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Anglija, Graikija ir Turkija
Tariasi Dėl Kipro Salos
Anglai Sušaukė Pasitarimą, kad Galėtų Išlaikyti Kipro
Salą Savo Rankose; Kipro Graikai Reikalauja Tei
sės Prisijungti prie Graikijos; Turkija Tam
Griežtai Priešinga

Viceprezidentas R. M. Nixon Mano, kad Rusų Šypsenos
Nieko Neįrodo; Reixia Darbų, o Ne Vien Tik Žo
džių; Nixon Kalbėjo Bostone Veteranų Suva
žiavime; Penkios Taikos Sąlygos

šį antradienį Londone
Amerika Rems
šį pirmadieni Bostone jPrieš Rinkimus Gal
Palestinos Taiką P'^ideda .,,de7b2sl,
karo veteranų suvažiavime!
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sujungei V okieują į vienų Humphrey, o keli senato(per JT organizaciją) ga- jungtis su Graikija ir nori
vaistyuę, jeigu jie putais ,.jai fjnansu komisijos naguiKiavimosi rimtai kontro- ,.iai remia t‘ idžj
lantuotų daoartines sienas' teroru ir riaušėmis privers
lei, jeigu rusai panaikins
tarp žyaų ir arabų. lzrae-Į ti anglus atiduoti salą Grai
geležinę uždangą ir nebe- Senatoriai \V. F. George
lio valstybė turėtų atlyginti kijai. Į tą ginčą įsitraukė
Greičiausias
ir
sunkiai
numušamas
lėktuvas
yra
vadinamas
Urebee.
Jis
paleidžia

tiukdys susisiekimo tarp jų ii' E. D. Millikin mano, kad
900,000 arabų, kuriuos žy Turkija, kuri dabar reikamas iš kito lėktuvo (B-26) ir paskui skren ia vienas pats be jokio vairuotojo, radijo
vaiaomų kraštų ir Vakarų, mokesčius galima bus sudai išvarė iš Palestinos ir iš į lauja tos salos sau, ar bent
bangomis vairuojamas iš tolo. Paveikslo kairėj, apačioj, matosi toks is tolo vairuoja
jeigu rusai grąžins laisvę mažinti, jei biudžetas bus
kurių žydai atėmė jų visą nori, kad sala paliktų angmas lėktuvas, kuris gali skristi 1 valandą i- 20 minučių 610 myliu per valandą grei
pavergtoms tautoms ir, jei išlygintas. Jie siūlo mažinturtą. Tam tikslui Izraetumu
Dešinėj matosi, kaip tas lėktuvas be žmogaus nutupia ant žemės parašiutu,
...tarptautinę
. .. lų* valdoma,.
jie sulaikys komunistinę išlaidas ir tik pasnui jau
iis galėtų gauti
kuris atsidaro virš jo nugaros. Eirebee skrenda 10.009 pėdu aukštumoje. Jis gali
paskolą. Be to, Amerika . An8kja iš Kipro saios nopropagandą ir subversiją mažinti mokesčius,
vienas ir pakilti Į aukštybes.
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sakyti, kad jie tikrai nori PRANCŪZAI PAKEIS
a,
Amemoroko
VYRIAUSYBĘ
Komunistų
Politika
Žodžiu
beužtenka
ori
Matyli
bus
naujose
vietose.
laiko
saloje nemažai kataikos. Kol to nėra
omenės. Po pasitrauki
siruošusi.
—
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me Iš to tenka daryti iš- gyventojai turėtų daugiau dar nepakeitė savo politi- ka reikalauja grąžint laisvę tų priemonių, kad galėtų at- Du Amerikos kongres- dėl nuo
saugumo
sumetimų ir
monai, kurie dabar lankosi
. .
vadą kad Amerikos vy- 8alios i J° tvarkymą. Lau- kos, nors jos vadai dabar pavergtoms tautoms, grą- siginti nuo smalsuolių.
per radiją ir Kusijoi, norėjo gauti leidi- del skaitlingos turkų gyvenZene- kiama, kad uauajuuis
dabartinis Mo- ir
įr sypsosi.
riausybė nesitenkins Zenevoje sutarta darbų tvarka roko sultonas užleis
užsienių reikalų ministeriu viet^ .“’^gentų taiybai
pasitarimams spalio mene- prancūzų
_
, , gubernatoi
, ■ .
,,
^„vmu
x
.
žmonių omaisuiiids
smalsumas vra ta, kad baltijos kraštai yra ................
do sujungti Vokietijos; (3)
y, bet vienu ar kitu būdu Gransvaal bus pakeistas
Viceprezidentas
'
tiek
didelis,
kad
jie
visvien
uždari
visiems
svetimtaug
nezcia
us
iai
piotestuoja.
__
ginklavimosi lenktynės nė Ni.von, kalbėdama. tame
sieks iškelti ir pavergtųjų
------------------------------.. .
... _A. , .
ra
sulaikytos
ir
(4)
tarppačiame
advokatų
suvažiaV
“
lu0Ja
P
azlure
‘'> kalP
clams- Nuo 1944 metų į Anglija, Turkija ir Graitautų klausimą derybose su
ir ž .
r
pažymėjo, jog Rusija rodo
1VUV vandens ^plauti til-Latviją, Lietuvą ir Estiją kįja yra Atlanto Sąjungos
_ . tautinio komunizmo veikla vime,
rusais.
Ženevoje AmeriPeityn£s
Peštynės Gresia Taiaai te5gra
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^us jankytų kaį ‘ santykiai su PTurkija yra
labai paaštKaro veteranų suvažiavi7 tarp žydų ir arabų lėktuvų. Rusijai ir jis įspėjo Ameri- J°j laisvais rinkimais išrenpagerės.
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atstovų nuo Įvairių V. F. buvo užmušti 6 kariai ir ke- “miuncheniškų” nuolaidų ir klastas sujungiamas, įvyk- Biliy Graham, kalbėdamas
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unglų, turkų ir graikų suskyrių iš visų valstijų. liolika žydų ir arabų buvo “užgerinimo dalimis.”
^Ti prezidento Eisenhowe- Bostone šį pirmadienį, iš- PR1VAČIAS MOKYKLAS rastų kokį nors visiems prisužeistų. Susišaudymas ore, Šen. Knovvland savo kai- rĮ° Pasiūlymą apie ginklą- aiškino, kad pagerėjusieji
--------imtiną sprendimą Kipro sapagal žydų šaltinius, įvyko boję priminė, kad Azijoj vimosi inspekciją, panai ki- santykiai tarp Amerikos ir
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Pasitarimai Bostone karo veteranų su1 |aiko mu, lai bOlu diskriminaci-«nezUl kntlkav0 kartinę
Šen. McCarthy parašė dėl nusiginklavimo jau eina ^^da,'au? miie“ k’
žymiai sumažinta.
administraciją.
Jis sakė,
susitarta dėl patikeiti-'ja.
laišką prezidentui, kuriame
kad Eisenhowerio vyriausy
keli metai, bet kol kas jie aav.me dalyvauja apie 6,- mo
h(;laisviais
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000
buvusiu
kareivių
daly

bė pataikauja stambiesiems
__________________ ŠNIPAI AUSTRALIJOJ
Rusai Plečia Turizmą
konų administracija “per- jokių rezultatų nedavė. Da vavusiu karuose.
biznieriams ir duoda jiems
Pavogė Svarbius Planus
---------------sekioja farmerius” ir maži- bar kai rusai šypsosi ir kal
_____
Australijos vyriausybė pa- progos pelnytis krašto tur
Sovietų Rusija nutarė na jų pajamas. Šen. Mc- ba apie “Ženevos dvasią,”
tais. Patį prezidentą H. S.
Japonu profesorius Hid- skelbė buvusio Sovietų sni- Truman kaltino dėl dema
leisti daugiau žmonių vyk- Carthy sako, kad republi- derybos gal bus sėkminge ‘Edith” Keliauja į Jūras
so Itokavva pranešė polici- po Petrovo parodymus apie gogijos.
ti į užsienius ir įsileis dau- konai gali pralaimėti atei- snės.
giau turistų iš kitų kraštų, nančių metų rinkimus to- Rusai jau skelbė, kad jie Oro pranašai sako, kad jai, kad kas tai pavogė iš Rusijos šnipų veiklą Aust
Pirmai pradžiai Sovietų tu- dėl, kad jie neboja farme- sumažina savo kariuomenę naujas uraganas “Edith” jo
automobiliaus Tokio talijoj. Šių metų kovo mė- Dėl tos kalbos republikoristai pradeda didesniais rių reikalų.
ir paleidžia virs 600 tūks-keliaus į jūras ir aplenks mieste svarbias raketinių nesį šnipai Australijoj dar nų nacionalinio komiteto
' būriais rodytis Suomijoj. Šen. McCarthy paskuti- tančių vyrų. Rusų spauda Amerikos pakraščius. Ura- bombų planus. Pavogti pla- veikė ir daugiausiai Įdoma- pirmininkas paskelbė griežBet savo turistus, keliaujan- niu laiku griežtai kritikavo dabai; sako, kad jau atėjo ganas jau kelios dienos yra nai mažų raketinių bombų vosi Woomers raketinių tą atsiliepimą ir sako, kad
čius i užsienius, rusai leis vyriausybės užsienių politi- eilė Vakarams parodyti,sekamas Karibų jūrose ir ir planai tų bombų, kurios ginklų bandomuoju lauku, demokratai,
neturėdami
būriais ir su patikimais va- ką, ypač Ženevos pasima- kad ir jie sutinka savo šios savaitės pradžioj’ buvo dar bus bandomos šį rude- kur daromi atominių ir ki- rimtų klausimų, ima drabsdovais. 1
tymą.
.ginkluotas pajėgas mažinti, arti Bermuda salų.
|nį.
.tokių ginklų bandymai.
itytis purvais.
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DEMONSTRI OJA PRIEŠ PRANCl'Zl'S
rokas laikas, bet ižde dai
turėjo pinigų ir šiomis die
nomis nutarė paskirti “ap___________
švietos-kultūros reikalams.
Nauja šmėkla pasirodė tarptautinėj politikoj. Ji h* paskyrė sekančiai:
vadinama ‘‘Ženevos dvasia” ir dažnai minima Rusijoj, •••Laisvei’ $i500.oo; ‘Vilniai*
Svečias Policeiskis
priklausomybę?—klausia ne
Amerikoj ir kituose kraštuose.
$1500.00;
‘Liaudies
Balsui
vienas amerikietis.
Amerikoje lankėsi rusų get skerdynės Moroke
Kas vra ta “Ženevos dvasia,*’ apie kurią ir pašvęs- ^do.oo; Richmond Hill. N. V.
.. .. .
*....................... , .
•
i.,lietuviu
Kultūros
Centrui
kolchozininkų delegacija, 1Ugpįūčio 19 d., kai maištieji žmones įvairiai ir -abai skirtingai kalba:
.• *
• n ;
kuiios priešakyje buvp tu- taujantįejį .berberai išskerŽenevoje liepos menesi derėjosi keturiųdidžiųjų ,ės ir Drum0(. Klubui—$250. O
IdS
Vėlumu M. .Mackievic,
---- — , de a
p,je
p,
į
las Vladimir
ap
prancūzų
motevalstybių vyriausybių gaivus. Jie tarėsi ir visiškai nieko kas lieka viršaus, tai bus nuRusijos žemės ūkio mimsteįr vaiRų, r(
rodo, kad nenesutarė. Bet jie derėjosi nesikoliodami. neįtardami vie- pirktos dovanos mūsų .iždo pririo pavaduotojas.
priklausomybė
priKiausomyuė reikštų milnas kito, mandagiai, kaip pridera išauklėtiems žmonėms, žiūrėtojams, ir padengimui
Visa
delegacija
čia
buvo
kiniško
masto europiečių
Negalėdami susitarti, keturi didieji Ženevoje nutarė, kad ?vairiū lėšų. Be to. mes apmopriimta išskėstomis ranko- skerdynes tame krašte,
ju užsieniu reikalu ministeriai vėl susitiks spalio 27 d. kėjome kelionės lėšas E Miramis. Bet niekas nepasiido- ge to, nej Moroko nei
ir bandys surasti sprendimus ginčijamiems klausimams. nes
skuWjo
pne ,Ulf.
mavo sužinoti, kas per ti- j^j^iras tautiniu žvilgsniu
pas tai delegacijai . vado- n-ra vienos tautos gyvenaTuo tarpu, kol dar nieko nesutarta ir kol dar net vės* dėl trūkumo darbininku,
vauja. Tik delegacijai ap- mj kragtaį# Ten gyvena kenevisi ginčijami klausimai numatyta svarstyti, staiga Iš to iždo paskirstymo
leidžant Amerkos žemę patautog kurias jungia
pasirodė “Ženevos dvasia” ir visur pradeda šmėkliotis, matosi, koks tas “radijo
SpaLo 23 d. Saaro krašte bus balsuojama, kaip jis turi
aiškėjo,
kad
tas
“
žemes
tiktai
mahometonų tikyba,
kaip karo metais šmėkliojosi “Teherano dvasia,” kun klubas * buvo ir kam jis tarbūti \aidonias. Prancūzai Beri, kad jis priklausytu
ūkio specialistas’ Mackie- Q
gyvena nemažai
Prancūzijai, vokiečiai—Vokietijai. Yra taip pat siūloma
vėliau virto dvokiančia Jaltos dvasia ir kurios paskutini navo.
Jo “apšvieta" ir
vie
yra
Sovietų
politinės
poeuiO
pi
€
čią.
Nepriklausolą nedidelį kraštelį “sue u rūpinti.“ tai yra. kad jis būtu
pasispardymą matėme Potsdame. Po to sekė “šaltasis "kultūra buvo maskvines
licijos agentas.
mybė tokiems kraštams
valdomas tarptautinės komisijos savarankiškai, bet ūkiš
karas,” Berlyno blokada. Čechoslovakijos pavogimas, spalvos, o todėl ir savo ižka. būtu labiau surištas su Prancūzija. Paveiksiąs rodo.
Apie NKVD budeli Mac- ,ejkštų. kad viena kun nors
Kinijos perversmas. Korėjos skerdvnės, Indokinijos dalv- ?° ^!ku?V?
išdakj°
kaip
prancūzu
priešininkai,
reikšdami
nepasitenkinimą,
kievič
žinių suteikė buvęs tautinė grupė uždėtų savo
!bos
__ ....ir panašūs dalykai.
j
'
se v i k i s k a i propagandai
apverčia policijos autobusą.
rusų profesorius Nestor E. jeteną ant kitų tautinių
Teherano-Jaltos-Potsdamo "dvasią” šiandien jau skleisti. Po “radijo klubo”
Korol, kuris sakosi Mackie- grupių ir rezultate laisvės
laišku, apie pinigų paskyri
valstvbiu sugyvenisugvveni- ma maskvine‘i propagandai, 11U Pne *av$s- Daugiausiai Tai tuo ir baigsiu. Dar vičių pažinojęs, kai jis va- nebūtų daugiau, bet mavisi zmo. Tai
i ai buvo
ouvo toks galingųjų vaistyoių
žemės ūkio žiau.
mas, kada viena imperialistinė valstybe vogė, o kita mil- prirašo: G. Nausėda, pir- stoyiu Pas dukterį Ancelę, kartą dėkojam visi Jums su uuvavu
v
žiniška valstybė vagystėms nesipriešino. Bet ką reiškia mininkas
Ženota ir gyvena žmona, linkime daug lai- skyriui.”
Nebloga pavyzdį ankstydabar "Ženevos dvasia.” kuria rusui velka už ausu i pirm.; J. Gugas, sekr.; S. ielriuose- J» vyro neturi, mės, pasisekimo ir ilgo, ilRusų politinė policija, vos nepriklausomybės mištarptautinę politiką ir patenkintai šv! sosi, kaip tik iš- Masytė, fin. sekr., ir N. Bie- Pa§alvok, kur daugelis ran- go gyvenimo. Kai gausim kaip voratinklis, supa visą riame krašte teikia Sudagii-sta Ženevos varda?
liūnienė, ižd. Tie žmonės dasi’ tai ir i“ yra
ska»- siuntinį, parašysim Jums Sovietijos gyvenimą. Ta po- nag> kur pietinėj to krašto
Kitos dukterys gy- vėl, jeigu gausim.
lieija turi skyrius visiems dajv kiIo kariškas maištas
Pagal itjsus, Ženevos dvasia
taikus

Kas Savaite

Kas yra Ženevos dvasia?

ioks

u

mums giau nerašau, nežinau ar
visiškai našlaitis, ua- liekas to svečio čia ne- griebėsi ginklo pnes savo
isvės pavergtiems Europos kraštams, kuriuose gyvena ranką mazgoja
arti 100 milionu žmonių’ Pa-al ta načm “dvaria” rusai padėjote’ 0 dabar mes ->ums ?ausit laišk^*. Kita.me pa“ bai,.jau baigia g>'d.yti* ,Ne' paklausė, kiek jis "buožių,” prispaudėjus,
arti io » milionu žmonių, i ą^i. ą pac.ą Ova.ia rusai atiduodanie savo ižda ir va_ rasysiu smulkiau apie save. reikėjo ne operacijos dary-loRių Raip Iowa ^„1,^
><
nori ir Vokietiją laikyti toliau perkirstą i dvi dalis. Pa rykite melų apšvietą ir kon- Tuo
Tuo ir baigsiu. Marija.
ti, praėjo tam kartui.
tl,
yra pasiuntęs Į vergų sto- Argentinos Unijos
gal tą “dvasią” rusai mano ir toliau varyti savo propa- centraciios stovyklų
vykias? Kiek jis žmonių Argentinoje per 10 metų
Toliau pridėtas prierašas,
gandą ir, jei kur gaus 'progos, padarvti kokį nors vidaus tūra” toliau.
Kitame
laiške,
rašytame
., yra užmušęs? Gal ir sve- diktatūros darbininkų unikad laiškas būtų perduotas
perversmą, daiys visai nesivaržydami, kaip jie darė Te- Tas pats numiręs ir pini- ešeriai
veik lygiai PO metų laiko, čiui, kaip dovanų arkliui, jos įg laisvų organizacijų busako:
herano ir Jaltos “dvasios laikais.
gus atidavęs bolševikams
nedera žiūrėti į jo dan- vo paverstos į valdžios kontIi Amerikoj daug kas yra linkęs Ženevos dvasią radijo klubasgiriasi, kad Mūsų skaitytojas P. S. iš! Brangus dėde ir dėdiene! tis....
roliuojamas.Tiktai Perono
suplakti taip, kaip iu.-a’ >ą ^upianta. T
žmonės jau jis karo metu dirbo issijuo- Rheinlander, Wis., prsiun- Apturėjau laišką nuo JūsųIšvykdamas
išAmerikos režimošalininkai Argenti^■1 r* Kni1 fL IU
skaito “netinkama” kalbėti apie rusų pavergtas tautas sęs, kad Hitleris būtų su-tė pora laiškų išgiminių,i su ta brangia dovana, kurią
Maekievičkalbėjo ne K''* __
nu> UJJIJVSC Ganai
VII ’1A Kak
IVZC*Xir apie reikalą atitaisvfi rusų padarytas kitoms tautoms muštas. Esą, jo pastango- kuriuose rašoma:
Jūs pasiuntėte, tai yra ada- *‘N oice of America į Rusi- Są. 0 visų kitų partijų žino
skriaudas. Kai kur jau nueita tiek toli. kad skaitoma lyg mis buvo nupirktas ambušešios, labai širdingai jos žmones. Kalbėjo, bet nės vra priversti tylėti ir neBrangus dėde!
Gavau tos
J
----- .-X------- nnnocoVfl
įek čia
bUO-----ir nepadoriu dalyku kalbėti anie laisvę pavergtiesiems. lansas ir net vienas kovos Jūsų laišką, kurį perskaitęs dėkoju
už tokį greitumą,
nepasakė, kkiek
čia “"Duogajj užimti unijose jokios
lėktuvas.
Žinoma,
tai
via
,!mes gavom laišką nuo Jūsų žiu jis matė, kuriems vie- vietos.
Pereitą savaitę prezidentas D. D. Eisenhovver rado
tik tuščias pasigvrimas. Ir ia’ ai apsidžiaugiau, kad
-aor.no iPer 12 dienu.
ta būtų Sovietijos vergų Pereitą savaitę 53 buvę
reikalo priminti. kaio i'< -unranta Ženevos dvasia. Kal- ambulansas ir kovos
kovos lėktųlėktų- s;;mei-ate man
"><*" akotdeoną.|
blan ieji ^minė. stovyklose.
uniju vadai, kurie priklausė
bedamas Philadelphijoj Amerikos advokatų suvažiavi- vas buvo nuDirkti už lietu- akordeonas — sena manoi
įvairioms politinėms parti
me prezidentas tarp kitų dalykų užsiminė ir Ženevos vjų valdžiai paskolintus pi- svaJonė ū' aš būsiu labai Į ^s. esame sveiki, po biskį linksmus, bobut jau ge- Šiaurės Afrikoj
joms, paskelbė savo protes
dvasią ir sakė, kad pastovi ir teisinga taika yra neima- nigus. perkant karo bonus. k*’mingas. jei jį turėsiu,
riau girdi, buvo nuvažiavu- Prancūzų šiaurinėj Afri- tą prieš unijų pavertimą į
noma, jei nebus atitaisytos skriaudos pavergtoms tau- Skolintojai savo pinigus at- Pran?ys dėde, labai dėkoju
toms, jei atskiriems žmonėms nebus grąžintos pilietinės gavo su nuošimčiais ir visa
žmonai už Jū- si i Panevėžį pas daktarą koj kilo riaušės, kurios savo valdiškas organizacijas, kuBobu- d®i ausų. tai dabar geriau, kruvinumu pralenkė seniau ’ios turi aklai klausyti valteisės ir laisvės, jei Vokietija nebus suvienyta į vieną ta “auka” yra tik akių moii gerumą
.
-----....
_
laišką bučiavo iš!Bobut dažnai kalba apie ten buvusias ir jau įprastas džios įsakymų ir turi remti
valstybę. Prezidentas užsiminė ir apie tai, kad Dastovi
□ bo'Tiktida^orlal Forižiau?^
ji labai!^U anuos brolius, kad jie riaušes. Pranešima, sako. valdžios (peronjstų, partiokio

ir teisinga taika yra negalima, jei tarptautinė polit
mašina (komunistu partijos) veikia (Pagal Rusijos nu- Propagandos maišą nė zo
Z<”
neužsimena,
rodymus ir Rusijos remiama) ir s’ekia daryti perversmus džiu .......
.............. dn. kad jie
įvairiuose kraštuose.
tlk
1941
b“želio

nusiminė, kad siuntinys gri-!iaisko niekada neparašo, ji kad "riaušėse ar, teisin- J?žo atgal.' Jums buvo išlai-taiP išsiilgo Jūsų, ji sako, giau, jų malšinime žuvę net Argentinos diktatūra per
via<rJ Vainavn
kad anie broliai visai už- etų tūkstančiai žmonių.
10 metų unijas sufašistino,
MSgl kam^°
miršo. Dabar kai kalbėjo- Riaušės šiaurinėj Atrikoj pavertė jas savo partijos
Prezidentas pabrėžė, kad Amerika siekia pastovios^ ašėlu'\^1j^
Kodėl' iš Rygos grižo? te apie mūsų sūnelį dėl laiš- prancūzams kelia didelio priedu. Panašiai ir bolšetai negali parašyti. Jūs, susirūpinimo. Argi Šiau- vikiškoj Rusijoj unijos yra
taikos ir siekia pakeitimu esamoje neteisingoje padėtyje tai 0\kĮ t0 laiko jie buvo Gal adresas buvo netiksliai
dėde,
gerai žinote ir sup- rėš Afrikoje bręsta nauja paverstos valdžios agentūtaikiomis priemonėmis, bet Amerika ir ateityje nesutiks Hitlerio-Stalino bičiulv<tė< uži'ašytas. Lietuva ir Lat-,
pripažinti esamą padėti, kaipo pastovią ir teisingą.
šalininkai Jie ir dabar dar v^a Pras*deda iš tokios pat!rantate’ kodėl negalima. Indokinija, kurią prancūzai vomis ir jokios laisvės nePrezidento žodžiai gal šiek tiek atšaldvs “Ženevos Hitlerio - Stalino sutarties raidės’ tai ?al paštas sumai-jMes suy jais neužsikenčia- prarado todėl, kad nesusi- tulį
dvasios” pliuškius, kurių čia staiga pasirodė daug ir la- dvasia tebegyvena ir tų
pavadinimus, Lauksiu1 me’ tai toks dalykas. Bo- prato laiku duoti vietos Kadangi Argentinos dikbai ištroškusių pasibičiuliauti su tautų skerdike—totali- dviejų plėšikų įvykdytą dabaij akordeono. Jei su but klausia, kaip Jūsų svei- žmonėms plačią autonomi- tatūra dabar pradėjo braškata ir klausė, ar Jūsų sū- ja jr širdingą paramą?
k®ti, tai ir iš pajungtu unitarine Rusija. Sakome “gal,” nes tikrumo nėra. kad Baltijos šalių “perleidimą* lauksiu, tai. dėde, aš pasi nus sykiu gyvena ir nori ži- * Su Tunisu prancūzai jau
pradeda girdėtis balsai
rengęs -Jums ir kojas išbu
prezidento žodžiai paveiks tuos žmones, kurie ir už gė- Rusijai tebepripažįsta.
čiuoti už Jūsų gerumą. Mes noti. kaip sūnaus vardas, susitarė dėl plačios vidausdarbininkų organizacijų
dingą Jaltą ir Teheraną kadaise gatavi buvo galvas pa-------------------------visi labai džiaugsimės JūsųjPel* Velykas mums sugriuvo autonomijos, bet su Moroko laisvę,
guldyti.
* t 9 * t* ±
gerumu, ypač
ypac bobutė, kuri, tvartas, molinis buvo, tai jr ypač Alžiro vietiniais gynai
a
......................... I
A
Laiškai is Lietuvos
Del Zene\os dvasios smekliojimosi nėra be atsanežinom, kaip galėsim pa- ventojais susitarimo dar nė- Taika Palestinoj?
labai Jūsų išsiilgusi,
todėl ten riaušės vis Pereitą savaitę Amerika
komybės ir pati mūsų vyriausybė, kuri, nieko dar nesu- Mfl
skaitytoja Mrs. K
šiais metais jau po trijų. įstatyti. Turim karvę ir ra>
tarusi ”ir• net---neisgavusi
--- ----- — iŠ ---—
<
rusu pažado kalbėtis apie p iš^Kenoriia Wri e-avo mėnesiu aš baigsiu gimna-'avL tai mūs turtas ir dar dažnėja ir darosi kruvinęs- Pasiūlė praktišką planą tai“tarptautinę politine mašina” (komunistu sąmokslą) ir Iaiška iš Lietuvos nuo savo ziia- KaiP tik tuo laiku’penkias vištas ir katę. So- nės.
, kiį Palestinoje atstatyti,
pavergtųjų tautų laisve, jau tarėsi parvežusi‘iš Ženevos sesers. Laiške sesuo rašo: man sueis 18
Jei Sa - ą tUri™- nema^’ trisde’
Alžir4 prancūzai skaito Planas yra praktiškas:
lesiu,
tai
mėginsiu
mokytis
šimt
obelių,
bet
dar
jaunos.
Prancūzijos
dalimi ir te- Sienos tarp žydų ir arabų
naują atmosferą.*’ Džiaugtis prieš laiką ir kituis džiuginti nėra toks jau gudrus dalykas. Prezidentą: gerai Brangi sesut! Praėjo ga- toliau. Aš, dėde, jau nau- Pereitą vasarą obuoliai bu- nykščiams vietos gyvento- būtų garantuotos kitų vallaiko tarpas, kaip jokas. .Jei nesimokysiu to- vo labai brangūs. Dėde, jams jokios autonomijos stybių: Žydai gautų paskopadarė, kad tą dalyką piliečiams priminė, bet būtų buvę na ailgas
*^
au nors trumpą žine- liau, tai reikės ir į kariuo- kad galėtum sueiti, tai būtų nemano duoti, bet stengiasi U. iš kurios apmokėtų aradar geriau, jei jis grįžęs iš Žene+os būtu pasakęs, kad
juos patraukti į savo pusę bams už jų atimtą turtą, o
lę nuo Jūsų ir, štai, vieną menę važiuoti gal neužilgo, daug kalbos.
kol kas niekas esamoje padėtyje nepasikeitė.
—P• S. suteikimu Prancūzijos pi- Amerika p a d ėtu arabų
dieną netikėtai sužinojome Mes visi sveiki kol kas,!
__________________ įietybės ir sulygindami jų kraštams parūpinti Palesti,Jūsų adresą ir rašau grei- gyvename
neblogiausiai.!
teises su kitu piliečių teisė- nos išvietintiems arabams
čiausiai kelius žodžius.
Bobutė dar irgi nesilpna. Ji j
INDONEZIJOJ
PRIVISO
ig Moroko protektoratui ariamos žemės (drėkiniPiiTniausiai noriu sužino- tiktai žiemą labai kosti,
DAUG KYŠININKŲ platesnės autonomijos su- mu).
ti, brangi sesute, kas esate Kai vasara, tai nieko,
teikimas yra tik laiko klau- Atrodo, kad taikos klau‘APŠVIETOSnę nuo pu santro šimto. Gal daV^au ^vi iš. įminiu?! O pas Jus, dėde, ar jau Indonezijoj susidarė nau- simas.
simas Palestinoje dabar gal
Taip pat parašykit kiek tu- vasara? Ant fotografijos
KULTUŪROS REIKALAI’ taip atsitiko todėl, kad
Klausimas betgi yra, ar ir pajudės iš vietos. Pirmą
korektūros
vaikųA ar "si
ir t0' matosi, kad medžiai jau su ja vyriausybė ir ji tuoj pat
po
svetimas
* kartą reikalas pakeltas rimėmėsi
aiškinti
daugybę
kynepavėluos?
Bolševikinius lietuvių laik- 7 . , *'y'7^. .
kio amžiaus? Vienu zo- i lapais, tai atrodo, kad va
ne- džių, parašykit daug, daug sara. O Jūs pats, dėde, ar šių istorijų. Visa eilė buraščius ištinka visokios bė-klaub5 kn,sa51 ,r savu
s
. tai. Matomai, Amerikai
Liau
įgiyso amžinas arabų
dos.
“Laisvė*’ susitraukė žiūri?
visokių naujienų. Labiau- mokate groti akordeonu? vusių ministeriu ir kitokių NeprikU^mybė?
:žydų pešiojimasis šventojoj
perpus, bet žada ir vėl išsi Bet ne apie bolševikų bė- šiai prašyčiau, kari atsiųstu- Jei gausiu akordeoną, tai aukštų pareigūnų prie seno
sios
valdžios
ėmė
kyšius
ir
Moroke,
o
paskutiniuoju
žemėje. Iš tiesų yra juokinpūsti, o “Vilnis” kažkur nu
norėjome kalbėti, o mėt savo fotografiją, o vė aš Jums, dėde, būsiu visą
dėjo 30 numerių, buvo da- apie jų naujus laimėjimus, liau aš irgi atsiųsiu. Be ga- gyvenimą dėkingas. Jei pa pelnėsi visai nesivaržydami, laiku ir Alžire, kraštutiniai ga, kad kalbama apie disivariusi iki 184, o paskui štai, Detroite buvo kadaise lo įdomu, kaip atrodote, jsitaikys, kad siuntinys vėl Nauja vyriausybė sako, kad arabų nacionalistai reika- džiąją taiką ir nepajėgiama
vėl nutarė “pradėt nuo ga- “Lietuvių Radijo Klubas.” Aš gyvenu neblogai. Nė sugrįš, tai gal Jūs rašote ims ilgą laiką iki visi kyši- lauja nepriklausomybės. Ir Palestinos peštynių užbaigt
—J. D.
ninkai bus išaiškinti.
.kodėl neduoti jiems tą nelo” ir pakilo į naują kelio-.Tas klubas nutilo jau ge- vieno vaiko tuo tarpu netu- truputį kitokį adresą?
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Puslapis i rečiai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Philadelphijos Naujienos

ruomeninių subuvimų, pa- “Keleivio štabas daug prožintieš

vienų

su

CHICAGO, ILL.

kitais, to prarado,” tenka paKiaus-

spaudos

nuomonę, ”? >'ra v,™™,
ruošiama t-J
tam, VuH
kad Vnv
kur t™,
tavo protas?

Negana, DR

TAS DUONOS NKPRAAt

Kanados 'Lietuvių diena’

.----------- .

bendravimo. Lietuvių Die-ti: mažai raštingas žmogau, n_ ra^anJN^rjl

Gausėja Sutemų Pranašai mūsų

KAS SKAITO, RAM)

ANTANUI GARMUI

reiuiame nuoširdžia

Pasiruošimas
Trečiajai Skautų Vyčių Būrelio glo..
.°
Nesenai keletas baptistų, ‘
y knvntnias
nrieš metus sukviestų pabūti ke- gai rašyti nemoki (J. Gus- padeka. visiems musu drau- Kanados Lietuvių Dienai ir bojama tautinių šokių, vegrįžusių iš kelionės po So- f
navervianti komu- let3 valandų kartu.
Visi tis išgyvenęs Amerikoje g.ams. .lr Pametamiems, ku- 5o metų lietuvių įsikūrimo damų p. Bruzgeievičiaus,
vietų Rusiją, pareiškė, kad
1
supraskime, įvertinkime ir apie 50 metų ir anglų kai-rĮ® “fjaute ir PadeJ° mums Kanadoje sukaktuvių minė-bei Hamiltono lietuvių tauten jie apsilankę nerado te- mzm§
š viso
paskutiniuoju paremkime šią tikrai kilnią bos taisyklingai nemoka skaudzl°Je valandoje.
jimui jau baigtas. Atvyks- tinių šokių, vedamų p. Pa
roro, kuri vartodami komu& užsimezgusi su nasau-mintį-*
tu
vartoti), bet kad tu ir jo_____ Seimą. tantiems į šventę informuo-vanaitės, grupių lietuvių
. . • valdo
, , milionus pa-..
metu
užsimezgusi
su pašau•
nistai
,
.
•
.
innVriAin
ti organizuojamas Informa-.tautiniai šokiai,
Šienliges Sezonas
,
-x • •
-i lio laisvųjų tautų didžiausiu Lapkričio 12 ir 13 d. kios. kultūros
. ., neturi
, ir tau
.
tijų Centras 1465 rue de', padienį, rugsėjo 5 d.
vergtų tautų. O štai ir vėl, .
komunizmu nenor- Philadelphijos Internacio- geriau pritiktų ne laikraste‘ The Philadelphia Inąuir- j. d
tė ir aukštų as- nalinis Institutas rengia U leisti, bet Philadelphijos
Rugpiučio menesi prasi-geve> Cote St. Paul (arba
10-4 vai. p.'p. veikia lietu19 d rašo mal1 aiau
&>slevienų
ir auKStų
as- važi-stambaus masto
* ♦tarptauti♦
nue-aisusiems
er" ----rugpiučio
menų
pas kitus
nugaisusiems arkliams
alkilams oda
odą deda ir įsisiūbuoja vadina- Montreal
-uonueal 201
-U), tel
tei. TR 0037
uuo<. vių dailės paroda aukščiau
ma šienligė (hav fever).
kad nauja baptistų tiky oos nėjimai> vaišės, malonios nę šventę, vadinamą “Phi- luPtE
nurodytoje vietoje (Ecole
Šventės Programa
Chicagoje tos slogos pusėti
Kipras Tautaus.
aukštų dvasininkų grupė
kur tei. 1adelphia Folk Fair,” kunai kardina daugelį ir lie- šeštadieni, rugsėjo 3 d. Normale Jacųues Cartier,
V.k gl‘u^ p_° d\iejųp &a?.a1' singos taikos besiilginti pa- noj rengiasi dalyvauti 15
tuvių. Kankina iki eras at- ll-l vai. p. p. Šiaurės Ame- 1301 Sherbrooke St. E.).
NEW YORK, N. Y.
cių keliones iš Rusijos.
cauĮ:f i.u.-co.
nuves Mūsų
Muc* viltims
viltimi tautybių
tautvbiu grupių
įminiu su
su savo
savo mu
mup,.,
c«xux
vėsta. Iki šio! ta liga dar rikos Vyrų ir Jaunių Krep- Parodoje dalyvauja 10 dai
Baptistų
bažnyčios
lJk
"
Q
f
, , ... J.3’pavojus didėja ir kova dėl zika, dainomis, šokiais, tau—
nZkkiūhavn Gal šiais me- šinio Turnyro Vyrų ir Jau- ,lininkų.
Be to, parodoje
,
kad tikvha dar nėra rvžtin-V1SUS

lietuvius nors kaitą i kad tu lietuviškai taisyklm-

’

k

ik

į

meno išdirbiniais, Pradedamas Vaju. Varge ^įsiūbavo.
tais ji ir nebus tokia baisi, „iu rungtynės McGill U„i-|b“ turtingas liaud.es meno
Esantiems Šelpti „
Haigioves, dai būdamas PasauJio iįetuviams reikėtų savo tautiniais drabužiais,
kaip paprastai. Sienlieę su-versileto salėje, 475 Pine ak>T,us
B. Abromonto
ktoekholme,
lj°J’x SP£U" daugiau vienybės, nes'niau- tautiniais valgiais. Lietu
Kiekvienais metais New keliančios piktžolės dėl ne- Avė W
.turtingas ir vertingas nepri-

de^hijoje dvasininkas Dr.

Hon&T^eŠs^mTngZ116: Wasi P« ?

sunkėja. todaile,

‘ T •“P"“*” kait1^ !?al neužde-

, vai „ „ ofieialus tur 1 klausomvbės laiku LietuJ
*
sutemų pranašai.
vauti.
galbą savo tautiečiams, Ii- rėj0 Todėl oras nebus nri- 3 xak p‘ p' oflcia,Ub tU1' vos pašto ženklų rinkinys.
Šiai į tradiciją išeinan
Baptistų tikybos aukštų
KarUiam, Vėl
Tad- iš tikrųjų, Philadel- Kusiems Europoje grumtis pildvtas jų dulkėmis, kurios n?T® atidarymas ir sporti
ninku
paradas,
ten
pat
čiai Kanados lietuvių svendvasininkų grupe lankės,
Veikla „hijos lietuvių gyvenimas su benamio žmogaus dalia. tas 'siOgas sukelia. lomi
*
vyrų
irĮtei
metrašLeningrade, Maskvoje, Ki- *
’
•**
bus įdomus kaistai vasarai Iš gaunamų<■ žinių-i*
apie SlUgVHILO
slogomis Mzl
sergantieji
vak p'__ p .
E <11J LiCJl taiko
IdlRU .. 3 .
| . yra išleidžiamas
.
ženklelis,
jeve, Odesoje, Kryme ir Adv. Jonas A. Stiklio- pasibaigus. “Keleivio” ko- tremtinius galime spręsti, atostogas imti šiuo metu.jaun,u rungtynes, ten pat. jtis
Jaltoje. Dr. Hargroves pa- rius, Philadelphijos Lietu- respondentas yra dėkingas kad jų padėti
ėtis nei kiek ne- Ka.i išvemrtu m slmni dau- 1:3° val- P- P- <lalles pa-|kunuo bus apdovtanoti visi
reiškė,
draugiškumo
dv
pių. Jie grįžę su viltimi ir ro savo ir lietuviškojo vei- mą. ’
ja vyksta labai lėtai, ir iki
6 vai. vakaro—balius-šo- . Taį. I» ^ėsdamas LietuKlebono “Malone’
patyrimu “dėl visų.” Rusi- kimo plotuose. Šiuo mo- Bi
Vėžy,
sio1 "aiijuoju imigracijos
kj . re,.rezenta,jnžje mies. vių Dienai ruošti komitetas
jos žmonės jiems buvę la-mentu bendruomenės WVI‘-Lietuvįįkoie Kolo„iioie
įstatymu pasinaudojo tik Marųuette Parko lietuvių . ‘ ‘S lunrRoval kalne nuoširdžiai prašo visus Ka
bai draugiški. J,e buvę sve-mmas yra lyg ir atostogose,
’ ’
maža lietuvių dalis. Todėl parapijos klebonas padarė BXus metu ivvks 50 ties nados lietuvius rugsėjo 3-5
čiai Sovietų Rusijos Baptis- kaip ir mes visi, daugiau ar _ šių metų pradžioje Vasa- tenka ir toliau rūpintis pa- Ralfo skyriui malonę, leis- X,,f
vi,i isikūrimo dienomis atsilankyti
-i ?Jonttų Tarybos.
mažiau. Tačiau jis pata-no 16 minėjimo pagrindi- galbos teikimu, kad jų var-damas prie lietuvių bažny-Kanldoie minėjimo aktas !reali ir dalyvauti šioje visų
Daug jaunų žmonių daly-ria dėl to nenusiminti: niu kalbėtoju buvo pakvies- gą nors dalimi sumažintų, čios durti rinkti
bu pagelti lietuviP šventėje. Komitevavę baptistų bažnyčių pa- daug sumanymų esą atei- tas ALT Vykdomojo Komi- Daromos pastangos, kad gančių ir badaujančiu trem- nrjpč
mptu Kanadoip tas sako, kad būtų labai
maldose. Kai kurios baž- čiai.
teto sekretorius ir “Naujie- kiekviena lietuvių kolonija tyje naudai. Apie tą rink- E-įkūre lietuviai
Baliau* malonu, jei jis galėtų susi
nyčios taip buvusios perpil- iš po vasaros atostogų nų redaktonus Dr Pijus pravestų pinigines rinkla-liavą buvo pranešta ir para-2,ptl,hp‘ko kita bus tup laukti didesnio tautiečių
dytos žmonių, kad per tn- pirmasis pradėjo veikti Lie- Grigaitis. Ta proga J. Gus- Vas ir iš jų gautomis auko- pįjos lapelyje “Nativity tin ’ VPrtineai fantu loteri- būrio ir iš kaimyninės Ame
jų-keturiu valandų pamal-tuvių Bendruomenės Balsas tis, nelankęs jokios pašau- mįs galėtų šalpos darbą tęs- News ”
••
rikos.
das žmonės tegalėję tik sto- (radijo valandėlė), kuris M* mokyklos, savo lei- ti.
‘
Bet tame pačiame lapely
valanda n-iktie. ^
j“
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rugsėjo 4 d.
iškilmingos pa-

Kitas tos <rupės baptistų Pravedė lietuviškoje veiklo- arklių daktaru. Į šįreikalą reikalu įvyko organizacijų nė "rinkliava bažnyčios nau
dvasininką’Di ' Ohrn na- ie pasižymėjęs studentas Jau atkreipė dėmesio Phi- atstovų ir atskirų asmenų dai. Tokia rinkliava Įvesta nvčioje, 1465 rue de Seve.
reiškė kad Sovietų Rusijoj KaZ“VS Kazlauskas, Phila- ladelphijos lietuviai.
gausus susirinkimas, kuria- po to, kai kardinolas už-Gote St. Paul (arba Montvra 520 000
bantistu kurie delphijos lietuvių sportinin- Lietuviu Tautinio Pašai- me buvo nutarta organizuo- draudė ruošti parapijinius real 20)• Pamaldas laikys
turi 5 400 bažnvčiu ir su^b k0 'adas. Kazlauskas yra pinio Klubo narių susirin- ti piniginį vajų. Tau, rei- piknikus su svaigalais ir kai
Eminencija Montrealio
rinkimo vietų * '
ir Lietuvia Tautinio Pasai- kįme Dr. P. Grigaičio įžei- kaiui sudaryta 25 asmenų parapijos nustojo tokius arkivyskupas
kardinolas
Baptistu dvasininku pa-Pinio KIubo veiklus narys, dimo klausimas buvo iškel-vaJaus komitetas ir išrink-piknikus ruošti.
Paul Emile Le2erreiškimuose nėra nė žodžio tas jaanas ir ateiįiai dauS tas ir nutarta: daugiau J. ta vajaus valdyba. Valdy- Klausimas kyla: Kodėl 3-5:30 vai. p. p. vyrų ir
apie garsiąsias darbo vergų žadantis žmogus, už jo nuo- Gusčiui spausdinimo darbų bos pirmininkas kun. An- Balfui skiriamas toks sek- jaunių finalinės rungtynės,
stovyklas Sovietų Rusijoje, širdumą. atvirumą ir lietu- neduoti ir klubo skelbimą, tanas Račkauskas, vicepir- madienis, kada daroma Ecole
Normale Jacųues

TORONTO, ONT.
Mirė J. Svaraitis

G. Svaraitis, ištisus me
tus sirgęs, mirė liepos 11 d.,
palikęs žmoną, du brolius
(vieną Detroite, antrą Nevv
Havene) ir seserį Vokietijo
je. Velionis buvo dar pa
lyginti jaunas vvras—gimęs
1898 metais, į Kanada at
vyko 1927 metais. Ilgus
metus jis skaitė “Keleivį.”
Nuoširdi užuoiauta velio
nies žmonai ir kitoms gimi

Pabaltijo tautoms sunaikin- Rugsėjo 18 d. Babulos lietuvių klubai.
Lietuvių Janina Janulevičienė, pa- bui rinkliava daroma ne uždarymas ir dovanų įteiki- nėms.
—J. B.
ti. Tad pareiškimas apie parke, Eddingtone, numa- Bankas .adv. Cheledino va- engimų vadas dr. Anta- bažnyčioje, o prie bažny- mas.
baptistų bažnyčių ir susirin- tomą surengti Lietuvių Die- dovaujamas, jau seniau nu- nas Skėrys, propagandos čios durų lauke? Ar rink- 7 vai. vakaro iškilmingas
AUSTRALIJA
kimo vietų didelį skaičių ir ną.
Programoje žadama traukė J. Gusčio leidžia- vadovas—Antanas Sodaitis liava, daroma Kristaus iš- Trečiosios Kanados Lietų
jų veikimo laisvę labai pa- turėti kalbėtoją (iš New mam šmeižtų ir nesąmonių }r narys—'Jonas Avižienis aukštintam tikslui, “sutrep- vių Dienos aktas ir koncerGavo Paaukštinimą
sitamauja Sovietų Rusijos Yorko. ar iš kitur), Phila- laikraštėliui
apmokamos
Jersey City.
nintų” bažnyčią? Kristus tas Plattau salėje, Lafonkomunistinei propagandai, delphijos Lietuvių Meno reklamos spausdinimą.
Vajus bus vykdomas vį^ą nežadėjo išganymą už au- taine parke, 3710 Calixa
Inžinierius Andrius Gakuri teigia, kad komunistai Ansamblį ir tautinius šoke- Dabar Mr. Joseph Gustis ™ėaesi—I}y° spalio 15 d. kas vienuolynams, puikioms Lavallee Avė. Akte tars siūnas didelėj Melbourne
Rinklia-klebonijoms, kunigų buržu-žodį žymūs svečiai. Kon-* įmonėj paskirtas mechaniasmeniš- jiškam gyvenimui. Kristus certinę dalį atliks Lietuvos.kos skyriaus vyriausiuoju
aukų lapais, išganymą žadėjo už šelpi- operos solistė E. Kardelie-'.inžinierių. Inž. Gasiūnas

tuvių kompozitorių kūrinių nomas ausų ir gerklės ligų
kelionė į Sovietų Rusiją ir neišgyvensime, tad kol gy-torių kun. Juozą Prunskį J. ko kolonijos lietuviai bus išganymą?
dosnūs
šiais
metais,
kaip
ir
Balfininkas.
dar duos “Valandėlę Lietu- gydytojas, dabar iis su
eiškimai patvirtina vi esame, nevenkime bend- Gustis, padedamas Kazio
jų pareiškimai
Vidikausko, nrilysrino ir anksčiau, ir suaukos varge
vos Operoje,” ir Montrealio žmona gyvena New Yorke.
DETROIT, MiCH.
esantiems
savo
tautiečiams
graikų išminčiui Sokratui,
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
ir vokiečių filosofui Kan nemažiau dešimties tūks
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
Žiaurūs Tėvai
tui, ir Maironiui, nors kun. tančių dolerių.
NAUJA VALGIU KNYGA
Prunskis nėra nei vienos1 Vajaus komiteto adresas: Vietos laikraščiai rašo,
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Keleivio" Kalendorių 1956 Metams
Antanas
Meškų tis
knygos tais klausimais pa Rev. Antanas Račkauskas, kad
Kitomis Informacijomis
rašęs, o jo paveikslą “Lie 105 Grand St., Brooklyn (Meskoutis) ir jo žmona
“Keleivis” leidžia dideli apie 100 puslapiu ka
kuria paruošė ilgametė “Keleivio” xMoterų Skyriaus tuvių Naujienose” du sykiu 11, N. Y. Tel. EVergreen traukiami teismo atsako
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus “atmušė.” J. Gustis deda 7-1422.
mybėn už žiauru elgesį su lendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas
Antanas G’rulis.
savo sūnumi. Jie savo sū prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius si jau dideliu kataliku, ko
,
nų mušę rvkštėmis, laikę tas.
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai mes jam visai nepavydime,
MIAMI, FLA.
Kaip
kasmet
taip ir ateinančių metu kalendo
pririšę retežiu prie lovos.
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso tik norime priminti, kad ir
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie tikybas jis maino, kaip či Turėsime Radijo Pusvalandį Pasak laikraščius, Mešku- riuje skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, in
čiai nesiginą vaiką mušę, formacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. gonas arklius. Neperseniau
Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo siai jis buvo vienas iš Lietu Veiklios lietuvės A. Sku- bet teisinąsis tą darę r.enodžinskienės
pastangomis rėdami, kad sūnus bendrau- sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.
vių
Tautinės
Bažnyčios,
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių.
esančios 331 Read St., Phi- nuo spalio 15 d. čia pradės damas su išdykusiais drau“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para ladelphijoje, steigėjų.
veikti lietuvių radijo pusva- gaiš taptų nusikaltėliu.
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina
Paskaičius kovo mėnesį landis. Jis veiks šeštadie Meškučiai esą lietuviai, lieka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus išleistą laikraštėlį “Lietuvių niais nuo 4:30 vai. Neten prieš kelerius metus atvykę šome siųsti šiuo adresu:
ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu:
Naujienos” ir jame J. Gus- ka abejoti, kad Skudžins- iš Vokietijos
“KELEIVIS”
j čio nemokšišką “eilėraštį,” kienė sumanė gerą darbą iri Meškučiai turį keturis
KELEIVIS
nukreiptą prieš “Keleivio”ikad visi vietos lietuviai jį 2-6 metų vaikus, bet
b su jais 636 E. Broadway —:— South Boaton 27, Man..
636 E. Broadvray
So. Boston 27, Mass.
redakciją, kur jis rašo^rems. Sėkmės! —J. P. į jie elgiąsis gražiai.

Nr. 35, RugpiūčioSRlOSo

KELEIVIS. SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

ŽVVO DEŠIMTS MOKINU’
dažniau policijoj nakvojai, pasakyk tu man, kam tau laiku kitus pamokyti, panegu kas nors kitas.
reikia tiek daug mokslo? 'čiam nesant tam uždavi—Jes, Maiki, aš esu džė- —Man J0.. reikia, kad niui, kaip reikia, pasirenguloj sėdėjęs, ale visai nekal- daugiau žinočiau. Tau, tė- šiam ir dar nesant tinkamų
tai.
\e, irgi nebūtų pro šalį nors vadovėlų nei šiaip specia—Kiek aš atsimenu, tėve, truputį pasimokinti.
liai čiagimiams pritaikytos
tai ir Voldemaras teisinosi. —Kad man, vaike, jau mokomosios
medžiagos,
kad Smetona jį nekaltai bu- sarmata į škulę vaikščiot, darbas buvo ypatingai sūnvo pasodinęs. Taip pat tei- Jau persenas.
kus. Todėl ir tokio švietėsinosi ir pralotas Olšauskas, —Mokintis, galima ir be jo nuopelnai dvigubai dikai Lietuvos teismas nutei- mokyklos, tėve. Daug ži- uesni, negu normaliomis
sė jį kalėjiman dėl Usta- nojimo galima įsigyti iš aplinkybėmis.
jauskienės
pasmaugimu, knygų. Nueik į “Keleivio” Didžios padėkos A. KuPatekęs už grotų, tėve, nei knygyną; tenai galėsi pa- lėlaitis užsipelnęs dar už
vienas nesako, kad jis tei- sirinkti naudingų knygų.
tai, kad suprato neatidėliosingai tenai pateko.
—Okei, Maik, patrajy- tiną mokslo reikalą, kad ry—Olrait, Maiki, bet visgi siu.
žosi padėti savo tautiečiui
.
— . —
—
, , —akis prasikrapštyti ir užsilopyti iš tėvynės atsivežtą
žymią spragą.
Savišvieta
yra ginklas, kuris palengvi
na atsispirti prieš kitatau(Tęsinys)
ti' b Raitus per savaitę: 3 čius ir susigaudyti svetimoNenorėjo Poterių Mokinti vakaius mokė pačiame Bai- je aplinkoje,
timorės mieste ir 3 vakarus
O čia gimusieji iš tų A.
A. Kurelaitį buvo kalbinę užmiesty (Curtis Bay), kur Kurelaičio lituanistinių vaeiti mokyti Į paiapijinę mo- buvo kita mokyklėlė: ten karų sužinojo šį tą apie sakoky lą. Atsiuntė pas jį pa- susirinkdavo iki 60 žmonių, vo tėvu krašto bendrinę
lapijom komitetą, siūle mu- ateidavo kai kas net is len- kalba ir jo praeitį, ko ne
keli algą. Bet A. Kuielaiįen jam padėdavo An- buvo girdėję iš savo namištis atsisakė: Poterių mo- tanas Radauskas, jau miręs, kių ir ko neaiškino viešoji
Kyti as nenoriu, legu sis- Moky kielė Lurtis Bay vei- amerikiečių mokykla. Jų
terės juos moko.
Jis spėapie 3 metus.
nuovoka
apie
lietuvybę
ja, kad tikioji siu yįliojimų Rai tą a. RUieiaitis pa- šiek tiek prasiplėtė.
A.
priežastis galėjusi būti no- prašė adv. \. Laukaiti pa- Kurelaičio mokykla iš daias sužlugoyti nepriklauso- Kalbėti jo mokiniams, juos lies atliko tai, ką turėjo atVii.iįi «. ii» itnn., ir.oayhlu busas susidūrė su trauki
mą jo mokyklėlę: A. Kure-paskatinti, kad jie tą mo- iikti kiekviena tautiškai suniu. 10 mokiniu užmušta. 32 sužeista.
—Na, kur taip bėgi, Mai- kas negalėjo, ba buvo______
labailaitis vis tiek, anksčiau ar KVKią pamėgtų, ir kartu pa- sipratusi šeima: jeigu jauu:
yėliau, būtų turėjęs užleisti aiškinu,
is to jiems mmo lietuviškos dvasios išmokytas, ale vistiek jis
Al , gaivą užrietęs?
sa\o
vietą
seserims,
o
jo
būtų
nauda.
Dėi
didesnio blėsimas ilgainiui pasidaro Lietuvių Namo v iršutinė- nes reikėjo kas nors daryti,
—Iš mokyklos, tėve.
uinosi pralotu. Jes, buvo
Laukaitis pra- neišvengiamas, tai tą pra- se salėse dar ir dabar tebė- Visą laiką buvau manęs pa
—Tai rokuojasi, kad tu didelio mokslo kunigas, vi- mokiniai būtų išsiblaškę. įspūdžio
ra mūsų juocllentė ir šuo- sitraukti, kai atsiras geresir vėl pradėjai laiką ant 5a. mišiolų mokėjo lotyniš- 1 atai būtų visiškai derinęsi nuo angliškai. Nurodė kad gaištingą vyksmą reikia lai; juos aš pats buvau už- nis mokytojas, bet žmonės
niekų veistvt^a^ an^ pometies. Na, o su faktinėmis pastangomis mokėti lietuviškai būsią oent sulėtinti.
sakęs už savo pinigus, ku- manęs nepaleido.”
vėliau,. . A. Kurelaičio
mojiems •pravartu,
jei jiems A. -----------Kurelaičio ----mokykla
iš
to
išėjo?
Boba
pn.
.
.
■
.
*
—
h
tėve.
kas
— lai ne niekai.
riuos vėliau betgi man grą- Dabar, po 20 su viršum
iindo> ir mokyta praloto kyk ai jau uzsidanus, viso-iektų susitikti su svečiais iš užbaigė savo gyvatą paties?
’ pasakoja A. Kuielai- metų pertraukos, Baitimoie a nga^’galva apsisuko. Nabaeas
2 .1
įsteigejo valia. Jau kelisžino,
Nabagas ki lįetuviska veikimą su-Lietuvos arba joje patiems įsteigėjo
tis,
Baltimorės
lietuviškojo rėje vėl teikiamas tautiškai
-Reikalingas O koks
turėjo ne: į džėlą atsisėsti. traukti po parapijos stogu lankytis. “Būsite gerbiami, metus buvo veikusi šv. Al- švietimo pirmtakunas.
lietuviškas švietimas šešta
jei mokėsite gražiai lietu- ionso (vienintelės Baltimojo pazitkasr Ve, nesenai pridarė sarmatos visiems ir tuo budu kontroliuoti.
dienio Mokyklos vardu.
Dienos metu vaikai lan- viškai skaityti ir kalbėti/’ rėje lietuvių parapijos) semirė mokslinčius Einstei- Kunigams.
Seniau ir Dabar
Šiais metais i pažymėjimų
Jam serų kazimieriečių vedama
nas, baisiai mokytas vyras. __Palauk, tėve, palauk! ky^avo pradinę amenkie- įtikinėjo Laukaitis.
Palyginus
anuos
A.
Kuįteikimo iškilmes atsilankė
juk tu jį zmai. jis apveice Kuo čia mokslas kaltas. Cra mokyklą, o vakarais pabaigus savo žodi, vienas mokykla, kai A. Kuielaitis
mokyklėlės
lamus
j,. nusipelnęs veteranas
\isus mokslininkus kojomis kad kunigas Olšauskas bu- rmKdavosi pas A. Kurelaitį. klausytojas pakėlė ranką ir sukvietė visuomenės susisu dabartine padėtimi, >u švietėjas A. Kuielaitis, kuaukštyn, rnrodė, kau tie- vo išdykęs ?
Pagaliau, jįs “Ateidavo pas mane ir is paklausė: "Kodėl gerbia- rinkimą ir paskelbė, kad gailesėiu tenka pastebėti. rjs su pasitenkinimu stebė- Lr < rL-1 <_
si linija yra kreiva, ko pn - nebuvo jau tiek daug ir mo.. <p<*i«p»jxws^ mv- oiamas kalbėtojas -nepra
mvn. v Aia zl
V(CXMCZX
nad tautinio švietimo kelias jopj jo žodžiais, “Kokios
kyklos),
pasakoja
jis
toineko
į
mūs
mūsų
gimtąja
jau
turinti
kvalifikuotas^
ma mokyti prapesonai ne- k*
kaip
tėvas
K V UIS
čia,
Amerikoje,
tauuir> didelės vertybės sudedamos
zmoju. Bet kas iš to? J uk Jeigu būtų mokslui atsida liau. įdomu,
.... kad pramok- kalba?* Juk mes upran- mokytojas, tėvai galį siųsti keista likimo pašaipa, išsi-j šeštadienio Mokyklos
visi Bostono strytai yra vęs, tai nebūtų turėjęs lai- ? LeRiVlskai pas profeso- tam ir lietuviškai.”
savo vaikus ten, jis laikąs
skaidė atviikstinemis kiyp- berniukus ir mergaites.”
kreivi ir visi politikieriai ko su moterimis romansuo- llų buvo užsirasęs ir vie- šių žinių surinkėjas, pats savo misiją atlikęs.
timis: kai buvo palankaus A Kurelaičio sukakties
sukti, bet vistiek jų nepa- ti.
11 a* amerikietis nelietuvis, . m
Lįetuvoje, gali
Paminėtinos
mokyklos nusiteikimo domėtis lietu- nuo*aiką gadina tik tai, kad
taisysi. Jau kas yra Kruk, —Bet, Maiki, taip ateiti- John HoPkin« universiteto paliudyti, kad, radęs Balti- rėmėjos. Visų pirma Sanou\o noio mokytis ii į0 žymaus kultūrinio įnašo
tas ir bus kruk. Ant gaio ko ne vienam Olšauskui. slucientas. Buvo gabus yy- morėj tikrai gražiai, beveik tiaros kuopa, čia su pagar vybe,
netruko lankytojų
Lietuviškoji
juk ir pats Einšteinas išėjo Lietuvoj buvo ir kitas labai ras ir J*1* trumpą laika visai taisyklingai kalbančių da išskirtinas jos buvęs pn- mjų tarpo. taoa nebuvo tm1
’
Enciklopedija
:
antrojo to
mokvtas
Tai Volde- “profesoriaus” asistentė , jo
iš tiesaus kelio. Prieš pat mokyu
’***
’. ciagimiu, buvo
Puvo nustebintas,
nusteomtas. mininkas Petras
Jaras, ku- karnų jaunimo vadovų.
liežuvi
mo straipsnely apie Balti
Jis net Smetoną angKšką
smerti ėmė ir sudumavojo. maras.
gei’okai haniaus^Sj kur jie taip dai- us daug metų ištvermingai
kemolės lietuvius (čia jie vi(
dabar?
Nestingi
T ai vot, Maiki, prie ko noi ėjo nuo sosto nuversti, Pia*am(fė.
liai išmoko lietuviškai, pa-žygiavo pirmose Baltimorės

Maikio sn Tėvu

Žmones nuaęs nepaleidi)

ku.

va-

kokia

V.

. įoksias

lajai

t

lėlaičio

pai apijiuc

manai.

vvras.

mokslas priveda žmogų.

tik prieš Pilsudskį atsiklau-

visoKių siškai suvalyti į “ožio ranet
per- g?“) rūpestingai surašyta,
menės eilėse. Dar ir da- lietuviškų knygų
dirvos kana
kada nir Kas
kas įsteigė
įsteigė parapijioar’ Jau sulaukęs 75 metų, feltlius, tačinu nėra dirvos
mokykla,
yjg oar gyyaį domisi lietu-kviečiams: čia gimusi nę mokyklą, kada
kada pakvies

Su A.. Kurelaičio mokyk- aiškėjo, kad jie buvo lankę lietuvių

bendruo- tuviskų

tautinės

mokytojų,

—Tėve, šitaip kalua tik-pė, kaip tas Šveicarijoj pa-los darnu teko susipažinti A Kurelaičio kursus.
tai žioplos davatkos, kurios Klausė: “Nori pakajaus, ai n B. Žygeliui, ilgamečiai
•
negali didelio proto supras-vainos?”
Žinoma, prieš mokytojui, Lietuvos MokyIr Jįe Čia Mokėsi
ti. žinoma, jos plepanie- Pilsudskį Voldemaras ir ne- tojų Profesinės Sąjungos
Per šią mokyklėlę pėrė- vybės apraiškomis ir lan- Retuvių kaita jau atsalusi, f°-s sv- Kazimieio sesei ys
kus. Emstemas mirė labai galėjo šokti, ba anas turėjo pnmimnkui, kada jis su
keli šimtai žmonių, i ai p kosi į kultūrinius parengi- nutolusi, nukrypusi sveti- rookytojornL. Taip pat paįsmmtingas.
didesni vaiską, todėl nusi- Katkevičium 1922 metais jų buvo ir plačiau Ameriko- mus bei visuomeninius suė- nrcais keliais—visos pastan- žymėta, kad 1941) metais li—Sakai, išmintingas.
O lenkęs atsakė: “Tegul bus lankėsi Baltimorėj. Lanky-ježinomas adv. V. Laukai-jimus. Jis suorganizavo A. £os patraukti ją lietuvybėn tuanistmę molyklą įkūrė
naujakuriai (?).
Bet kad
kodėl jis savo smegenis pa- pakajus.”
Enivei, Maiki, namas A. Kurelaičio mo- us, buvęs Susivienijimo Kurelaičio mokyklai drau- eina
A.
Kuielaitis
tuo
jau
vedė daktarams ištirti, n V’oldemaras buvo kytraskyklą jis paprašė parodyti Lietuvių Amerikoje prezi- gijų paramą ir rūpinosi,
žinoma, nieko nepadės
^melams tuo jau buvo
kodėl liepe savo kūną sude- vyras, daug kytresnis už jam prasčiausią mokini, deniu, o taip pat dviem at- Kau mokykla turėtų tinka- apgailestavimas, kau nepn susirūpinęs 30 metų anksginu? Ar tai neparodo, Smetoną.Teisybė. Smetoa.Kuielaitis atsakė: "Pateisėju Baltimorėje; mų mokytojų. Pamokų me- klausoma Lietu.a visą lai‘)li5enb
19 metais—
jau nailginebuvo visiškai
glu- sirink tamsta pats. Jei aš Aiuona bmušytė
(dabar tu kartais padėdavo palai- ką įsuesusi ranaas lauke ?;)le la! ne . žodžio.
Kas
kad jo razumas buvo
kyli
tvarką
sumišęs?
šas, net ir prancūziškai mo- kuri pašauksiu, svečias pa- Mrs.
—Priešingai, tėve! Pa-kėjo.
manys, kad rodau savo ge-school mokytoja; Jonas mokykloj buvo daug ma- vių, tuo tarpu pati veik me- mas Oske.iami vien parapi. nuoPe‘nab 0 k^’4 nutyvesdamas savo smegenis —Aš atsimenu, tėve, kaip mausią mokinį.” Atsisvei- Krasauskas, bakteriologas; zų vaikų, kurie šen ir ten kuo nepauedama gaivinti
medicinos studijoms, o kū- Smetona sykį per radiją pa- kindamas, B. Žygelis krei- .jonas Aleknavičius, chemi- bėgiodavo pro duris.
palaikyti jų lietuvyoę. imi^’ ar nepateisinamas
ną atiduodamas gamtai, išsakė Amerikos lietuviams pėsi į klasę: “Klausykit, ką kas: Antanas Radauskas, Parama betgi neatėjo pa- Aetgi Užsienio Lietuviams Laltimoi ės lietuvybės faktų
kurios jis buvo kilęs, Ein-kalbą “prancūziškai,” tai tas vyras jums sako. Jis vaistininkas; Dr. Levickas, ti pasisiūlyti: reikėjo žmo- nemti Draugija atsnado tik n'
šteinas parodė tui ėjęs ne- nesuprato nei lietuviai, nei gerai moko.” O Kurelai- dantų gydytojas; Magdele- nes Įtikinti, kad čia dirba- tada, kai čia gimusios lietu- i aigfiamas noriu paste
paprastai didelį ir šviesų prancūzai.
ciui palinkėjo sėkmės, pn- na, Miiinauskienė, daktaro mas visuomenei
kartos taipe jau buvo bėti, kad adv. N. Raste
protą. .Jis surado ir paliko —Jes. Maiki, tą ir aš at- dėdamas: “Netikiu, kad Milinausko (iVIiian) žmona, ir tautai reikalingas darbas. JvyKęs persilaužimas mūsų nis, A. Kurelaičio mokyk
mokslui raktą į erdves me- simenu. Ale jeigu Volde- kaskitas žinias geriau ga- ir kiti.
1 a v.,
buvo mą- tautinių lūkesčių nenaudai, los bendradarbis, buvusių
mokinių
taipe
skleidžia
chanikos paslaptis. Todėl maras būtų tokį spyčių pa- lėtų perduoti,negu tams- Du kiti gydytojai, medi- nvta
likviduoti Sandaros Aišku, kad nutautimo po- •♦•i-.ilmokslui buvo labai svarbu sakęs, tai prancūzai gal bū-ta.”
kas Skladauskas ir dantų kuopą. A. Kurelaitis pa-tvynis butų liejęsis ir viską n?in *’ a<
g,.a2a’
jie
savo
“
profesoriui
sužinoti, kuo jo smegenų tų kaiką supratę. Jis turėBeje, savo atsilankymo gydytojas Žilinskas, netu- rodė gražaus veikimo lau- paKeliui skandinęs.
Bet
Kaktuvininkui
surengtų
pakonstrukcija skiriasi nuo jo nedurną galvą. Net ir metu B. Žygelis parodė lie- įėję progos lankyti kursų, ką, pakviesdamas ją globo- "senasis klastas negali is—B. J. M
paprasto žmogaus smegenų prapcsoiium vadinosi.
O tuviškų žaidimų, kurie vai- bet norėdami geriau pra- ti mokyklą. Tada sanda- siteisinti, kad yra viską pa, gerbimą.
išvaizdos. Taigi, pahKda-kur jis yra šiandien?Gir-kams labai patiko. Ta pro-mokti lietuviškai, kreipėsi į
riečiai vėl atgijo. Surinkę daręs, ką tik galėjęs, uz_ pqjyyn7o lyijnŠTnTjA!
mas savo smegenis tokioms dėjau, kad Rusijoj sėdi bol-ga svetys buvo paprašytas Kurelaitį dėl privačiųpa-lėšų, jie padėdavo išlaikyti tvankai prilaikyti. AmeriU5IOLIA1
studijoms, Einšteinas atliko ševikų džėloj. Taigi čia tau, pasirūpinti, kad jauniems mokų.
mokyklą. Tik tada prie rė- kiečiai manėsi vieni, Kaip Jįe milžiniški, liet dar
labai svarbų patarnavimą Maiki, yra kitas davadas, A. Kurelaičio mokiniams iš Jeigu A. Kurelaičio mo- mėjų prisidėjo ir kitos or- mokėdami ir sugebėdami,tiksliai neapskaičiuoti. Raumokslui.
kad didelis mokslas padaro tėvynės atsiųstų lietuviškų kyklėlė tiek metų išsilaikė, ganizacijos:
A. Kurelaitis buvo vienas donasis Kryžius skelbia
—Maiki, tu gali šnekėti žmogui bėdos. Syki Volde- žaidimų knygelių. Žygelis tai ji, nepaisant trūkumų, Draugystė, Kęstučio Drau-tokių užtvankos prilaikyto- kad vien Connecticut valskaip sau nori, ale manęs marą buvo uždaręs į laku- pažadėjo. Deja, baltimo- atnešė ją lankantiems nau- gystė, Atletų Klubas, SLA jų savo paties pasiryžimu, tybėj žuvo 56 asmenys,
nepertikrinsi. Juk ir žmo- pą Smetona, o dabar jis riečiai jų niekad nesulaukė, dos. “Nesigaiiim, kad pas kuopa. Jos skirdavo lėšų Jis stvėrėsi* kaip priemo- sunkiai sužeistu 200, šu
niu patarlė sako, kad per Rusijoj sėdi patupdytas. Ir A. Kurelaičiodarbą pa- tave ėjom,” pasako šian- ir atsiųsdavo delegatus pa- nės, lietuviško švietimo su griautų namų 800, o apgadideų raštą žmogus išeina tu nori vis mokytis! Lu-giriamai įvertino ir Pijus dien nevienas buvęs jo mo-tikrinti, kaip tos lėšos su-pagirtinu užsimojimu ir dintų 6,900; reikalingų paiš krašto, tai yra, gauna Raut, kad per didelį moksląGrigaitis,kai su prakalbokinys.
,
naudojamos. Buvo dar ir kuklių savo išgalių vertini- galbos 5,600 šeiniu,
bziką arba kitaip suvarja- nepatektum į
kokį trubelį.mis buvo atvykęs į Balti- Turint galvoje, kad A. keletas pavienių susiprato- mu: “Aš tik pradžią da- Spėjama, kad viso labo
voja. Tu gal atsimeni pra- —Na, gerai, tėve, tu esi
morę.
,
IKurelaičiui teko užsidirbti šių lietuvių, kurie šiam rei- viau,” sako jis, “kad kiti Naujojoj Anglijoj potvynis
lotą Olšauską. Nors žmo- nemokytas, o ar nesėdėjai Apie 4 metus A. Kurelai- pragyvenimą siuvykloje, o kalui kaltais paaukodavo pamatytų, jog štai aš, netin- padarė nuostolių pel pusnės sako, kad pralot jį nie-belangėj? Man rodos, kad čiui tekdavo “profesoriau-tik atliekamu nuo darbo po penkinę.
,
!
karnas, ėmiausi šito darbo, antro biliono doleriu.
g.

jo

vėjais

VandeiTain),

prie

high
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Mat,
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vienu

•»
)t

metu

Mindaugo

is

Amerikos

lietu- C!a:

^m?nin?a^

sališku-

Nr. 35, Rugpjūčio 31, 1955

Puslapis Penktai
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Onos gatvė—Tiesos, Napo fono pranešėją, ten išaugęs matėsi visa jėga kovoja su
leono aikštė—Kutuzovo ir ištisas miestas. Dar jo ne-'srove, ir turėjo lentgalį po
pasiekus,
korespondentus pažastimi. Išgelbėtas jis
tt.

AN6LIJOS KARALIENĖ

SESERE

Gatvių parašai lietuvių ir sutinka jaunuoliai su šautu- sukrito ant kranto ir buvo
vais ir kuprinėmis, kurie nugabentas Į ligoninę, lšrusu kalbomis.
Šaukšto Nereik ėmus buvo teisingumo
grįžta paleidę į taikinius po sigelbėję matė su namais
60 šovinių.
nešamus žmones, stovinčius
r
n
isa
r
u.
Tik
Du
Traukiniu
Tik ne Sovietijoje. Ten
•rs i Klainėda Ten Pat ir mei’gaičiy sto- ant namų stogų ir kaip jų
visas gyvenimas tvarkomas Dabar jis buvo universi
Iš Vnniaus
v>'kjaiiesa» mergaitės be akivaizdoje namas apverišvirkščiai. Ten nieko nė-lėto profesorius, mokslų per parą išeina tik du tra.i
! i,Z šautuvų.
Bet atvykstanti čiamas ir žmonės žūsta.
ra tada, kada reikalinga. akademijos istorijos institu- kiniu. Nepriklausomoj —
Štai jie giriasi ir žemės to direktorius.
tuvoj iš Kauno į Klaipėdą trenerį jos pasitinka įssin- Dabar atrastieji lavonai
yra tiek sužaloti, kad tik
ūky viską dirbą mašinomis. Mizara nesenai rašė, kad jau ėjo daugiau, o kiek jų kia\ usios įr su raportu.
Taigi,
Kuprinės,
šautuvai,
imdami pirštų fotografijas
Mes nekaitą esame rašę, velionis jo prašė atsiųsti eitų šiandien, jei jos nebūmar. ag raportai ... ir viri mėgina juos atpažinti.
kad tai tik plepalai, nes iš vaistų, laigi “visa ko per- tų pavergę komunistai,
visa to Maskvos Stalino Buvo nunešta visa Livertikrųjų beveik viską dirba tekusioj” Lietuvoj net prorankomis. 1 ra, teisybė, ir įesonus negalėjo gauti jam Šitaip Ruošiasi Sugyventi vai > o Kūno kultūros insti- gide gatvės nuo kapinių pu
tuie
resnysis dėstytojas gė (kitoje pusėje buvo tik
mašinų, bet kas iš jų, jei jo- reikalingų vaistų, o cior•
Rugpiūčio
18
d.
Kijeve
\ai
ia
trinas,
kuris prižiūri, kapinės). Nuneštas vienas
mis negali pasinaudoti ta- nykštės Maskvos davatkos
(Ukrainoj)
prasidėjo
“
visaka
•
.: i leiuvos jaunuome- namas ir iš miesto pusės,
da, kada reikalinga.
nuolat pučia miglą į akis
ine moksleivė; >p:;rie karnai paruosta Namai buvo sumaitoti ir užtobulą
sfe::
Patys komunistai nejučio- pliaukšaamos apie
ta'kijada. ’ 'ren daiyva o
siūlornam \ aka- grūdo gelžkelio pylimą,
mis tą patvirtina. Vievio sveikatos apsaugos reikalų ir Lietuvos moksleiviai.
am.- sam ūviui (koegzis- Ten dabar ir atrandami laAngiijot> karalienė Elizabeta (kairėj) kalbasi su savo
rajono kolūkio agronomas sutvarkymą dabartinėj Lie- Pažiūrėkime kaip jos ca- .en iiai>
—
Kad
Maskvai
vonai.
Ten
buvo
tarp
kisesere Alargarela. kuriai jau sukako 25 metai ir dabar
pasakoja, kad “šiemet pra- tuvoj.
,
lyviai buvo paruošiami Eže- migtuka paspaudus, visais tų atrastas ir didžios pat- ji gali pati apsispręsti, už ko teketi. Daug bu\o kalba
dėjome rugiapiūtę žymiai
-------rėlių stovykloje, kur i buvo keliais galėtų žygiuoti ka- x įotės Petronės Stanikienes
ma. kad ji pasirinko jau kartą persiskyrusį 10 metu
Nebėra Nė rokaičių
tvarkingiau, negu pernai.'
kapitoną Townsend. o dabar pradedama kalbėti, kad ji
švietimo ministerijos žinio- riškai paruoštos jaunimo lavonas. Lavonas taip suGirdi, į darbą įsitraukė visi Net prasčiausių “buožių,” je. Pasak Vilniaus radio- vorcs (kolonos).
turi ką kitą numačiusi.
žalotas, kad ji buvo Įdėta
kolūkio nariai: prakaituoja "kulokų” darbininkai vasa
į jūroje laidojamų maišą ir
vyrai, moterys ir arkliai. rą po pietų turėjo poilsio, o
įdėta į akliną skrynią, o su kad čia atūžė tik žmonėms IŠBĖGOM, KAIP STOVIM
-------O kai komunistinio laik- šiandien komunistai giriasi,
visu tuo Į karstą. Laidoja- nunešti. O dabar jau ir visai I1U&1U
nuslūgo.
Dabar guu
guli
Stanislava Venclauskieraščio korespondentas ag- kad “dar rasai nenukritus
mi brangūs žmonės be žmo- sai
SU- vaoar
oiamsiava
niu, tik artimiesiems gimiŠutvių apveisti keturių nė, vii s 80 metų senelė, į šį
ronomą paklausė, ar i talką pradedame darbą . . . dirNEBŪTAS GAMTOS P R AJ O VAS
nėms leidžiama buvo dalv- uukstų namai. Kiti namai kia&tą atvykusi prieš keieneateis kombainai, tai gavo name per visą dieną, pietų
vauti užkasime. Bijomasi sugniužę. O prie tiltų viso- i ius metus ir gyvenusi su
tokį atsakymą:
pertraukai 15 min. tesusto‘Ateis, bet, atrodo, kad jame’' ir tas vadinama “vi- Taigi, pirmą kartą gyve- šiuo atsitikimu padaryti epidemijų. Dabar skiepija- klauslos mantos sugrūsta, dukteria V\ eterouiy, Conn.,
atlyginti. mi masiniai žmonės nuo Ii- ^alP ^°s mantos randama 5o« Riverside St., rašo:
kolūkiečiai pirma suspės sų kolūkio jėgų, vykdant nimeteko matyti, kaip per nuostoliai nebus
neb
nuimti derlių. Mat, Vievio partijos ir vyriausybės iš-ketunas valandas plentas f omu, a tas Potvynis
-"r"-•
" sunkiai atpažinami
lavonai.
............ • m*
ne Dusdienio SU* Keli
Kel> namai
namai buvo nenunenu- sunkiai . atp
1 ažinami
. .
Rugpiučio iš 18 i 19-tą
mašinų traktorių stotyje Keltus uždavinius, organi- I)avĮrto smarkiai kunkuliuo^neissilaike n
ilgesni Iš kaimyninių miestų
nakt} potvyms
"
dar nebaigti taisyti kombai- žavimu,” o paprastai kai- jancia upe Upe kelių pė-; Kaip tik oras
mūsų namą. Aš su Donia išnai.”
bant, tą reikėtų pavadinti
_
policijos pagalTaigi, kombainai bus pa- biauriausiu išnaudojimu.
tovim. Aš dar su
taisyti tada, kada nebebus
-------~
.
---------, - Donia tik su
plaukyti bei nardyti maitina .Salvation Army. maudymosi kostiumu.
ko piauti.
,
Vilniaus Gatvių Vardai gnovis
—
~
tautietigGervicka
pa- Žmonės skiepijami nuo epiPakeisti
Visas kvartalas “Išėjom iš namų iki kelių
Mirė P. Pakarklis
gatvėj buvo
krutinės, NebeLiepos 28 d. mirė
bridusios,
jei poPakarklis, 53 metų
negelbėtų.
žiaus. Jis iš ateitininkų
upes
jau
ramiai
sau
lenejo,
...
1
t.
.
.
greitai prisiplakė prie ko- jaunimo, Šv. Jono gatvė— aprimo,
kokius kaip tekėję.
tatoje pusėje. »' ^.p, su- Naugatucke prie Water- “žuvo daug žmonių, sumunistų ir jau pirmąjį kar- r.alio Sruogos, Domininko- Pigu įsivaizduoti
dar irišeelbėio
po pietų heli- įado 21 skenduolį, ieško
Dabar skubiai eina visi Sne,5ęs lan u ą, atsigabeno būrio
kouteriai
tą Lietuvą komunistams už- nu gatvė — Garelio, Šv. didžiulius nuostolius taip
......
Pne nama- t) paskui jau R0Plenai įsgemejo daug apie šimtą. Namų nunešė
-------__
staiga atsiradęs vanduo pa- atstatomieji darbai. Bent vvrai
surišę visas džiauja- žmonių, bet daug ir žuvo. 49 įr dabar toj vietoj, kur
darė.
Kadangi
Connecticut
laikinai
tvarkomi
gatvių,
^-^5 leido žmones L* čia yra netekusių namų buvo namai,—ežeras. DaSKAITYKITE
; valstybe kalnuota, tai nuo P^ntų sužalota danga, vau nėr une j g-eižkeiio pylimą, lietuvių, žuvo ir vienas he-bar esame prisiglaudę pas
kalnų tekąs vanduo buvo dens išraustos duobes uzpiga?vę dėl ūkiančios likopteris, bet lakūnas išsi- Gylius.”
pajėgus pakely nušluoti arV?^‘
fMn gatve srovės negalėjo net gelbėjo.
Laiškas rašytas mgpiū----------nuo žemės paviršiaus net žinovai teisia, naa v>on.
nnėip Fabrikai valo pui’vą ir
94 Hipną
NAKTYS KARALIŠKIUOSE. Liūdo ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro..
TVono-olic mituti, neetieut Valstybėj toklOS 0311 *1.' ° l)at *°Je Upeje
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tl<>_4 (Ulių,
Dowd«'no apysaka apie jaunuolių manas iš žemaičių Kalvarijos pra- pastatus.
Daugelis miestų
JJ
- dėl susigrūdusiu namu prie nežino, kada galės pradėti
Stanislava VenclauskieKTĖS .^nari6^
miestelių, o ir šiaip pa-skaudžios nelaimu nėra
tiRo Vanduo •... darbą Mieste apie 10,0p0 nėj gy ve n < ’ ama Lietuvoje,
cezaris. Mirko Je uli. o rvur,r.;r . vlLS-,us TARp AU1)RV Jeronimo 'ien,ai.
)enaRC1W 1 aacjaRl
^kKūva didelės audros uetaip smarkiai. Ketui i vy-bedarbių
Nuostoliai di buvo didelė labdarė. Ji yra
1«SCpuslapiai.’ kab-a ■.P.'r'no:'.‘a.S'!c‘no.kn^a ?pį^.V:1L‘a“s. ''TlVj Paul>iais'» žemumose.
Tov„iunfia i.ita
raI laikydami už virvės ant džiausi. Tačiau didžiausias įšaivinusi
išauginusi ir išmokslinusi
$5.5.) kjos vietos nuo to potvynio
™^naHarinini sI°g° kido laivuką su ko- nuostolis—žmonių gyvybės. per
svetimų vaikų.
:mą. ĮĮkl’aI skaudžiai nukentejo.
mm kia dešimtimi žmonių Į ki- Majoras potvynio nuosReik manyti, kad *s jos
ištarimą, angliškus pasikalbėjimu-.
Parašė Leonas Blumas. Trumpas Kai KUI' tHS buiSUSlS lietUS nėlH iki šiol buvę tokie nUOKaina ................................. 73e sf<iali2:no aiškinimas. Kaina 25c. žmoneg užkiupo bemiegan- stolingi, kokius padarė bu- *?.. upės pusę. G paskui, tolius apskaičiuoti pavedė augintinių vienas kitas yra
nauja valgių knyga .demokratinio soči a liz m o
i uimiūčio *1Q a m n r. e atitraukdami virve laivuką, miesto tarybos nariui J. Ja- ir šiame kiašte. Dabar jie
chelsonienes parašyta: 2o0 Įva.ruj
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cius.
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vėjo,
pervusĮ
sodinokitUiIi visi iš ke- nušaičiui.
Spėjama, kad
.$1.2 \nyga s;ų
receptų. 132 pusi. Kaina
dienų klausimams supras- kūniios tai del lietaus ne- liūtis.
Liūtis
rami,
veik
be
lių namii buvo išgelbėti, vien lietuviams padaryta tikrai turi progos atsiminti
Kaina
KAS BUS. KAS NEBUS. BET ZE- .j.
HAITIS NEPRAŽUS. Balio Srno
nubudusius vanduo paglem- Jokio vėjo.
Tasai nuopelnas tenka nar- nuostolių apie pustrečio mi- savo geradarę. Jos laikinas
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-’
.
.
adresas yra: 344 VVilson St.
Tokiu
laConnecticut
valstybės
gyMažrimas 1812 metais is Viekšnia į
rašė- E. Vandervelde, vertė Vardu- Zė Į SHVO gelmes
Gerveckui, kuris, liono dolerių.
. IDe vonai jau po keliu dienu ventojai dar ilgias*11 buvo suoliui
Kauna nusikraustė ir Napoleoną re- nas. Kaina
Pykdydamas žmones, pats Žmonės išsiskirstę pas pa \\ aterbury, Conn. ,
pėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
ĮSTOKI I A
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vairavo tai laivelyje būda- žįstamus ir gimines. Dau,
i rKaina $3.00
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.
k
mas,
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MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo- Dr. P. Joniko pirmasis ir vienmte- IkiŠiol pasigendama apie
UaS.
nevisi
nuogas valdydamas nuo pa-kimo vietose: mokyklose,
-------iros trilogiška istorijos kronika, is šiuoklausimu veikalas.
KaiŠimtu oemom, Kiti iii BIOS ii
173 pusi., didelis formatas, gera na ..................................................... $3.00 pOl a SlHltU asmenų. Kiti JU
—J K
šėlusių bangų laivelio kryp-kur jie ir vandenį gerti gau- Shenandoah, Pa., Cherry
por:^;.-TKa:rna • o ’ ■ •; t; '''s2:54’ jV<>zas STALINAS, arba ka!r jau
rasti negyvi.
atsistatyti.
* * tį. Nepaprastą žavėsi reiš- na iš globojamų organizaci- gatvėje liūtis paplovė 100
KON-TIKI. Thor Heyerdahl aprasyKaukazo razbaininkas buvo pasida„ ,
_
.
mas nepapiastos sesių vyrų kelio- i -ęs Rusijos diktatorių. Kaina . .2.x
ŽMONĖS kia išsigelbėjusieji tautie- jų. Salvation Army dalina pėdų aukščio anglių valyki paC ūaUg ZIlIOIllU ŽUVO WATERBURf
Ko
nės plaustu iš Pietų Amerikos , .,
...
,
i- a
čiui Gervickui dėl jo ne tik valgį nukentėjusiems.
Iš los pastato pamatus ir jis
SKENDO
lineziją.
413 pu I. Kaina... .$3.75 SOCIALIZMO TEORIJA.
Trumpa- VY atei'blliy, lietUVlU gyveATSI.MINIMAI. Stefanijos Paltana
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- naino^e
sugebėjimo,
bet
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drąsos,
naujųjų
ateivių
Bronius
ruguiūčio 22 d. staiga griuvietose. Kol kas iš
vicienes prisiminimai is jos jau- suomenės santvarka ir kodėl ji dar
Kaina ................................ Zx lietuviu rasti mirę:
C. Ra- Waterbury
daugiausiai Visa ta nelaimė Įvyko Melninkaitis neteko viso vo. Čia tada dirbo 24 darnystės Lietuvoje ir Rusijoje. 5d pu? I keisis.
Kaina ........................ ...................... $1.«K) tikra teisybė apie sovietu meika, 36 metų, 621
No. nukentėjonuo potvynio lie- per trumpą laiką. Dabar turto ir su 4 vaikučiais liko- bininkai. Iš jų 3 užmušti
APIE LA1K»\ IR ŽMONES. P-.ct
kad
reikėjo si bastytis po svetimus kam- (nelietuviai| ir sužeista 11.
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį. ra^akt'Jšviesoj*.kV^mpa n.SzI Riverside St.; Margaret Pa- tuviai. ’Per nuūžusį potvy-susipranta,
Miškinį. Tumą, Savickį, Giras ir kl mo istorija ir valdymo praktika. La- (lalp-a
62 metų, 597 No. nį Waterbury daugiausiai rinkti virves ir mesti per pus. Bet jis džiaugiasi tu- Tarp sužeistųjų yra Anta24') pusi. Kaina ........................... S2.51- ■>ai daug medžiagos. 96 puslapiai
»
ant virvių ratų ris visą šeimynėlę.
nas Čuplis ir Albertas JaMIRUSIOS SIELOS.
M. Gogolio kaina ................................. 5<k Riverside St.; Petronė Sta- buvo nunešta su Riverside pripūstus
svarbiausias veikalas, išvertė VU
—A. kobonis.
romos popiežius yra nikas, 65 metų, 569 No. gatvės beveik visais namais apatines gumas, ir tuo tikMiškinis.
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St.
;
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žmonių.
Tasai
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įsRYTŲ PASAKOS.
Vinco
parašytos indų ir kitų toLmųjų i kiekvienam perskaityti. Kaina $i.2C jėnas> 69 metų,
567 No. talas buvo lietuvių apgyven- gelbėta. Gi priplaukti niem
...".'. pJ.•'•••»--^įS3ir\VžMAS0KIi^gaiAKIRKau€sE* Riverside
St.;
Teofilija tas, todėl ir žuvo daugiau-kas negalėjo, nors kalnuožmonės galėjo
popiežiai ir Lietuva. Kunigo naujausiomis žiniomis papildyta tuo Laukaitis, 62 metų, 569 No. šiai lietuvių. Potvynis bu- toje srityje ž
LENGVAS BUDAS
m Valadkos I.urašvtji
knygutė. Kama
Kaina ........... 25c
25c
_____ . ,
, T,
___ i_ •_______________________
Ji
M.
parašyta knvira.
knyga. 250 klausimu knygute.
Riverside St.; B. Seredins-vo toks baisus, toks didelis, viską iš arti matyti.
žemaitėT iLASTAiV" Garsios K mip sSS^E.^^y^-kas, 49 metų, 593 No. Riv-kokio niekad nebuvo buvę,! Per gaisrininkų kopėčias
IŠMOKT ANGLIŠKAI
erside St.; Marijona
Šim- ir niekas netikėjo, kad van-nešė
iš ....
namo du vaikus, o
musų rašytojos pirmojo karo nietv
~
, i, . .
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra-lse laikuose dievai buvo kitokie. ....
. .....................
- Todėl....................
....ėjo. bet konė.
123
puslapiai,
kie
buvo
senųjų
lietuvių
dievai?
kus?
561
No.
Riverside
St.
duo
gali
tiek
pakilti.
kiti
paskui
Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
šytojos paveikslu.
4 _ _ T. A
’C ■ IMI
kaina ...................................................
Lemaičių krikštas.
visi " aterbury. Marijona policijos ir paraginti žmo- čios palinko ir srovė bemapa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvuNEPRIKLAUSOMOSLIETUVOS
lių, paukščių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
parašytas istorinisromanas iš že- Marčionienė, S. Markus, K. nes neskubėjo kraustytis is tant sugnebe visus
ir visi
PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa- maitijos krikšto laikų.
vandenyje
dingo.
Ugnia

Seredinskas ir tt.
namų, o po trumpo laiko
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
veikslų, 225 pus)., gerame popieryje. apdarais.
Kaina ........ .Su..
Kaina ...............................................$5.00
gesiai
paskui
vienas
po
kito
bėjimai- ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
Ar galėjo Daug yra sužalotų pra- jie jau negalėjo net per
VISUOTINAS TVANAS
A KISS IN THE DARK. J. Jazmitoks tvanas būti ir ką apie
darbo,
arba nuėjus pas siuvėja, pas kurpių, pas dak
monės įmonių. Kitos ge- plaukti
Riverside gatvės, grįžo iš vandens be drabu
no anglų kaiba sodrūs vaizdeliai. ,-ak0 mokslas. Kaina .
tarą,
lošiant
kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2
r.ICVAC T ivri-vnc
r ra,» Jel tlK P° RCllU Savai- nes
SlOVe
ieKe
10K1U žių jau toli nunešti, o kiti
minkštam viršeliais ................... »i.
VaS soc^demokratų raštai’dėl’boi-;čių susitvarkys.
Nuostoliai smarkumu ir sūkuriais, kad nuskendo.
Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
l rS'VApL%’tk.GKVriuTi!H«JT'l-.lrci.g.:\“~r°.Lict“S skaitomi tnilionan.
joks plaukikas negalėtų no- Tokio potvynio čia nie
kai ir angliškai, ir kaip jis anglu tariamas. Yra
lengvų pasiskaitvmų ir viskas neaiškinta lietuviš
Amerikos lietuviams. 144 p»’I*p^ BARABAS. Paer Lagerkvist’o istoKadangi būta gamtos rimą kryptimi nuplaukti. kas neatmena. Ir dėl to
kai.
žmonės
nesitikėjo
tokio
a ................,apraku «
krikščio- prajovo, tai nuo tokių i’y-Gal tik laimės
dėka atplauKODĖL AS NETIKIU J DIE.V.^. nybes laikų Romoje, Palestinoje ir ‘
.
•Kaina 75 Pentai
Pilna argumentų, kurie visiems Kipre.
Knyga laimėjusi Nobelio RlU draudimo OlganiZaClJOS ke Vienas ZlUOgUS, maiSO- vandens aukšto ir tokio pajdomūs.
Kaina
......... 20c premiją. Kaina ;................. 1225 nedraudžia ir nelaimei išti- mas vandens su
su visokiais
visokiais kilimo
Kilimo
Kaikurie nama,
Užsisakant, adresuoti:
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
Vnc
kus nnmdoiin
nuostolių neišmoka, sienojais, ir šaukiant žmo- taip nunešti, kad jų pf dsaKeleivis, 636 Brondivey, So. Boston 27, Maaa.
KELEIVIS
Taigi, jei kurių turimas tur- nėms, vis išnirdavo arčiau kų nebeliko. Vanduo jai
R..d
So.
Boston
27,
Mass.
tas buvo apdraustas, tai ir arčiau kapinių. Žmogus po pietų nuslūgo
636 East Broadvvay
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h. TEIYTS, SC. BOSTON

Puslapi? Šertas

Moterų Skyrius
Po dešimties metu
---------------------

Į laikais buvo užsienių rei| kalų ministeris ir, be ko kii to, Kartu su Stalinu dalinoj si Lietuva. Jos vyras, prieš
Įsijungimų i politiką, ouvo
j vienos didelės vyno kom
panijos agentas. Ir dabar
iš tos kompanijos ponia
Ribbentrop gauna pašalpą.

POTVYNIO AUKOS GAUNA PlRMĄ PAGALBĄ

J. BILIŪNAS:

i

PABĖGĖLIS
(Tęsinys)
—Parodyk tamsta!—sušuko Jurgis.

—Paspėsi, paspėsi!—suturėjo ji Gaigalas-.—Čia. pas
Bcreli, neparanku vartyti. Nunešk ir tuojau sugrĮšk;
atsivesk nutvėręs keletą vyrukų—pasikalbėsime. Mudu
rasite ant aukšto, žinai?—ten niekas po akim nesimaišys.

iš kuiios lengvai pragyvena

šiemet suėjo dešimt me- ręs. Berlyno miesto valdy- kartu su savo broliu ir vy
tų, kai griuvo vokiškas Tre- boję Hitlerio mirtis nėra lo seserimi.
—Žinau, žinau,—linksmai pasakė, išeidamas pro
tysis Reichas, kuris, anot užregistruota, Hitlerio lavo- Bavarijos kalnuose, Pieduris, Jurgis. ,
Hitlerio žodžių, turėjo išsi- no niekas nematė, taigi, neokietijoje, gyvena Ilse
*
laikyti
tūkstanti
metų. galima reikšti teisių i turtą Hess, žmona Kuuoli Hesso,
Gaigalas paprašė Berelienės rakto ir, užlipęs su An
Griuvo jis 1945 metais,iš- žmogaus, kuris Įstatymo kuris 1941 metais pagaisėsilaikęs vos 12 metų, griuvo akyse dar nėra miręs. Jei- J° savo kelione i Angliją ir
tanu ant viršaus, užsidarė atskiram kambary. Ilgai
siaubingai,
palaidodamas gu Vokietijos augščiausias paskui pamišo ar gal tik
vaikščiojo Gaigalas po kambarį galvodamas, ką daryti,
po savo griuvėsiais pati teismas kada nors oficialiai vaidino pamišėlĮ. Jis vis
koki patarimą Antanui duoti. Bet sunka buvo kas nors
Reicho statytoją Adolfą pripažins Hitlerį mirusiu, dar yra špandau kalėjime.
išgalvoti. Pagaliau paklausė:
,
Hitlerį. Per 10 metų Vo- tuomet ir jo Įpėdiniai galės
žmona išleido knygą
—Pasakyk tu man, Antanai, ar negali tavęs tėvas
kietija prisikėlė iš karo pradėti reikšti savo teises, apie savo gyvenimą su nu
toliau leisti gimnazijon, ar tu neprašei jo?
griūvėsiu, iš priešo pasida- Gal tada ir jo sesuo užsitik- dolf Hess, ir daoar ruošia
rė Vakarų pasaulio “drau- rins sau pragyvenimą: da- tos knygos anrąją dali.
—Prašyt prašiau, bet kur tau!—pamojo ranka An
gas’’ ir dabar labai neno- bar jai tenka verstis iš vai- Iš visų tur būt geriausiai
tanas,—ir klausyt nenori.
4
rom prisimena Trečiojo džios duodamos pašalpos, einasi poniai Margaretai
Reicho žiaurumus ir nusi- Hamburge gyvena Hitle- Speer. Jos vyras, Albert
—Tai ką jis sako?
1 *
kaitimus.
rio brolis Aloizas, bet jis Speer. buvo vyriausias Hit—O ką jis sakys? Aš tau, sako, išvaikysiu tuos moŠpandau kalėjime, stip- vadinasi Hilleriu ir taip lerio ginklavimosi viršinin'■ nūs iš galvos—paminėsi tu mane! Sėdėsi man namie!
rioje aliantų priežiūroje, vis pat vengia žmonių.
kas. Jis buvo nuteistas 20
Kai primygsiu prie darbo, pats imsi prašytis seminaridar sėdi už grotų buvę Hit- Emmy Goering, nacių metų kalėti ir turėtų būti
jon
: o neklausysi, baslį paimsiu! Taip karšiu, kad net
lerio talkininkai. Apie juos karo aviacijos maršalo Gce- paleistas is kalėjimo 1966
galuosi!
i
vokiečių spauda retai bėra- ringo žmona, verčiasi ge- metais. lucmet jis turės
šo. gi apie jų žmonas ir ar- riau. Jos vyras, kad iš- 59 metus, bet galimas daik
—Tai gal ir dabar muša?
tinius gimines, kurie gyve- vengtų kartuvių, nusinuodi- tas, kad ji išleis anksčiau,
—Neduok, Dieve, kad tamsta žinotum! . . . Juk aš
na laisvėje, beveik visai jo. Dabar ponia Goering Ponia Speer nesenai atgaViršuje Roger Lambert iš Unionvilie. Conn.. su žmona
darbo nebijau,—skundėsi Antanas,—su mielu noru dirb
apleidžia helikopteri ir eina i ligoninę. J u namus van
nieko negirdėti. Moterys, yra apie 50 metų, gana ap- vo savo vilą. kurią američiau ir sunkiausią darbą. Bet tėteliui to negana. Už
duo nunešė. Apačioje Yardley, Pa., rr.ie-'to vaidybos pa
kurios su savo vyrais suda- tukusi, gyvena su savo dūk- kiečiai buvo konfiskavę. \ imenkiausią daiktą išjuokia, stumdo ir muša. Ir tai prie
rė nacių aukštuomenę, da- rele Edda (ji pakrikštyta loję ji gyvena kartu su talpos paverstos laikina dėl potvynio nukentėjusiu prie
! šeimynos, prie vaikų ir svetimų žmonių—nė kur akių
bar yra visų užmirštos ii Eddos vardu pagal Musso- dviem dukterimis, kurių glaudos vieta.
dėti. O vėl tie iškalbinėjimai ir pamokslai, kuriais kas
gyvena kaip atsiskyrėlės, linio dukterį) Muenchene. viena 1952 metais lankėsi
1
tiko
^veikos
ir
darbingos,!
J)
q
į
(į
dien graužia—tie pikčiau, kaip mušimas. Ilgai kentė
Vienos jų gyvena skur- Gyvena nejausdama skur- Amerikoje, kai Vokietija ir
tai
būtų
gaila,
kad
jos,
už
jau. Et, maniau sau, apsiprasiu ir galėsiu gyventi! Net
džiau, kitos geriau, bet vi- do. Is kur ji gauna pinigų Amerika keitėsi savo stuauginusios
šeimą,
turėtų
sėVieni medžiai lūžta,
svajojau, kad tarp savųjų žmonių gyvendamas, geriau
sos jos vengia žmonių ir bi- nieKas nežino, nes visi Goe- dentais
dėti
namuose
tuščiomis
O
kiti
žaliuoja,
io viešumos.
ringo luitai buvo konfis- Taip
gyvena
kadaise
galėsiu platinti lietuviškas knygas ir laikraščius, nors
Pirmoje eilėje tenka pri- kuoti. Ji labai nemėgsta augstų nacių zmnn<»< vie- rankomis ir nerastų darbo Vieni žmonės rauda,
tiek naudos atnešti savajam kraštui. Bet kur tau! Ma
siminti Hitlerio seserį Pau- žurnalistų, fotografų ir bet n°s jų gyvena skurde ki dėl to. kad “persenoe.” Da- O kiti dainuoja
tau, kad niekis: taip bloga, kad nors bėk kur, užsimerta Hitler-Wolf.
Dabar ji kokios viešumos. Kai sve- tom einasi geriau, bot vi- bar ir darbdaviai pradeda Eičiau pas upeli.
l kęs. . . .
vvresnes moteris ir
Skaidrų vandenėli.
yra 58 metų ir gyvena Pie- timas žmogus nori pamatyti som yra bendras vienas da- Įvertinti
...
—O pamotė tavęs nesigaili?
tų Vokietijoje, netoli Berch- ponią Goering. tarnaitė pa- lykas: jos vengia žmonių ne U0 jų priimti . darban. Klausčiau, kur skandinti
—Gailis ir užstoja: prikalbinėja tėteli net toliau
Kietą vargužėlį
tesgadeno, neturėdama kito sako, kad “ponia išvažiavo n‘ bij° viešumos. Jos nepa- ne.s Pasiro .a
leisti gimnazijon. Bet ką gi padalys? Pagaliau, ne jos
pragyvenimo šaltinio kaip ilgesniam laikui.”
laiko jokių rysiu tarp savęs. įaip Pa gerai . ir a, 'aip j?ičjau pas giružę,
vaikas. . . .
Tamsią giružėle.
valdžios pašalpą. Kai ka- Margareta Himmler yra Net gyvendamos tame ps= 11 vy?Hsni vyrai
—Ar velnias jam tuos norus Įkalė!—sušuko supy
da gauna dovanų iš buvu- 61 metų našlė. Jos vyras, čiame mieste, jos viena ki Kadangi dabar dirbau- Kalbinčiau eglelę,
čių
moterų
vidutinis
un
žalią
svyrūnėlę.
kęs
Gaigalas,—pats, kaip koks šlėkta, ir Į sumą, kiek
siu draugų. Ji liko netekė- Hitlerio Gestapo ir SS vir- tos nelanko, tarytum bijo
žinau, pavėlina, o sūnų būtinai nori matyti kunigu. Ka
jusi, bet mėgsta vadintis šininkas, taip pat nusinuo- damos prisiminti kr.vi.it žiu? vra 38 metai ta? i rodo
— Paša k y k, egi e i e,
kad
Jabar
moterys
linkuda gi, pagaliau, išnyks tie prietarai?
“Frau” (Mrs.). Dar 1923 dijo, kad išvengtų kartu- praeitį, kuri, reikia tikėtis.
Pasakyk, žalioji,
šio?
jaunos
ištekėti,
paau

metais, kai Hitleris buvo vių. Ponia Himmler, kaip niekados nebesugris.
Gaigalas vaikščiojo po kambarį ir drebančia ranka
O kada žmoneliai *
ginti seimą ir tuomet eiti
pasauliui nežinomas, ji ėmė ir Goeringo žmona, gyvena
--------------------sklaidė ant savo galvos pašiurusius plaukus. Jo veidas
uždarbiauti. Šis reiškinys Cia paliaus raudoję?
kergti prie savo pavardės Muer.chene.
Valdžia jai
buvo užkaitęs, o akys žibėjo, kaip žarijos: kraujas virte
yra
visai
sveikas.
Jauna
Neatsakė
vilnys
antrą pavardę—Wolf. Tai duoda 57 markes per me
virė, o mintys, kaip viesulas, sukosi no galvą. Vienas
motina yra reikalinga na- Tekančio upelio,
dei to, kad nekristų Į akis nesi (maždaug $14), kurių,
sumanymas lindo paskui kitą, bet visi netiko, buvo neiš
muose. ir vaikams ji turi Neatsakė eglės,
jos giminystė su Hitleriu, aišku, pragyvenimui neuž
pildomi. Antano jis neišpasakytai gailėjo, norėjo kokiu
Iki karo ji gyveno Vienoje tenka, todėl jos duktė eina Paprastai žmonės mano pašvęsti visą dieną. Pau- Ūžiančios ir žalios. . . .
nors būdu padėti. Seniau gal nebūtų jis jam taip rūpė
k. JAKUBėNAS.
(Austrijos sostinėje) gana uždarbiauti kaip siuvėja kad moteris, užauginusi šei- gus šeimai, moteris yra laisjęs. Bet dabar .. . dabar Antanas jo akyse išaugo ir suužsidariusi, neišeidama Į Ponia Himmler iš namų be- mą. ypač sulaukusi anūkų vesn.ė ir gali eiti uždarbiau----------------------------------žmones. Tuomet jai pra- veik neišeina. Tai lieso ir pasidariusi “grandma ” ti, gi šeima dėl to visai ne- 1655 metais, tai yra prieš tvirtėjo, pasirodė rimtu žmogum, o ne vaiku, kaip da
gyvenimą parūpindavo Hit- .eido, liūdnų akių moteris, yra persena eiti uždarbian- nukenčia. Kitaip yra. kai 300 metų, rusai pirmą kar- nesenai apie ji manė. Jam būtinai reikėtų baigti gimnalęris. Po karo ji išsikėlė Į kuri daro Įspūdi, kad jos ti. “Senelės” vieta yra na- jau.nos moterys, palikusios tą Įsibriovė Į Lietuvos sosti- jjją ir aukštasis mokslas, nes iš tokio ir pabaigus drąsiau
vaikus, eina uždar--ię \ ilnių ir ją baisiai su-jgaiįma tikėtis naudos. Taip mąstė Gaigalas. Jis mate,
Vokietiją. Kaipo Hitlerio gyvenimas yra visai su- muose: žaisti su anūkais, mažus
biauti. Tuomet jų darbas naikino,
Ikad Antanas prisirišęs prie savo krašto žmonių, su jais
sesuo, artimiausia Įpėdinė, griautas. 1947 metais ji prižiūrėti juos ir mėgsti
susieina, tarp jų dirba, platina susipratimą. 0 toks pa.ii bandė gauti bent dali bandė nusižudyti, bet buvo jiems drabužėlius. Iš tiesų ^al y?1
MILDA ZAMŽICKAITĖ
bet užtat žalingas
ŠILBAJORIENĖ
i matas, pačiam gerajam laike padėtas, greit negrius: pa
Hitlerio asmeniškų turiu, išgelbėta.
seniau vyresnio amžiaus »av,ul
kurie visi konfiskuoti. Jai Kur kas geriau einasi po-, moterys taip gyvendavo, seimai.
žiūros ir įsitikinimai, anksčiau Įgyti, neduoda žmogui
tas iki šiol nepavyko, nes niai Aneliese Ribbentrop, bet šiais laikais vaizdas yrar
uavirsti niekais, bet spiria ji toliau plėtotis ir tobulintis;
250 CITRINŲ PER
formaliai Hitleris nėra mi-kurios vyras Hitlerio lai-; kitoks. Lengvesnės gyvebloga tik tuomet, jeigu žmogus visiškai neturi pažiūrų ir
MĖNESI
-------------------------------------------------------------------- nimo sąlygos ir medicinos
‘sitikinimų. Tuo Gaigalas Įsitikino, prisižiūrėdamas sa
priežiūra leidžia moteriai
IEŠKODAMI TĖVO
vo draugams studentams: jeigu da galima ko gero tikė
ilgiau išsilaikyti jaunai ir Prieš kuri laiką ratis, tai tik iš tų, kurie jau iš gimnazijos ši tą išsineša. ...
darbingai,
todėl
dabar šėme. kad traktorių fabriBet kaip padėti Antanui, to Gaigalas nežinojo... .
“grandmothers,” sulauku- ko direktorius pasididžiuo—Ar tavo tėvas šiandien yra čia miestely?—paklau
sios„ anūkų, visai nelinku- damas pasakojo Amerikos
sė pagaliau Antano.
sios sėdėti namuose, bet ei- ūkininkų atstovams apie to
—Y ra.
,
na Uždarbiauti.
fabriko darbininkų didelius
tai aš su juo pakalbėsiu. .. .
Darbo departamentas pra- uždari-ius. Jie uždirbą £00
—Kad jis ant tamstos piktas,—atsakė bailiai An
• neša, kad dabar yra du mi- rublių per mėnesi,
lionai dirbančių moterų, T
.
tanas.
kurių amžius yra tarp 54-64 u Pac’^. komumstų žodžius
—Už ką?—iškėlęs akis, paklausė Gaigalas.
meto, tai aiškia, Icld' jbš ^asKVoJe ^naS
M.lda Zamžickaitė. Anglijos
—Tėtelis sako, kad tai tamsta esąs kaltas, kad aš
yra ‘arba kiekvienu metu
Heiuvi, socialdemokratu ..veikė- įstojau iš seminarijos, kad tai tamsta mane prikalbėjęs.
gali
pasidaryti
“grand- .
’’
vvP<?1
- *U ’a' ru^i8ūč!o 27 d. Londone
—.Jam, tur būt, galvoj negerai!—sušuko Gaigalas,
mothef-S.”’ Be to, 12 milio- b.UG UPer
situokė su R. šilba.joriu, kuris
—juk aš su tavim paskutiniais metais visai nesimačiau,
ci- New
nų
dirbančiu
moterų yra.. ?į gali nupirkti tik 230 -T
New
Yorke
universitetą
■> ir pirma apie tai niekuomet nekalbėjau, mažas da bu
virš 35 metų amžiam,‘tai 1]nU- Paskaičiuokite, kiek ir čia gyvena.Anglijos lietueiškia, dauguma ju turi ;AmCT>kos darbjnmkas; gah ,iai social<)em..kra,ai. drg. Ma- vai. Na. jeigu taip, tai bala jo nematai! Nesikalbėsiu
su juo—da blogiau gali būti: patyręs, kad tu man viską
T)
'
nupirkti lemonų?
stos
ireros
darbininkės.
papasakojai, da primušt tave gali. ... Ir biauri gi isto
Per pastaruosius 10 mef
lemvnų.
rija. tegul ją velniai!—sukeikė Gaigalas, negailestingai
tų J darbą Įsijungė apie 4 ų msm.nixmitr.nKMm***
kramtydamas savo ūsus,—užuis tave tėvas, pavers nie
milionus moterų, kurių am
SKAITYTOJAMS ANGLIJOJE
Den ise Bcauvois (kairėje ir MicheI Renut iš La Rochelle
kais, o naudos jokios! . . . Nei pasigailėjimo, nei gėdos
žius yra tarp 34-54 metų,
miesto, kuris yra Prancūzijoje, atvyksta į New Rochelle
reiškia,
visos
jau
vyresnės.
Patogiausias
būdas
Anglijoje
užsisakyti
“
Kelei

neturi. ... Ir kam, iš seminarijos išėjęs, važiavai da na
A. Y., mokini is. Jie yra Prancūzijos 16 šimtmečio pro
Dabar vidutiniškas dirban vį” arba pratęsti prenumeratą yra per mūsų atstovą mo? Jau reikėjo tiesiai ar aptiekon, ar kiton kokion
testantu, hugenotais vadinamu, palikonys. Vien 1572
čių moterų amžius yra 38 A. Zamžicką, 26 Devonport Road, London W. 12.
metais šv. Baltramiejaus naktį katalikai išskerdė apie
versmovėn sprukti,—vis geriau būtų buvę!
metai.
50.000 hugenotu. Vengdami persekiojimu ju daug atvy
—Aš taip ir buvau padaręs. . .
Apie adreso pasikeitimą, kad nesusitrukdytų
ko į Ameriką, čia jie Įkūrė ir Nevv Rochelle. N. Y.,
Tas senesnių moterų Įsi
—Kaip tai? Kokiu gi būdu čia?—nustebo Gai
miestą ir dabar ten gyvenantieji ju palikonys pasiūlė
jungimas Į darbo rinką yra | laikas, geriausia pranešti laikraščio administracijai
r
galas.
'
,
1
i
f
Prancūzijos La Rochelle miesto protestantams atsiusti
sveikas reiškinys. Kadan I tiesiog.
į
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traukti prie savęs. Banai
D. D. T. SUVAŽIAVIMAS
tis ragino grįžti visiems i
Pasiruošimas jai eina pil
savo kraštą, kai tik bus ga Demokratinio Darbo Tai- d. antrą valandą po pietų.
Pabaltiečių Studentų
nu tempu. Tik, kiek tenka
lima.
Suvažiavimas
patirti, šaltoki tam reikalui
M* ' P’ ta th 1- ’’ kos suvažiavimas įvyks rug- Uždarymas: Rugsėjo 5 d.
Jauno* Provincijos
i dų, kol su buldozeriais ke- ra patys Montrealio lietu- Ir šiemet, kaip ir kiekvie- ,
lietuviško- sė->0. 3-5 d*
pirmą valandą po pietų,
y
Kanados dvi provincijos,
nuvalė.
viai
viai. Kaip šeimininkai ga-nais metais, rugpiučio 5-7,. jaunimo veikla dar iki ^eta: Nauja lietuviška Maistas ir nakvynė: Asli būti tokie abejingi šiuo dienomis Annabe.ge įvyko ^priklausomos
Lietuvos vasarvietė-ūkis, priklausau- meniui $4 per pa.-, Ta paAlberta ir Saskatcheuan,
Karščiai ir Derlius
.
.
. lis
šiais* 1955 metais švenčia
atveju,
sunku
pasakyti, pabaltiečių studentų šuva-,, , .,,lhimn
n^id/ianyė
Lis DD1
DDT dalyviui
(lal-vviui Jurėnui
Jurgiui cia kaina
kain naudojasi n tie
Pirmosios dvidabartine
1?,
’vokieri4ne ... Bakniui (Bo.\ 126, Thomp-.suvažiav imo dalyviai, ku50 metų sukaktį. Vadinasi, Liepos menesi pas muss Reikia manyti, kad paskuti- žiavimas.
___ ,
Vokietijos stutik prieš 50 metų šios pro-'^uvo dideli karščiai ir tar- nėmis dienomis ir jie pasi-dienos buvo skirtos
der^1*veikla ^ir^r agino ją son, Conn.; tel. Putnam— rie, atvykę iš tolimesnių
vietovių, norėtų ūkyje pra
vincijos tebuvo įkurtos. Al- Pa^s siekdavo pavėsy net spaus.
trims tautoms bendrai, o'^uJj
Walnus 8-7730i.
trečioji
kiekvienai
atskirai.
pk
“
r
‘
;
žarskus
ragin0
^į.
bertos provincija gavo ka- lki 95 laipsnių. Žinoma,
Pa<y<.
___ ____
_
Iniciatorius: D. D. Tal- leisti savo atostogas prieš
ralienės Viktorijos dukters
vidurdienį, naktį gi nu•
visas siitis° vienodai ^os laikinoji valdvba New.ar P° suvažiavimo,
juoti vi&as Šiltis vienodai
ZK Balkus K W
Registracija: Tie, kuriie
ragino visus bendra! dirbti.
< J“
v įarčiau2 tikisi galėsią suvažiavime
- ’
Vėliau aptarti lietuvių ^^helsonas, V Barciaus-^
ašomi apie tai
studentų organizacijos įvai- Kas>
Klznib’ A- -nacionis, .. •* , x
Kanados
gubernatoriaus ar 80. Lietaus nors paly-reikšmingiausių šios
££ J- Repečka. J. Suveizdis!*. anksto pranešti J. Pakimona. Jos garbei ir buvo X bet vis ne tiek kiek rei- tės programos dalių skiriu
dalyko
“d^erinku* esXSkina).
H auLsosu duodamu adpalinktas jos trečiasis var- kia 11 daizus vis reikia pa-tiek seniau tiek vėlinu at- t: .
Tarvbos nirm E kios teisės uratestos iki kito Kviečiami: Visi lietuviai, jesu.
das “Alberta
”
laistyti.
Apylinkės
ūkininvykusioms
susiartinti.
Gai-,,.
..
,. imn
.
kmiprns
Alberta.
vykusiomSimonaitis mai * A P1Cintau 8108
MivflTiav
kuriems rnni
rūpi, kad
kad lUtnviilietuviš- Demokratinio Darbo Talkos
...
iiku javai, vpač kviečiai, la- la, kad rengėjai apleido *
.
’
P * . . 13
Laikinoji Valdyba.
Suvažiavimo pabaigai bu- kasis visuomeninis ir kultu
šitos sukakties proga bai ^03 įr „ž kokių dvie-Vilniaus Didžiojo Seim0 tas ir muzikas Banaitis. _
Kanada .s eido net naujus jų
jau bus iūtė. dalyvius, kad ir metais ar ,, Atidarom,j, žodį tarė vo surengtas gana vykęsrinis gyvenimas būtų grin- UNION CITY, CONN.
pašto ženklus. Ant 5c paske,-ais mėnesiais vėliau at- /oluetijos Lietuvių Studen koncertas ir jaukus pasi- ūžiamas pilnutinės demok1 ydjos principais, t. v., poMirė J. Bašinskas
to ženklo viršuje kairiajaDarbai Kasyklose
vykusius Kanadon. Buvo
jungos pum. K Jui- linksminimas.
Bonnos
vokiečių
spauda
litinių
laisvių
ir
socialinio
--------t x ---- , . .
. ., . .
Rugpiūcio 19 d. mirė
mc”e Paženklinta. 1905 Aneliu kasvklos Eastgera proga iškelti ir pami- kus- . įls
^važiavimu.
palankiai atsiliepė apie šį teisingumo uzti k ri n i m u “Keleivio” skaitytojas Juo-1955. Tų provincijų pa- A"an9 k‘*s>klos East
svarbaus mūSų vis, ia.k, pirmininkavo.
kiekvienam žmogui.
zas Bašinskas> apie 65 me_
darytai pažangai atžymėti, °.e. 11
J ai j <lien^S istoriioie ivvkio dalyvius
Šio suvažiavimo pagrin- suvaziavimą.
ženklo viduryje yra try^'aitej. Pnima ir naujų
įjoję įvykio dalyčius. dinjs klausimas buvo^Ge.
Suvažiavimo tikslas: (a)
amžiaus, gyvenęs 131
K. Dikauskas.
aptarti
DDT
idėjinius
paWoodHne
St.. palaidotas
bokštai ir stambių varpų dai bininkų, bet tik tokius,
Pakele Atlyginimus
neracijos (kartu) klausigrindus; (b) nustatyti DDT laisvose kapinėse. Velionis
Ieškomi Asmenys
kviečiai. Tie bokštai reiš- kafie,.turi ^tinkam, ang- p
bendrovės dar. mas.”
veiklos pagrindinius uždą- paliko žmoną> sūnu ir dukkia, kad cia ima iš gilumos kakasmLn" bininkams valandinis atly- įvadinę paskaitą skaitė Artimųjų paieškomi:
vinius dabar ir ateityje;
žemes aliejų ir natūralines
™ J’ ginimas pakeltas 4 centus, visų studentų pabėgėlių sąJanina
ŠtaikutytėV
aiapspręsti 997 organi- ilsėkis Juozai laisvoie
dujas. Kviečiai reiškia, kad
ompanijos sifto yią Taip
bug apmokama ir jungos pirm. Paul. Jis be dziuviene, gimusi apie 192o
j 1 sudėt;. DDT santv- n- - c Ju?Zal’-. ldlbV.°Je
yra cia labai gerai išvysty4
8
L
St- John baptisto diena— ko kita pabrėžė, kad šianGiminaičiuose nrieš 7 ę
. Į,
santy Dėdės Šamo zemeje, o seiueminait uose, pnes RJ
kitomis organizaci-TTVli čirdimra už.ioia.ita
tas kviečių ūkis.
(.ien^; ,^fet ( a?te, an^ "f
birželio 24
dien niekur nėra tokio di- metus
bėgimą gyvenus Petreliuo-jomi (d) &iaišk>nli DDT mJ1 *ll<,m«a ^uoJ““taTiesa, ir prieš 50 metų tfe kie ^lauguu
’ Autobusų ir tramvajų delio kaitų skirtumo, kaip se, Šdutės apskr., su į>en-veiklos p,.iemones ir badus; .
Ten Buvęs.
jau gyveno šiek tiek žmo8
tarnautojai dirbs ne šešias tarp pabėgėlių.
. _ kiais valkais. Juozu, Heia»naujinti ir užmegsti
mutu, Povilu, Hilde i, " -.--...... . ~.——i
Paieškojimai
Mirė
K.
Pauža
dienas,
bet
penkias,
ir
ne
Prof.
Toomse
perdavė
nių šiose vietose ir kūrėsi
11
asmeninius
santvkius.
_
48 valandas, bet 45, o atly- Baltų Instituto sveikinimus penktojo vardas nežinomas.
Paieškau Jurą ir Juozą Mė
Edmonton ir Calgary miesDarbotvarke
tai, bet tos žemės neturėjo
VilS ~ «aUS “j i?
" Pab‘^’ Rad “meS k°V0' Stasė Starkutytė, gimusi
šlius iš Jurgazaru kaimo, Kaljame ir toliau kovosime už apie 1932 metus, prieš bė- Diskusiniai pranešimai: varijos parapijos ir paieškau
provincijos teisių ir vadino- kio apskrities> nu0 Pajav0.
J v»,elkl
laisvę ir teisę. Septynias- girną gyvenusi Petreliuose, (j) DDT ideologinių pa- Adolpą Kraipavičių iš Barkausi Žiemių-\ akaių Tento- nį0, jįepOS mėnesį po sunSlvus TDrorinciia5°5 teC*’ ^°S Hg°S mhė “ palai^°" v Ne,alme*
būt^kitokia” tefeė^kaip^' Šilutės apskri., po kapitu- grjn(lu klausimu (dr. J. Re- biznos. Prašau juos ar kas
liacijos kurį laiką buvusi pečka), (2) DDT veiklos Juos ž*no atsiliepti šiuo adresu:
SbXjPr=c^S - KlJ^
na^^n^’ S
Hanau stovykloje.
uždaviniu ir ir priemonių
Kripas, 27520 Joy Kd., LiPaieškomi
žuvusių
karių
klausimu'
(J.
Kiznis),
(3)
vonia,
Mich.
jau pradėjo žymiai daugiau gyveno Brooks miestely realyje, yra jau prieš 6 mė- Buvo paskaitų ir kitoDDT organizaciniais klau- „ • ..
77 “
^7: l
naujų ateivių apsigyventi ir Alberta provincijoj
Visą nesiūs skaudžios nelaimės kiais klausimais. Tarp jų artimieji:
Jono
Vaičiukausko,
gim.
ų
į
ma
is
(K
Balkus
ir
J
SuPaleskoma
Mar,
J°
n
*
B,hule’
kurtis, ypač žemės ūkyje. amžių išgyveno nevedęs. ’ ištiktas. Darbovietėje sun- ir apie 1939 metų vasaros 11.7.1920 ar 11.7.1925 m. veTzdfs)
“Ž J°"°
Dabar Albertos provincija
kiai sužalota jo koja, su- sutartis, kurios lietė PabalA. Vaisnis.
turi per milioną gyventojų.
laužtas kaulas. Išėjęs ir iš rijo valstybes. Buvęs tuo Salantuose, žuvusio 16.3.45 informaciniai Panešimai
U.isvhli- liepti. Yra žinių iš Lietuvos.
ligoninės jis negali vaikš- metu Estijos ministeris Sel- m'j^nnrUS1ft<^kato Oim ir dįkUsij°S:
Jauniausios Dukters
Jofiaun
Butzkato,
mn
kovos
ir
tai
vučinvun.
_ . .
.
MONTREAL, ŲUE.
čioti. Jo padėtis yra labai ^er papildė šią paskaitą saVestuvės
16.9.1917
m.
Kirkilčiuose.
a
”
ėiu
ve
i7n
ū
kla^imu
A
"
“
n
“
sunki. Žmona nėra stip- vo asmeniniais atsimini- Paieškoma Priedą Krau- ^„L J Kamlk^™
Liepos 9 d. išleidom už
rios sveikatos ir trys maži mais.
Oras Atvėso
vyro jauniausią dukterį
vaikučiai. Iki šiol gavo pa- Muzikas Banaitis kalbėjo zaitė (gal Krancaitė)-Sei- demokratinės spaudos klau- Aš, Aleksas Simaitis, paiešMoną. Per paskutinius 3 Didieji karščiai, taip bent šalpą, bet pagal vietog jgta_ apie naujųjų pabėgėlių iš kienė, Valdemaro Seikaus gjmu (J. Sonda).
kau Jae Mikoiaičio, kuris prieš
metus Mona gyveno \ an- atiodo, jau pasibaigė. Lie- ivmus po 6 mėnesių pašai- Sovietų valdomų kraštų pa- žmona, gim. 1907 m., jos 997 organų sudarymas. 15 metų gyveno PhiladelphijOj,
sūnus Edmundas, gimęs Rezoliucijų priėmimas. “3:) Greenwich St. Ara svarbus
couver mieste ir ten dirbo tus tapo neretas svečias. * yra sumažinama iki šaulį.
televizijos stoty stenografe, Naktimis oras taipgi atvė* jjg begaus apie 20 E. Simonaitis perskaitė 1930 metais.
Atidarymas: Rugsėjo 3 reikalas; Jis pats.ar kas Ą.žino, prašome parašyti man šiuo
Ieškomieji
arba
žinantie

todėl ir vestuvės įvyko Van- so. Pakilo žmonių nuotai- doier*jų savaitei. Iš šios su- pavergtųjų tautų atstovų
adresu: A!ex Šimaitis, 3559
APŽIŪRI POTVYNĮ
couvei mieste.
ka. jų dai bingumas ii. pati
reikalinga ne tik pa- suvažiavimo,
įvykusio ji jų adresus, prašomi susi
Union Avė., Pennsaukin, N. J.
Monos vyras, danų tauty- gamta atsigavo.
Didieji vaigVtj bet ir apsirengti bei Strasbourge, nutarimus ir siekti su PLB Vokietijos
(36)
bės, dirba degtinės varyk-viesulai Montrealiui iki šiol bu£ n’uoma SUmokėtL Dir-kvietė dalyvius atkreipti sa- Krašto Valdyba adresu:
loj ir gyvena Vancouver būdavo nepavojingi. Ir pas- bantiej5 šalpos darba turė_ vo dėmėsi į jų svarbumą. Litauisches Zentralkomitee,
TONIKAS VIDURIAM
priemiesty, New Westmins- kutinysis jo nepasiekė, bet t šio tautiečio <rana nuo- P- Jurkus uždarė šuva- (17) Weinheim - Bergstr.,
čia yra naminė
gyduole:
mišinys
ter, Ę. C., prie pat Pacifiko laimingai nukeliavo šiaurės saikaus ir ramarr. nepa- žiavimą dėkodamas visiems Postfach 233, Germany,
šaknų,
žolių
ir sėk
vandenyno.
Kitą dieną kryptimi.
miršti.
—P. S.
už dalyvavimą.
lų. Ji vartojama ar
1920
metais
liepos
12
d.
jaunieji * savo automobiliu Esant gražiam orui ir tu__________________
Trečiąją dieną kiekviebatos formoje nuo
išvažiavo į Kaliforniją me- nstu, ypač iš Amerikos, at- „
J
uos tautybės dalyviai susi Sovietų Rusija pasirašė su
šių
ligų: skilvio ne
daus mėnesio praleisti.
vyksta žymiai daugiau nei . pa !°r? d. sukaks^3o me- rjnko atskirai savų reikalų tartį su Lietuva amžiams iš
virškinimo, inkstų
Mums važiuojant į dūk-praeitaisiais metais. Jų tar^at Suvalkuose Lietuva aptarti. Pirmasis kalbėjo E sižadėdama Lietuvos že
(kidneys), odos ištei-s vestuves, pavažiavus pe nemažas skaičius ir lie- Pa;cliase >u i.en, Da ?u a į Simonaitis. Jis prašė susi- mių, bet po 20 metų begėgerklės
užkimimo,
bėrimo,
120 mylių už Calgary, uolu tuvių. Vieni lanko gimi- dė! kar?. paliaub^’. *** P? rūpinti mažlietuviais, ragi-'diskai ir klastingai sutarti
plaučių uždegimo, vidurių liuo<■kalnuose (Rocky
_ . Hvimn
•_
_ne stumti,
__ 4.: KA
Moun-nes, ...
kiti pažįstamus ar ’r.
šiaip
f Xie^_ niurni
f,.ien^.lonlroi
en_kai.. ciitartl
?u?ait^ no juos
bet sulaužė.
savimo, pūslės ligų, širdies supykimo, šiurpuliavimo, peršali
tains), tik 20 minučių prieš domisi Montrealio miesto ?u-auzė 11 uzeme įlnių.
--------------------mo, dieglių, reumatizmo, bron
~
t
traukinio atėjimą, kalnas žymenybėmis. O jų čia ne
Lietuvos
Žemėlapis
Kalendorius
chito, rožės, riemens deginimo,
ANGLIAKASIŲ
BOSAS
’
nugriuvo ir gelžkelį užklojo trūksta tiek architektūriniu,
galvos skaudėjimo, sąnarių gė
akmenimis, vietomis net 40 tiek ir istoriniu atžvilgiu,
1956 Metams
limo. ir nuo daugelio kitų vidu
Armijos sekretorius Wilpėdų storumo. Bet gelžke- Mėgėjams yra gražių ir
rių ligų. Šios arbatos svaras
liečiai laiku apsižiūrėjo ir naktinių klubų. Vienu žoher (kairėje) su ('onnerti
kainuoja $4.00.
# traukinį sustabdė. Trauki- džiu, Montrealy yra kuo vi
eut gubernatorių Kibicoff
ALEXANDER’S CO.
helikopteriu
apžiūri
potvy

nys išstovėjo net 14 valan- siems susidomėti.
414 BROADWAY
arba taip vadinama Demarkacijos Linija.
Matosi, kiek Lietuvoje •

Kanados Naujienos

VOKIETIJA

Lietuvių Diena Čia Pat

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

J

>
♦
*
I

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

čia matysi, kuomet I.indberghas perskrido Atlantiką.
Kada
Edisonas išrado elektros lemputę. Kokiais metais išrastas telefonas, telegrafas. Kada pirmutinis garvežis buvo paleistas ant gelžkelio bėgių. Kada moterys gavo lygias teises Suvienytose Valstybėse.
Kada pilgrimai pirmutiniai atplaukė iš Europos. Kada gimė Amerikos pagarsėję patriotai, prezidentai ir kiti pasaulio svarbūs žmones.
Nemanykite, kad visuomet Amerikoje balsavo lapkričio antrąjį ant
radieni (utarninkąl, arba kad S. V. kapitelius buvo Washingtone.
Kalendorius jums parodys, kad buvo didelės permainos.
Šiame kalendoriuje yra vieta užrašyti jūsų svarbesnių ypatų
telefono numerius, kaip tai: policiios, ugniagesių, daktaro, ligonbučio, vaistinės, draugų ir tt. Pakabink ant sienos ir, reikalui atsiti
kus, nereikės knistis po popiergalius, o priėjęs ir matai, kur yra jum
reikalingi telefono numeriai.
Padirbti tokį kalendorių mums atsiėjo tūkstančiai dolerių, bet
mes tikimės, kad neatsiras Amerikoj* tokios lietuviškos sftibos, kur
nekabos šis kalendorius, tankiausiai prie telefono. Labai dailiai padarytas ir gražu pakabinti kad ir brangiame, puošniame kambaryje. Didurnas 12x17 coliu. Kama $1.
Siųsk viena dolerį sekančiu adresu:

»

vos ateitį.

LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
suteikia įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai
įstojantiems. Pasinaudokite proga.
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.
SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
SO7 West 30th Street, New York 1, N. Y.

į

John Lewis, angliakasių
unijos pirmininkas, išside
rėjo iš darbdavių 125,000
minkštosios anglies kasyk
lų darbininkams $2 dienos
priedą.

yra gelžkelių ir kur jie eina, taipgi vieškeliai, ežerai ir tt. Viskas
užvardinta angliškai lietuviškąja rašyba. Tai žemėlapis. Patsai gi
kalendorius irgi labai svarbus, čia parodyta, kada bus užgavėnes,
Velykos ir kitos katalikiškos šventės, taipgi parodo net ir kada bus
žydų Velykos ir kitos jų svarbesnės šventės. Pasniku dienas atvaizdina žuvies piešinys, čia matysite mėnulio atmainas, kokiame mėnesyje kokios gėlės turi būti vartojamos, o taipgi kokio mėnesio
koks brangakmenis yra. Svarbesnės šventes atspaustos raudonu ra-

Į

NATIONAL CALENDAR CO.. Ine.

i

617 Sumine St., W. Lyaa, Maaa.

!

t
•
|

Nepamiršk įdėti ir savo adresę, kad gautumėt kalendorių.
(Jūsų žiniai ir pasitikėjimui pranešama, kad mes esame biznyje
39 metai. Perstatomi Lynn Chamber of Commerce, Lynno didžiausio
banko Security Trust Company ir Bostono Didžiųjų Popieriaus Sandėlių.)

«

nio ištiktas vietas.

South Boston 27, Masu.
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MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
O SPAUSDINTŲ VOKŲ
IJUSKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
<► PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

♦
}

į

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”
636 ELast Broadvvay, South Boston 27, Maaa.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas
KAIP JIE MELUOJA

SLA ANTROSIOS

Nr. 35, Rugpiūčio 31, 1955
,

Reikalingus Darbininkas

MIRĖ DU LIETUVIAI

APSKRITIES GEGUŽINĖ

Dr. B. Matulionis

Viename Chicagos sa—-----| šeštadienį, rugpiūčio 27 ' isokiems darbams, kaip tai Vidau«, specialiai plaučių ir šir
ligos. Priima bet kurią dievaitraštyje kažkoks Juozas Sekmadienį, rugsėjo 4 d. d. mirė southbostonietis grindims mazgoti ir kitiems dies
ną, iš anksto susitarus telefonu ar '
Masionis pakartoja juodų- Vytauto (Woodland) par- Feliksas Galinis, pastaruo- darbams dirbti, reikalingas dar- laišku.
Telel. 22. Pascoag, Rhode island
jų oavatkų piepaius, kad ke, Auburn, Mass., prie ju laiku gydęsis Mattapan bininkas. Pastovus darbas, šeAdresas: State Sanatorium,
WaUun> Lake, Rhode Island.
socialdemokratai yra bolše- \\ orcesterio SLA 2-ji ap-sanatorijoj.
Buvo vedęs, žias dienas per savaitę, geras Astumas:
nuo Providence—24 my
nuo Worcester—26 m., nuo
M1CHELSONAI KELIAUSpas Dr. Biežį. Gal ir sustosi- vikU talkininkai. Jis tarp skritis rengia savo metinę paliko šeimą. Velionis tu- atlyginimas. Kreiptis j Blind- lios,
Boston ar Brockton—50 m., nuo
APL1NK aMEkIKĄ
sime “Heilo” pasakyti.
ko Klla
gegužinę (pikniką). Joje rėjo arti 70 metų ir gyveno struP. 304 W. Broaduay, So. Thompson, Conn.,—10 mylią.
_____
KI . Kaip ilgai manote “•kuriantis Nepriklauso- mūsų centro prezidentas iš pensijos. Palaidotas su Boston, po 10:30 iš ryto.
Sužinojęs, kad Margare- keliauti? Kada laukti Tam- mai Lietuvos v a 1 st>'bei’ ad\‘. Kazys KąHnauskas bažnytinėm apeigom rug.
parduodamas namas
_____
I EMPIRE WALLPAPER
ta ir btasvs Miehelsonai stų vėl Bostone9
Amerikos lietuvių suvazia- kalbės apie Susivienijimo piūčio 30 d.
Prie
pat
šv.
Vincento
bažnyCOMPANY
rengiasi važiuot aplink Ats.: Manau kad kelionė vime bostone’ Visi mark-praeiti, dabartį ir ateitį.
Tą pat dieną mirė south’
sistai,
įskaitant
komunistus
sokius
gros
geras
Worbostonietė
Ona
šapokienė,
elos
skubiai
ir
pigiai
paiduodaSavininkas Geraid Vareika
Ameriką, nuvykau pas juos aplink visą kraštą ir per
mas geram stovy trijų seimu
baisa-cesterio
orkestras;
bus
skapagal
pirmąjį
vyrą
Šlikienė.
ir
ociaidemokratus
Didelis pasirinkimas viso
į E. Miltoną gauti smuike- įdomesnes jo vieta£ galės
namas 4-4-5 Kama., 235 W.
Nepnnių
valgių
ir
gėlimų,
bus
Paliko
vyrą
Domininką
prieš
Lietuvos
vo
tnrų žinių apie jų Kelionę, užtrukti apie du menesiu. .
Third St., So. Boston. Mass. kiausių popierių ir “oilcloth”
atstatymą
ir
progos
sutikti
draugus
ir
Šapoką,
dukterį
ir
žentą
sienoms lipdyti
§u kiPsas k°j°s nepaki' Rlau*omybes
Mažas įnešimas. Kreiptis į na
Radau juos labai užim-l" Jei
su
didele nuolaida
i;n\nie
li<> n^huio-ii y»’• įnešė centro pasiūlymą pri- pažįstamus ir bendrai sma- Petrą Širką.
mo savininką ten pat antrame
tus. Atsiminiau tada patsj lapkričio pradžra
sljullgu. pne
• b“Vv
* aukšte vakarais nuo 5 j 8 vai. 135 Emerson St., k. Broadway
kad prieš išvykstant kur1 iau būti narnivynes Rusijos .
kviečiame visus šioj sma- Amalių kaimo, Kuršėnų pa(35)
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais
nors ilgesniam laikui vi- Jau būti namie,
nu o gioj gegužinėj dalyvauti.
l apijos. Į Amen ką atvyko
KAMBARIAI V YRAMS
Sutikęs
Bostone
iki 8 vai. vakaro
vi-y Į\anių
i vynui būtinaibūtinu
•
ai
.
:
beje,
tamsta
esi
jau
.
suomet va
vra
įvairiu
^L:
Beje,
Tamsta
outinai
j
1900 metu gyvenusi ir čia
Rengimo Komisija.
prieš 40 metų. Mirdama -tu
laika'veikusi socialdeDu kambariai vyrams išnuoatliktinų reikalų. Taigi, dau& Amerikoje vazmejęrėjo apie 67 metus.
a
turi
ir
uicheRoS1S
*^
r
šioje
kelionėje
bus
L
•
\r
muojami
tuoj pat. Yra televi
daug Ką
__ __n _______
.
. .... j .....mokratu
.
iiiun btasi Mi
ą tuu
Aiicneisoeilese
Rinkimų kova karštėja
zija.
šiltas
vanduo. galima
sutvarkyti prieš išvykdami. tokįU vietų, kuriose tamsta cjlejsona paklausiai!, kada
DR. D. PILKA
Pašalpa nedirbantiems
hlIVftS
-•
_
maudytis,
virtuvė
ir
kiti
pato-'
Supratau, kad ir aš negaliu n€Sat
* - - A;*? aižu ™
dėl potvynių gumai. Kreiptis vakarais į Mr.
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
toks nutarimas buvo pada- Rugsėjo 27 d. Bostone
jų ilgai trukdyti, to dėl su
lki
man?. lbXaT rvtas.
bus majoro ir kitų miesto
ir nuo 7 iki 8
Victor Zickus, 80 Corbet St..
drg. Michelsonu teturėjau ^e^ uetų plotas ribojasi ' _Cia niekuomet panaiaus šeimininkų n o m i naciniai
Mūsų valstybės atstovų Dorehester. Mass. Tel. BL 8546 BROADWAY
Montreaiiu,
Toronto,
' trumpą pasikalbeji tik
■’
nn
m
n,rm M nutarimo socialdemokratai (kandidatų išstatymo) bal- rūmai nutarė svarstyti įsta- 1292.
šitokį
SO. BOSTON, MASS.
(36)
Chic-aga, St. Louis, Pittsmą.
Telefonas: SO 8-1320
nėra siūlę ir nėra priėmę, savimai. Jie jau jaučiami, tymo sumanymą mokėti 12 —
burghu,
ir
Washingtonu,
Butas
Nuomai
Klausimas: žinau, kad
Tai grynas melas,—pasakė Štai vienas iš penkių norin- savaičių nedarbo pašalpą
______
Tamsta rengiesi “pavencira- neskaitant Floridos. Toliau St. Michelsonas.
čių būti kandidatais į mies- netekusiems darbo dėl po- So. Bostone. 282 Third St.,
voti po Ameriką, i aigi, į; šiaurę ir į vakarus nesu Taip fašistinėj tvarkoj iš- to majoro vietą, John Po- tvynių darbininkams ir tuoišnuomuojamas 4Kambarių buTel. AV 2-4026
buvęs.
Taigi,
visa
tolimoji
kada viniai išvykstate ir
augę vyriokai, dabar gy- tvers iš So. Bostono, jau ke-atveju, jei jie jau yra iŠ- Įa* (3-ciame aukšte). Nuoma
Kiti L ti i5U 1 amsta \h- šiauiė ir vakarai man bus vendami demokratinėj ša-lis kaltus pasirodė televi-ėmę Įstatyme numatytą pamėnesiuh Galima^ pirkti Dr. John Repshis
naujas
pasaulis.
visą namą. Dėl išnuomavimo
žiuoja?
LIETUVIS GYDYTOJAS
ly, purvais drabsto jiems ne- zijoj ir smarkiai puolė da- šalpą.
Kl.
:
jeigu
tiek
ilgai
ža

ar pirkimo kreiptis i savininkę:
Atsakymas: Tiesa, ren
patinkamas
politines
orgabaltinį
majorą
Hynes,
tos
--------------------------Valandos: 2-4 ir 6-8
44 Aspenwall Rd., Dorehe
date kelionėj pabūti, tai
Nedaliomis ir Šventadieniais:
giuosi pakeliauti, išgyve
pačios, kaip ir jis demokra- Rimkus kviečia Į svečius
nizacija;
nuo 10 iki 12 ryto
ster 24. Mass.
(35
nus Amerikoje 50 metų, gal neiškęsite iš kur nors
tų paitijos žmogų.
-------Nefašistas
495 Columbia Road
pravartu nors Kartą ją pa parašyti įspūdžių ir “Ke
Powers sako, kad dabarPianas Rimkus kviečia Parduodu Baldus (lurniture)
Arti Uph^n's Corner
matui. Išvykstame rugpiu- leiviui”?
tiniai
miesto
vadovai
mieĮ svečius. Jis turi Livingsto-----------KĄ RINKSIM
DORCHESTER. MASS.
cio 81 d. Kokiose vietose Ats.: Paprastai, kelionėj
MIESTUI TVARKYT? sta praskolino, kad mokės- ne, Kalifornijoj vynuogy- Pigiai parduodu visus namu
teks lankytis, tiksliai pasa- rašyti nėra laiko. Bet, jeigu
_____
čiai nuo nuosavybės labai nų ir migdolų sodą, o dabar rakandus, nes išvažiuoju kitur.
būsiu
gyvas,
sugrįžęs
namo
kvti iš anksto negaliu, seat(nuo$56.80 iki $69.- nusipirko gražų pakelės Kreiptis: Mrs. P. Esmalovich,
FLOOD SQUARE
ai mėginsiu savo ispu- . Bostono rinkimų komisi- Pakilo kad
tie, manau, teks pamatyti. tiki
miesto
ligoninė
viešbuti
(motei),
vadinamą
41
Chester
Avė.,
Brockton,
džiais pasidalyti su drau-Ja Patvirtino 5 kandidatus^),
HARDWARE CO.
Ma.(35)
Jeigu Aiaska iš numatyto
majoro
vietai
nominaciblogai
tvarkoma,
parkai
Livingston
Motei.
Savininkas A. J. Alekna
plano neiškils, tai iš beattie gaiš keieiviečiais. O dabai niams balsavimams: dabar- įr žaidimo aikštės apleisti
------------------likite sveiki visi:
628 Eąst Brnadway
teksime tenai lėktuvu, nes
Naujas Šeštadienines
tini majorą Hynes, buvusi ir L
South Boston 27, Mass.
Palinkėjęs
laimingos
keTelefonas SO 8-4148
Mokyklos Vedėjas
važiuot automobiliu būtų
majorą Curley, senatorių
liones
atsisveikinau.
Benjamin Moore Malevos
pertoii—nuo Kanados sie
Povvers, teismo valdininką Suėmė Žmogžudį Burke
Popieros Sienoms
Korsp.
nos iki Alaskos miesto FairK. Mockus, kelerius me- thsv l;s£wtv Bau.
Stiklas Langams
Dolan ir Intraversato.
banks yra apie 2.600 my
Visokie Reikmenys Namams
I miesto taryba norinčiu Praeito šeštadienio vaka- fus vadovavęs šeštadieninei Naujosios Anglijos lietuvių
_i >__ Larumiiii^di
_ _i_i__
Reikmenys Plumberiams
E.ieKir':
lių, tenna važiuot 8-9 paras, r?i
Beačh,
S.
C.,
suimmokyklai,
iš
tų
pareigų
pa

kandiouoti vra 38 ir i mo- ra Foliv
Visokie Geležies Daiktai
KULTŪRINĖ
Laimėjo Derybas Ryklų komitetą—8. Sąra- tas žmogžudys Burke, ku sitraukė.
ir kelionė per tyrlaukius il
Dabar mokyklai
RADIO PROGRAMA
ginąs, kur civilizacijos bešai dar gali pasikeisti. Ga- ris prieš metus pabėgo iš vadovaus Jurgi Vaičaitis,
WBMS. 1090 kilocyklų
veik nėra, nelabai vilioja. General Electric kompa- lutinai paaiškė tik kita sa- Bostono kalėjimo. Jis jau Naujus mokslo metus
Boston 15. Mass.
A. J. NAMAKSY
Reikėtų vežtis su savim ge- ruja, kuri turi apie 130,000 vaitę.
kelis kartus yra baustas. Ša- mokykla pradeda rugsėjo Sekmadieniais 12:30 iki 1:00
_
įą atsargą maisto, gazoli-darbininkų, pasirašė penREAL ĖST ATE & INSURANCE
koma, kad jis yra įvykdęs
d.
po pietų
no ir miegamuosius maišus, kių metų sutartį su C. I. O. Vasarvietėj nėra spaudos kelias žmogžudystes.
409 W. Broadw«y
Visais reikalais kreiptis:
nes be jų nakvojant tymo- elektros darbininkų unija. ‘
_____
Gruodžio 31 d. sukaks 35
SOUTH BOSTON, MASS.
P. VIŠČINIS
Office Tel. AN 8-0948
metai nuo pirmojo Lietuvos
se uodai galėtų suėsti. Kai Valandinis atlyginimas dar- y. Norvaišienės “Nidos"
Sveikina skautai
31
Bunker
Avenue
Res.
37 ORIOLE STREET
operos vaidinimo. Vaidin
klausiate, kas daugiau va- bininkams (iškaičius ir ato- vasarnamio
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keletą kartų nuvežęs Ka- Šiuo leimėjimu pasinau- Kos spaudos. Tas tmkumas nadoje esantieji Bostono Geras kambarys st. baldais,
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Sungaila lankė brolienes

Mikolas Sungaila. senas
Easton, Pa., gyventojas, peireitą savaitę buvo atvykęs
į Bostoną savo dviejų ser
gančių brolienių aplankyti,
į Ta proga jis buvo užsukęs c
ir į mūsų įstaigą.

Įtaisymas

'

ONSF.T AVĖ. ir OCEAN ST. kampas, ONSET, MASS.
CAPE COD E
Privačios, švarios, šilto vandens (virš 70 laipsnių)
Rugsėjo mėnuo ir “bobų
maudyklės, vėsusis ‘-Neptūne Room” turtingas įvairiau- vasara” yra gražiausia mesiais gėrimais, erdvi šokiams vieta.
tų laikas.
Atostogaujantiems šviesūs, erdvūs kambariai poil-l Saulėtos dienos, šiltas
slui. Puikiai Įrengtas televizijos kambarys, kortavimo iri vanduo, pušynų oras. jaukitokių žaidimų kambarys. Svečiams privati paikinimo kūs “Nidos” kambariai ir
vieta užpakalyje viešbučio.
puikus maistas—geriausios
Dėl kambarių rezervavimo, sąlygų ir kitais reikalais
skambinti Wareham 563, arba rašykite: Glen Cove Hotel, ,
laukiami svečiai
Onset Avė ()n=et Mass
kasdien, o ypač savaitgaAutomobiliu Važiuoti 28 keliu Į Cape Cod iki rodyk-,'™’
"^“Nor^aUient
lės i Onset.
P. O. Box 367
CTe'
Visus malonia: kviečiame atsilankyti susipažinti.
West Hyannisport. Mass
Savininkai Petras ir Birutė Peldžizi.
j Tel. Hyannis 1687-YV 4

$250

Įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorehester

Šaukit GE 6-1204

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero
Route 106, East Bridgewater, Mass.
ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA
Šokiai kas trečiadienį, penktadieni ir šeštadieni.

Groja penkių asmenų Eddie Martin orkestrą.
Sekmadienį visus linksmina muzika ir dainomis Bill & Tex,
the ‘‘Singing Svveethearts.“

(asa Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgewater 855.
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Pentiname namus iš lauko
ir vidaus; apkalame šingeliais; sutaisome pijazus ir
dengiam l>ei taisom stogus.
Prašome kreiptis laišku į:

John Petrus
206 Gold Street
Randolph. Mass.
Arba po pietų užeikite: 409
W. Broadway, Room 4,
So. Boston. Mass.

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

417 BROAD\VAY
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZ1VA”

1— Vaistas nuo nudegimo Ir
nuo nušutimo vandeniu.
2—Vaistas nuo atdarų žaizdtj
—mostis.
3—Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėjino,
pirštams, tarpupirštėms ir
APSIDRAUSK NUO
papirštėms.
LIGŲ IR NELAIMIŲ
5—Vaistas nuo galvos niežė[Draudžiame nuo polio, viso- {limo. .
[ kių kitokių ligų ir nuo ne
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
laimių (ugnis, audra ir kt.).
pagelbsti.
[Visais insurance reikalais
Reikalaukite šitų vaistų pa
(kreiptis :
žymėtais numeriais. Kaina ui
^kiekvieną numerį $1.
Pini
BRONIS KONTRIM
gai, čekis ar money orderis ii
598 E. Broadway
kalno. Adresuokite
(5-6)
So. Boston 27, Mass.
Joseph Machinskas
293 Silver Street
[Tel. A N .8-1761 ir A N 8-2483

South Rootoa 27.

