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Rusai Skundžiasi, Amerika
Neįvertina Ženevos Dvasios

BAIGĖSI

50 METAI

Darbo Dienos Proga
Kalbėjo Unijų Vadai

Maskvos Diktatoriai Kaltina Amerikos “Reakcininkų
Ratelius” dėl Ženevos Nuvertinimo; Ypač Kaltina
Viceprezidentų Nixonų ir Valstybės Sekretorių;
Maskva Sakosi Esanti Už Ženevą

Greit Unijų Centras Atstovaus 15,000,000 Darbininkų;
Susijungusios Unijos Bus Politinė Jėga; Darbininkų
Vadai Kritikuoja Republikonų Administracijų;
Unijos Bus Demokratijos Ramstis

Demokratai Kaltina Darbo Dienos proga AmeSovietų Rusija po ilgo 65,500,000 Dirbančių
galvojimo pagaliau atsilie-------Vidaus Sekretorių 'ikos da' bi"inkų vadai kaibėjo apie darbininkų unijų
pė j prezidento D. D. Eisen- prieš Darbo Dieną vypasiekimus ir jų artimiauhower ir kitų aukštų vai- riausybė paskelbė statistiką
Demokratų
partijos
najus uždaviniua.^ Po
džios
zl
*’ru5 pareigūnų pasisaky- apįe dirbančiųjų skaičių
donalmio komiteto Į»nra-mėnesi Amerikos Darbo
mus dėl “Ženevos dvasios rugpiūčio mėnesio gale.
ninkas P. M. Butler, Darbo Federacija įr CIQ
ir dėl esminių skirtumų, ku
Niujorkietė užsigeidė rungtis su jaučiais. .,į Kaną jai ta “zahova
Mevieo t it y
Dienos proga sake, kad da- susij
ia j vie
rie dar nėra pašalinti tarp Amerikoje dabar dirba
(Meksikos
sostinė)
laimingai
pasibaigė:
j
mlis
ja
sviedė
j
aukšti,
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ji
liko
nesu

baltine Eisenhoweno admi- £jj kurf
rekordinis skaičius žmonių,
Rusijos ir Amerikos
žeista. Gal tas Įerzintas 700 svarų jautis liūtų ją prie žemės prirėmę, jei mergai
65,500,000. Bedarbių skai
nistracija siekia suardyti; 15;000,«00 darbininkų. Vitei kiti nebūtu atėję pagalbon. Matote, kaip vienas jautį tęsia už uodegos, o antras
Prezidentas, kalbėdamas čius rugpiūčio mėnesi sudarbininkų unijas Jis nu- si unij kalbėto ai *bl.žžž
ant galvos užmetė raudoną skarą. Vėlia 1 ta niujorkietė (Bette I crd) tęsė kovą ir
Philadelphijoj, nurodė, kad mažėjo 250,000 ir dabar
••
•
••
,1 *. " .
„
kadj susijungusios
unijos
sujautį užmušė.
Ženeva neišsprendė skirtu- tįk 3 3c darbininkų neturi
reikalų sekretonus McKay'-darys daug
- didesnę
ekono

mų tarp Rusijos ir Ameri- darbo, tuo tarpu kai pernai -=■----------------—------------------------------------- ,---------- ~------- ~šeimos įmonėje Salem mies- mi ir poIitinę jėga kraUe
kos ir sakė, kad tik sujun-tuo pat laiku 5% darbinin- VokietiįOS Kancleris Vienuolių ‘Karas
Argentinoj Įvestas te, Oregone, vyksta strei-,
gus Vokietiją, susitarus dėl kų buvo be darbo.
Mnskvfl
Pietinei Koreioi
Avaulos Stovis kas’ bet imonės vedėjai! George Meany, A. D. Fenusiginklavimo ir grąžinus prA7.^pntaą narbo Bic
VįįKSia į lJIUShVų
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į
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stengiasi streiką sužlugdyti deracijos pirmininkas ir nulaisvę rusų pavergtoms tauiezl entas
ar 0
ie.'
——~
.
Argentinos vyriausybė ir samdo streiklaužius. Už matomas bendrosios orgatoms pasirodys, ar Rusija f108 klo^a. svf
° P6*1" Vokietijos vadas Dr. K. Pietinėj Korėjoj
\.0 paskelbė “apgulos stovį” tą P. M. Butler kaltina vi- nizacijos pirmininkas, sakė,
tikrai ieško taikaus sugyve-kos dalDinin,us n
a u Adenauer antradieni vyk- Karas tarp budistų vie- g
Aires mįeste. Kon-oaus reikalų sekretorių ir kad 15 milionų organizuotų
imo su Vakarų pasauliu. aPSades^v°, kad Amerikos sta j Maskvą derėtis su Ru-nuolių vienuolynuose. Ten bucinės piliečiu teises pa-nurodo jį, kaipo pavyzdį,-darbininkų su šeimomis apnimo
anasai kalbėjo
kalbėjo ir vicepre-P
sijos
aitaatonais dėl /‘di- yra apie 6,000 vedusių vie-[.
ia bė ža-kad net aukšti valdžios par-jungs apie trečdalį tautos į
ncepi, . ra™one)e daugely .. darbPanašiai
j
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,
iiaiAHuuo h vynausybė
nenori
zidentas Nixon Bostone. davl«
um'
eko,n?m^^^y
vS^t,n%mintp da imtis griezty priemonių eigūnai “biznierių admi-darbininkų organizacijas.
Toje dvasioje paskutiniu
virš 45 metų am-kultūrinių santykių užmes-vo šeimomis vienuolynuose
f qopoziciją.
nistracijoj” nesibaido atvi- Bet unijos ir po susijungilaiku pasisakė dėl Ženevos zlaua
'
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mo nesudarys monopolio,
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sistatymą
prezidentas
vadiSovietu.
Vokiečiu
kancleri
vienuolių.
j--,...? darbo
. . unijos suįstatymą
prezidentas
vadiSovietų.
Vokiečių
kancleri
vienuolių.
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valdiškos
_
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.
kaip tai gąsdina kai kurie
ir valstybės sekretorius.
.5 darbdaviai. Daug didesnis
Dėl tokių pasisakymų
Amerikos darbininkų skaivietų Rusijos spauda
. . ,IW~ čius lieka ir toliau neorgair užsipuola Amerikos
n.am ...
. . Rei ei
nizuoti. Pagal George Meadus ir sako, kad jie “nedaj Vokiečiai Maskvoje nori vienuoliai už tai, progai pa tai Peronas buvo žadėjęs
31
savo zen ui.
susijungusios unijos bus
vert ina” Ženevos dvasios ir /’l
tartis ne tik dėl sant>'kiy įtaikius, viengungiams ge- daryti. Peronas minios pra- Demokratų kalbėtojas dar stipriausias Amerikos deklauso reakcininkų, kurie
ZU užmezgimo, bet ir dėl vo-rai kailį išvanoja. Vienose
somas sutiko pasilikti pi a- nurodė, kaū šiais metais mokratijos ramstis, jos tęs
norį santykius su Rusija PasiraŠČ Sutartį
kiečių karo belaisvių palei- muštynėse nevedę vienuo- zidentu ir kvietė savo šali- biznierių pelnai pašoko į koVą prieš bolševizmą ir faaštrinti. Ypač dėl vicepre--------dimo (pagal vokiečių šalti-liai turėjo nemažai nuostoi griežta kova prieš viršų 16/ė, o darbininkų šizmą, bet apie “trečiosios,”
zidento Nixono kalbos Bos- Trpčinii
didėlp
automonius
Rusijoj
dar
yra
120,lių,
35
jų
buvo
nugabenti
- žmones.
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Trečioji didėle
uždarbiai pakilo tik 1%. darbo partijos kūrimą uniopozicijos
Peronitone rusų spauda pasisako bilių gamykla, Chiyslerio, 000 vokiečių karo belais- į ligoninę gydytis.
-------------------------jose niekas negalvoja.
stų kontroliuojamas parla
piktai ir sako, jog Nixonas pereitos savaitės gale pasi-vių), o taip pat ir dėl \o- Budistų kraštuose kai mentas tuoj pat išleido įsta
■riOnvoiKi ““visiškai
—.........unija
— ----------------:—
atstovauja
visiškai naraa
nerea----ra-z
šė —
su jdarbininkų
kietijos suvienijimo.
kur vienuoliai gali vesti, o tymą apie apgulos stovio LABDAROS REIKALAMS CIO unijų pirmininkas
RENKA $300,000,000 W. P. Reuther priminė,
lišką programą.”
naują darbo sutartį. Kom- Vakaru valstybės vokie- kitur tas yra draudžiama. įvedimą.
kad nežiūrint į fantastiškus
Rusu akvse kiekvienas, panija priėmė maždaug tas čių rusų derybas seka su Japonijoj vienuoliai veda.
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Amerikos
labdaringų
orkorporacijų pelnus ir į gerkas tik primena pavergtųjų pačias darbo ir atlyginimo dideliu susidomėjimu.
i k’oreia Bettikrieiiar kar mini^ sauke savo
salinin’ ganizacijų rinkliava prasi- būvą, krašte vis dar yra 3,tautų laisvę, arba V okieti- sąlygas, kokias seniau prie--------------------------hndktai
tam
vra
nrie
’
kus
mušti
5>P^ciją
be gai- dėjo su Darbo pieną ir tę- 000,000 bedarbių ir visoje
jos suvienijimą, ar bet kokį mė Fordo ir General Mot- T • . . M >
skirtumą tarp rusų ir Ame- Ors kompanijos. Darbinin- 1 UriSlūl JiaSKUOje
šingi ir nori apvalyti rie_ *ęsči° j1 u^. v'ieną peromstą sjg įkj Padėkos Dienos, eilėje vietų gerbūvis gerožudyti penkis opozici- Labdaringos organizacijos kai šlubuoja. Elektros darl ikos, yra “reakcininkų” kaį išsiderėjo papildomas
Lanko Bažnyčias nuolynus nuo vedusių žmo- siūlė
norį surinkti visame krašte bininku unijos pirmininkas
įkvėptas. Rusams patiktų, pašalpas nedarbo metu ir iš
--------nių. Vienuolynai Korėjoj jos žmones.
390,000,000 dolerių, kurie Carey skundėsi, kad dabarkad Amerikoje visi kalbėtų viso gavo virš 20 centų už- Amerikiečių ir anglų tu- yra turtingi, jie turi nema- EISENHOVVER BUS
bus padalyti įvairioms vie- tinė
administracija yra
apie “Ženevos dvasią’ ir darbių priedo valandai.
ristai, kurių dabar nemažai žai žemių, dėl ko kova už
KANDIDATU 1956 M tos organizacijoms, kurios stambiųjų biznierių rankoniekas neprisimintų rusų p0o chivsier ir American lankosi Rusijoje
Rusiioie ir ypač vienuolynų “apvalymą" yra
pavogtųjų teritorijų, pa- Motors nedidelė kompani- Maskvoje,
šventadieniais tik dar labiau karšta ir pik- Viceprezidentas R. M. dirba labdaringą darbą, se ir gyvena stambiojo bizvergtų tautų ir panašių rusų ja irgi pasįrašė panašią lankosi rusų bažnyčiose irta. Vedusieji vienuoliai vi- Nixon šį pirmadieni sake, _.„au,^
1 „ ^.„5' .? Lriiesa1^ AdministraD
Eig
anizaci
JM
gauna
paramos cija galvoja ir elgiasi pagal
darbu
stebi, kiek Rusijoj bažny- sai nėra linkę trauktis iš kad prezidentas D.
'
darbo sutartį.
čios vra persekiojamos.
vienuolynų ir eiti kur nors senhovver ateinančiais me- iš bendrosios rinkliavos. principą, kad kas yra gera
Bet rusų spauda ir dabar---------------------------tais neatsisakys būti kandi-|
-------------------------biznieriams, tas turi būti
Rusų bažnyčiose, kurios duonos uždarbiauti.
nepuola prezidento Eisen- KAS aUGSČIAU,
datų antram terminui. Bet PER ŠVENTES ŽUVO
Sera ir ivlsary krabui. Jis
howeno, ji kol kas pasiten- DOLERIS AR ŽMOGUS? dar veikia, daugiausiai lan--------------------------paties prezidento pasisaky- 416 ŽMONIŲ KELIUOSE dar sakė, kad Amerikos
kosi moterys ir šiek tiek se- BAŽNYČIOS AUGA,
kiną tuo, kad kaltina “re_____
spauda yra “vienpartinė” ir
MORALĖ KRENTA mo dar nėra. Laukiama,:
Iš
akcininku- ratelius
. ” ”, Pu°la Buvęs prezidentas H. S. nesnio amžiaus vyrų.
rr---- :—~
. . kad šį šeštadieni preziden-, Darbo Dienos šventę mi- denJPa dabartinės administ'■įceprezKlentą ir valstybės T,.uman 1)ar5o Di
kal. pirmo žvilgsnio atrodo, kad Dabartiniu
laiku jvairiopainformuos sav0 ša|j. nint Amerikos keliuose žu- ,ac>Jos netikusius darbus, o
,
r\ .
j u- • , niekas Yikinčiųjų Maskvoje
sekretorių.
se Amerikos bažnyčiose ir ninkus a|. jis man0 kitais vo ,Į16 žmonjų Eks|)ertai ypač stengiasi visada nubėjo Detroito darbininkų n
sckioja
masiniame susirinkime ku- gcnatoriJus Refauver iš sektose yra 97,482,711
metais būti kandidatu ar pranašavo 400 aukų. Aukų )a‘tintl prezidentą#
rekordinis
skaiSTEVENSON PRIMENA name
dalyvavo ^28,000 Tennessee vįenintelėje bap- riu, arba
... , ,
, . .. ne. Šį šeštadienį Denver, j skaičius padidės
įskaičius Visi unijų vadai priminė
“IKE” PAŽADUS žmonių. Jis sakė, kad 1956 tistų bažnyčioje Maskvoje cius. i ie aca
Colo.,atsidaro republikonų įvairius kitokius nelaimin- darbininkų
organizacijų
..
,
_ nėra turėjusios Amerikoje partijos agitatorių mokyk- gus atsitikimus. Daugiau- nueitą kelią, praeities ko
-------metais demokratai turės išir ri.ek narių, kaip dabar. Per la, kurios atidarymo proga šiai aukų buvo Kalifornijos vas ir nurodė, jog ir ateityAdlai Stenvenson vie-statę kandidatei prezidenname laiškei priminė
pi
Ame- to vietą, kuris bus darbinin- Dabrėžė
kad
Amerkos vienus paskutmiudsius me- kalbės prezidentas ir gal keliuose, kur žuvo 39 žmo- je darbininkai turės kovoti
b tus įvairiose bažnyčiose na- pasisakys dėl ateinančių nės.
l ikos farmeriams, kad ly- kų prietelius.
Truman sa- .
už savo teises
ir už sau tingiai pnes trejis metus jis ir ke, jog republikonai, kaipo tauta
'
nll skaičius padidėjo 2- metų.
---------------------------karną vietą visuomenėje.
kandidatas Eisenhower kai- biznierių interesų atstovai,
______ J_________
639,666.
Visi pabrėžė, kad kova
bėjo Kassone apie farmų stato dolerį augščiau negu
Prieš 15 metų tiktai 49%
JaPT
- N
P™š Taft-Hartley įstatymą
SURINKO $10,000,000
Sigemitcu Giązo Namo
tęsiama
klausimą rinkiminėj kam- žmogų. Dabar republiko- ŠVENTOJOJ ŽEMĖJ
.Amerikos gyventojų pripanijoj. Tada kandidatas nai stengiasi užbaidyti uni-1
KAUTYNĖS APRIMO klausė įvairioms bažny------------ —
_________________
Eisenhovver žadėjo farme- jas, kad jos nesikištų į poli-1
--------čioms, o dabar jau 60%
Amerikos Raudonasis Japonijos užsienių reikariams palaikyti jų produk- tiką. Kaipo pavyzdį jis nu-1 Pereitos savaitės gale Amerikos gyventojų yra Kryžius prašė aukų nuken- lų ministeris Šigemitcu per- Anglijos darbininkų uni
tų kainas ne tiktai 90'< pa-rodė automobilių unijai iš-kautynės tarp žydų ir arabųįvairių bažnyčių nariai. . tėjusiems nuo
potvynių eitą savaitę išvyko namo po jų kongresas prasidėjo šią
ritėto lygyje, bet žadėjo net keltą bylą už tai, kad ji iš Gaza srityje, prie Izraelio Kartu su didėjančiu baž- šelpti. Jis prašė 10,000,000 trijų dienų derybų su Ame- savaitę.
Kongreso darbų
1U.
Itltl.ą
j . •CVU’IJ
> a -1.1.
100% pariteto. Vėliau jis savo lėšų variusi politinę sienos, aprimo. lZiaeilS
Izraelis 11ir Iiycių
nyčių Iiaiių
narių BISdIGJUIHi
skaičiumi JVdlįvai- UU1UI
dolerių.
Pereitą .'CnillOHIlsekmadie- likos »vyriausybe.
Derybo- tvarkoje jyra
visa eilė ekosavo pažadą užmiršo ir propagandą Detroite. Tru- Egiptas sutiko su “paliau- rūs tikybiniai vadai nurodo, nį Raudonasis Kryžius pra- se prieita susitarimo dėl ja- nominių ir politinių klausišiandien farmerių padėtis manas kvietė darbininkus bomis,” kurias siūlė daryti kad krašto gyventojų mora- nešė, kad jis tiek pinigų jau ponų karo pajėgų didinimo mų. Kongresas atstovauja
eina blogyn, kas gresia ir kovoti už Taft-Hartley įsta- JT atstovas, kanadietis ge- liškumas ne tik nekyla, bet sukėlė ir šiuo tarpu rinklia- ir dėl ekonominio bendra- 8,100,000 organizuotų Anglijos darbininkų.
darbiavimo.
tymo pakeitimą. .
M'sam krašto ūkiui.
nerolas Burns.
dargi smunka.
rodė
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Puslapis Antras

JAPONAS PAGERBIA \VASHINGTOXĄ
nieko neįleidžia į Lietuvą.
Tuo klausimu pasisako ir
"The New York Times”
viename vedamajame
Pranešimai iš Izraelio ir Egipto pereitą savaitę straipsnyje įugsėjo 1 d. JaO
skambėjo lvg karo biuleteniai. Veik kasdien ten vyko me Raitome.
Jis savo grasinimą trauktis
Kviečia Grįžti . . .
.
.
tuoj atsiėmė ir šventai pasusisaudymai, teroristų užpuldinėjimai ir net kautynes ..Nesenas incidentas Mask
Seniau bolševikai
.
&1.Vn -1 sižadėjo, kad jis su savo
ore. Savaitės gale ,ir Egiptas ir Izraelis lyg ir sutiko voje pavyzdžiu rodo. kiek Sonėję lietuviams Amerikoje iežininkais lovos ir į jy
sustabdyti puldinėjimus Gaza srityje, kur susikirti- vietų vyriausybė pakėlė geleži
rUSU ka bOr.,:; aI^,a'S. a;ii smurtą atsakys smurtu. Peniai vyko. Bet tikros pastovios taikos Palestinoj vis dar nę uždangą ir kiek ne. lnciden‘Za vozvraščenije na lodi ronas ir savo šalininkus ranesimato, nors jau praėjo šeši metai, kaip karas ten pa-tas
du mQsu kongres.noDabar siuntinėja tą• gino nesivaržyti ir imtis
nu.
....
*
*
nūs. kurie lankėsi Maskvoje.
pati
laikraštėlį
išverstą
į omu,
SI aige.
ju buvimas Maskvoje rodo.
.
.
.,
.
t x
•smurto
iu prieš visus, kurie
Didžiausia kliūtis taikai Palestinoje yra neisspręstas kiek
sąjunga pasidarė
ietuviu kalba ir su lietuvy A,.gentinoje „ori padolios
w|®!
ir visai nesprendžiamas isvietintųju arabų klausimas, prieinamesnė. Bet kada tie
ku pi ledu apie gyvenimą . demokratiškos tvarkos.
Karo eigoje 1948 metais žy.iai išvarė iš Palestinos apie kongresmenai prašė leidimo apLietuvoje
Pirmas toks
k(>medija
su
tįį
< *i
900.000 arabų, kurie susispietė Izraelio valstvbės pasie- lankyti Rygą. tarybinės batvi
verstinis laikiastis pasiekė «tl.aukimusj.> dar kartą pa.
niuose: Sirijoj, Jordanijoj, Lebanone ir Egipto valdomoj ,os scstin<=- jį# prašymas buv..
ir mus.
, . - rodė, kad diktatūros nesiit -i
-i- atmestas ir jiems buvo pašaJapertą užsienių reikalų ministeris Mamoru Shigemitsu,
‘'Lietuviškame' S__AnįJe_ traukia—jos griūva. Ir PeGaza srityje. Palestinos zemeje.
\ eik mihonas
žmonių.
kvu. ,Tas tur-s
iki
kuris po karo pirmą kartą lankėsi Washingtonc. uždeda
apie grįžimą ii Lietuva “T rOnas a“erelbės
~lks. Argentiną
<----išvarytų iš savo namų. gyvena "laikinose stovyklose Mntvkklį iJU, geresni.’
’
\ uiti i ką ar. t George Washingtono kapo Mount Varnon
iuo.ia
ponia
Dausniyietjene,
(o
£
kasnols
nurtaus.
be darbo ir be jokių pajamų. Jie minta is -Jungtinių "iš visų Sovietų valdomų srikapinėse, kartu su ministeriu yra jo duktė.
kuri yra pas.i-as.usi ir bend,q
„tajkv
Tautų organizacijos pašalpų, kurios siekia iki dviejų čių Baltijos valstybės. Lietuva,
rų,. atsisauk.mų raginau t
wwntofaig- apie
dolerių per mėnesi kiekvienam asmeniui, ir iš pašalpų Estija ir Latvija, visą laiką bugųzti visus is Rusuos ii ru- ««nac{*j]{ac.į5a»» jr ;0 “ištiesgaunamų iš arabų valstybių Izraelio valstvbė iki šioliai vo akllau^i įdaręs nuo svesų pavergtu kraštų pasi- PacitlRacDa n jo isties
ta ranka” buvo tik akių
atsisako įsvietintiems arabams atlyginti uz jų nusavintą kioHka metų kaip tos -alvs
traukusius žmones.
muilinimas. Kai dabar Peturtą (žemę. namus ir kitoki tuną). -Aiabų valstybės pimia kartą pasidarė Sovietų
Pas bolševikus viskas dakick
STEBI NAUJĄ ŽVAIGŽDĘ GIMSTANT
pabėgėlių nepriima, nes joms naujų ateivių nereikia, o. Sąjungos dalis, neva tai (nom,oma. ka.p pas menkes
./
ka,ba ‘apie
be to, kol išvarytieji iš Palestinos arabai gyvena pabėgę- ir.ally) pagal jų pačių prašymą. I)r. A. Krisiukėnas įdo- kam kenksmingas dalykas.
, , Ka rusai pradeda, ta kitu
. .
....
lių stovyklose, tol visas pasaulis mato, kad Palestinos nors Sovietu okupacinės armi miai iašė apie “pasaulio su- Jei kas nori aiškinti, kad tautiniu grumų bolševikai
ooiseviRai smurtą pnes sav0 Priesinm’
• • ' ••
...
klausimas tebėra neišspręstas.
j°! buv,mas. tu«s€ kraštuose kūrimą ir bibliją” (“Kelei-biblijoj minimos kūrybos tuoiau - t «pasisavina
Dabar
ne
tik
Ii"
žm.01™ .skere,i Penkis opolaik® to Prai>-'
ga 1 butl ?u vio” Nr. 34). Žmonės, ku-dienos yra ne dienos, bet
. . .ia 31 .X1r> ,ai .neno*‘ J'' ....... '
•
‘ • pagrindu pabrėžtas. \ okiečių rje mano< Į<ad biblija vra “laikotarpiai,” tai iš to nie- - • • bet ir lenkai. gudai, Z1C,J°S zmone!’
be. įsikūrusį Palestinos dalyje, vra pastovus dalykas, okupuotuammj. p^u-knJja> dėda kam nėra jokių nuostolių. ^SnieYiaišvenSal
"nimu:
M
Arabai kalba, kad ta valstybė turi išnykti. Jų vadai gal bnio
kad «» va. Latvija ir Estija) atroM.MiyW-i«.i
nai lf kitu tautybių žmonės Kara* Palestinoj
ir
nedrįsta sakvti
T .patys
V tam
.-1.- netiki, bet niekas
•. ..a-u
U
do visiškai sovietizuotos per aprašomą pasaulio sukūn- sui ta septintąja diena, kurią rajrinami ffrižti į “tėvvnę.”
Amerika naši ūlė kaio atziae iu įei'ia sUsitrii’in i u pia e i gyveni s n-uju paskutjnjus dešimts metų. Ten, mą su mūsų dienų mokslu. Dievas skyrė poilsiui. Jei
laukia savo paklvdusių statvti ta;va tari)’žvdu ir
kaimynu taip. kaip pndeia kaimynams.
tur būt, buvo gręžto pasiprie-Prieš tai nieko negalima sa-kitos "dienos yra laikotar- vaįjCŲ ne tik išskėstomis „....k,.
Amerika nrie tai
Į vietą išvarytųjų arabų Izraelio valstybė atsitraukė šinimo. Pakartdtini pranešimai
kyli.
piai, tai kodėl septintoji ^0^ bet ir su eekisti- į™ atstatvmo žada dėtis ir
iš įvairių kitu kraštu apie miliona nauju gyventojų žvdu pasakojo apie masines Baltijos
Seniau bažnyčia reikalą- diena vra tik diena, o ne nxm;s malonėmis
ir dabar Izraelio valstybė turi maždaug tiek gyventojų,•kraštu gyventoju deponavus v0. kadmokslininkai savo laikotarpis? Jei kada su- ’ Lįkl.ažtukas “Už grjži-^af^tTi'žJdarne"
jų tėvynių ir jų pakeitimą teoriia? taikytų prie bibli- Šliauksime, kad ir septintoji
• tėvvne” bando nana- P u •
-tu- zyaai nei
kiek jos teritorijoj buvo ir seniau, kol dar žydų valsty 1S
.ūsais ir kitais Sovietu «’ve„. jos aplakyraų \.P jei kuris diena bus “laikotarpis,“ ta-™
"abSusS
n<astab‘na ~
bės nebuvo. Žydų tautai Izraelis yra užvėja, kur svetur tojais.
. dėl Amerikos plano.
, . ..
mokslininkas,
bažnyčios da gyvensime
šliarafen- n-„n darė
j—= Tėvynes —Bainekenčiami ar persekiojami žydai gali rasti prieglaudą. "Sovietų
q tu0 ĮarpU tarp Izraelio
Bet 900 tūkstančių išvarytų arabų jokios prieglaudos kol aiškina, kad Baltijos valstvbė vairuotojų supratimu, nu-landė (pasakų kiaste), ku- ąa<ę „ tik su tuo skirtumu, jr p?jpt0 ejna karas. Ir žynuo
biblijos
’
Į Krypdavo
OlOllJOS ri
if vienas
vienas mano
manu pažįstamas
uaz-Įsuan.^ kaf]
dabar leidžiamas vers- ^aj jr arabai skelbia, kad
kas neturi ir jau eilė metų laukia, kada kas nors nutars, yra laimingos įsijungusios 'krypdavo
'daugiataute
draugingų Sovie- mokslo, jam tekdato turėti, jau is anksto šitaip apuai- ims laikraštukas, lvg tarsi
ką su jais daryti, ir suras jiems vietą, kur jie galėtų apsiėmėsi pnemonm pnenebeie
pasakius,
visokių
nuoja
:
..eue
ę
US
lietuviški
bolševikai
gyventi pastoviai ir pradėti maitintis iš savo darbo, o ne
tautV šeimą. Bet, jei taip s\e.mai
n«.uioi c
•
__ sudrausti. Arabai paH
1
yra. tai kam reikalinga geležine nemalonumų. Galilėjus inkvjs taip būt.
p^uėria
patys
mažiuko
laiksjuntė j Izraelio giluma saiš skurdžiu
m
x išmaldų.
. . T
• - tt, X uždan*a aplink tas valstybes? vizicijos teisme, ir šiandien Kad vis taip būt,
rastuko prirašyti be rusų vo ter01jstu būrius, kurie išTaika tarp žydų ir arabų rūpinasi -Jungtinių Tautų Sovietų vyriausybė nebijo leis- vra visu žmonių atmintyje. Kad visos dienos šventa būt
"brolisko? naąalbos.
skerdė 15 žvdu, o žvdu kaorganizacija, bet iš jos pastangų naudos nedaug tėra. ti svetimtaučiu net Į Kazaksta- '0 Koperniko ‘revoliucinis Tik viena diena dirbama
w
*
riuomenė užpuolė Egipto
Per šešių? metu? JT organizacija nepajėgė žvdų ir arabų ną ir Centralinę Azija, tai ko- rajtas apįe dangaus kūnus Ir ta pati nugeriama . .
Rusu Ginklai Arabams
pozicijas Gaza srityje ir
sutaikinimo klausime pažengti nė vieno žingsnio, kas tik dėl ji bijo leisti svetimtaučius ilgai buvo draudžiamas;
apie
“
paKalbant
rimtai
idar ikarta
. parodo,
] ioę
•
t*t*
*
**
•j•
• i • i Knlt i ios s&lis T Kol ta geleValstybės sekretorius John vieną sustiprintą poziciją
«•
, _ • •«
JT organizacija nevaidina jokio
,
skaityti tikintiesiems, tiek'
UOCKI » rut a
CUUI1V cukiinma aiha anip
—
i
—
r ostėr Dulles pereita savai- našnĮP;
vaidmens tarptautinėj politikoj. Ji tik yra tribūna, kur Sovietų vyriausybė vargu gali Protestantams tiek katali.visatos sukūrimą žodi “kū- fę
kad ffautomis žinio- Žvdai savo puolimą prieš
atskilų valstybių atstovai suvažuoja pasidalinti nuomo- kaltinti užsienius, kad jie abe- kams.
Ol. ^
QCi_ egiptiečius padarė tą pačia
, . ... !rima
nmą ” gal is viso nedera mis Rusiia duoda ar
pasi?*,- Nedera todėl, kad nėmis, bet praktiškiems sprendimams ji nėra pritaikinta, joja dėl tos svarbios srities Mokslo didelis
. , laimėj
..
J..i-1 vartoti.
žadėjo duoti ginklu arabų diena, kada Egiptas paskel... (Baltiios kraštu) nuotaiku ir mas buvo ta:
a
.
£
a
1
visatoje
kūrimosi
ir
nvkimo
valstvbėms.
jo? jus ------sutinka daryti
Pirmas peisuauzima? Palestinos sesių metų krizėje n-Vvenimo ”
'
"
darvti
rianti savo tvnnenmus,
. .•'J
. • "
vaisiyueni>. -Jei
jci tai
i<ii pasiro- bė,
--t u-rtyiinejimus,'
..............įskel-spėliojimus
. ,
..
. skelbti
1 iux- uprocesai
eina gie- rtvtu ttpco
t>r karia
su zvdais Gaza
įvyko tik dabar, kai Amerikos vyriausybė pasiūlė planą Klausimas teisingai
ir
hipo-! ar irimo
•
1 •*
tiesa, tai
tai d
nai
Kaną napa- paliaubas
1
.
,
,
.
.
■■
_
\x
sta
vienas
kito.
citvb-tintn
m«5ii
na«tan?o«
sntvie.
Po
;ai atsakvmo
sitvirantų
J
žydams ir arabams sutaikinti. Ar .Amerikos vyriau- tas. bet rusai
atsakymo ne-tezes aiar teorijas visai neat- .....
■
.—- rusu ■paMangui? -w j ’• -i...
• • atsikeršijimo
x-,
idinri savo Įtaką
Viduri- žydai gal irgi
sybė tą darė norėdama vieną skaudų tarptautini klausi- duoda ir į Baltijos šalis nie-įžvelgdamas, ‘ką ‘ biblija1 AŠiomis
iomis dienomis Dubline, padidinti
įtaka Vidun-z/dai
iiy sutiks su pa1 Airijoj, vyksta
astronomų
iUOse Rytuose, kur žydų ir Kautomis,
bet dabar
dabar eglu
egipmą išspręsti, ar balsuotojų telkimo sumetimais ateinan- ko neleidžia. Lietuva. Lat-tuo ar kitu reikalu sako arĮ^b'ijpj,
''>k.<a^a-'
’tionomų niuose
hhs, bet

•
suvažiavimas.
Tame
šuvaarab
u
santykiai
kelia
nema(iečiai
norės
atsikeršyti.
čių metu rinkimams (kad patraukus i republikonų pusę vija ir Estija lieka uždaros nesako.
L. .
.
...
.. ----- ... . „
,
'
poženevinėj
eroj',
”
kada
Bažnyčios
ilgainiui
ture-'
“
“
T.™
“
Kal.formjos
žo
susir
ūoi„iTno.
Taip
žadėtoj
zemej
karas
žydų piliečių balsus), ne taip jau svarbu. Svarbu, kad ir “poženevinėj eroj,” kada
veidmainiškos
šypse-jo
susitaikinti
su
mokslo'
mokslininkas,
Dr.
George
Kur
tik
kokie
ner
amutr
paĮ»uboe,
puolimai
ir atpo šešių metų pirmą kartą pasiūlytas praktiškas planas rūsy veidmainiškos sypse- jo
žvdu-arabu nepabaimamam ginčui spi esti
nos
ir taikingi
taikingi žodžiai'daug
pažanga, ir
ir protestantai, «• Herbig. nustebino klau-mai. ten Maskv08 bolševi-sikersuimai eina pama.nonos ir
žodžiai daug pažanga.
Z\uų araou nepana^.amam ginčui pi ęsu.
........
..
j............ Vrinti bibli-’s>’to^us savo Pianesimu> kai negali iškėsti nekišę sa- mis.
Amerikon pianas numato išspręsti skaudu išvietintų- arnerikiečių jau spėjo ge-piimieji ėmėsi derinti bibliju arabu klausima. Izraelio valstybė, gavusi'iš užsienių rokTai.
J?
evoliucijos mokslu ir kad Jis mates’ kaiP gimsta vo naeu. 1948 metais, ka- Tokiam “karui” JungtiU •
.
..
Jei
Baltijos
šalvs
būtų
su
astronomija.
Nesenai ir »»»> žvaigždė, ar gal net da žvdai kariavo su ara- nitj Tautu oreanizaciia. su
Jei Baltijo
Diskolą. atsilvgmtu su išvarytais arabais, o Amerika atidalytos,
x
x • ' - •
, x n
, 1
‘
’
x- 1-x
1 -r
atidarytos, tai ir mažai nu-kataliku bažnyčios galva dvi žvaigždi. Tiesa, jo ma- bais. nišai rėmė žvdus ir savo stebėtojais ir taikintopadėtu įsvietmtus arabus ucurdinti kitose arabu4 salvse. -įmanantieji
•
-- *turistai
- * - greit ikalbėjo
iu-- ’ apie
• pasaulio
* v suku
i,-.  tyta “gimstančioji” žvaigž- ^;do Cechoslovakiios bol- ’^is. ?erai pasitarnauja. Ji
Be to, didžiosios valstybės garantuotų Izraelio ir arabu n^eto^u^kie^T^krašmi
Itoa nriZš*^
hlhonu^ metu
dė £imė Jau Prieš 1'600 me" ševikams pardavinėti rink- besipešančius prilaiko kiek
sienų pastovumą. Tuo būdu būtų pašalinta ir žydų ir yra smSinti ir kaip rie^
'
L .tų, bet tos naujos dangaus lus žydams. Vėliau Mask- ir tariasi ne už dyką duoną
arabų baimė, kad priešingoji pusė prie pirmos progos niai gyventojai ten vra išdeka ^ažnyčiorns, bet gyventojos šviesa tik dabar va nagal «avo politinį iš-valganti.
puls. Tokios baimės turi ne tik žydai, kuriems aplink teriotL o likusieji prislėgti.'?r’es ?.Vairių baznyc!;. n°rą Pasiekė mūsų žemę, tiek to- skaičiavima ir nagai ūpą,
**
esanti arabų jūra visą laiką gresia juos užlieti, bet ir ara- Baltijos šalys rusu bolševi- ,r..va ia’. mok?la^ ’skovojopi yra ta žvaigžde nuo mu- rėrnė tai žydus tai arabus. Nu«i<inkl*rima«
bai baukštosi, kad žvdai. prisicatonę daugiau imigrantų, ku okupacijoj vra šlvkšai>xę« n0,s ai 11 sian į®1! žemės. (Sau ės spin u-pabar Maskvos diktatoriai; Visą pereitą savaitę Amemokslas ne visur yra hų šviesa pasiekia musų ze- «stato ant arabu.” nes taip rikoT Rusiios Angliio«
vėliau panorės savo sienas išplėsti ir bandvs atimti iš čiausias bolševikiško kolo- laisvas.
Kas neatsimena,*mę per nepilnas 9 minutes.) tjkisį daugiau drumsto
“
’
g J ’
5*?'
Įik^ davymu drumsto su-Prancūzijos ir Kanados st
arabų daugiau žemių, žydu tarne netrūksta zmonių, nializmo pavyzdys ir rusai
’ ,Jok;linįnka, Lvsenko 'da žvaigždė* oadan^e’ ke-r '■ -,splestl s?v0
k? stoval P™ Jungtinių Taukurie mano. kad atėmimas daugiau žemių iš ar abu būtu savo budeliškų darbų nenori
niekam
rodvti.
.p
’
.
mf)Ksn,
’
lrKa
1-3^™
“
,
,da
žvaigždes
padangėse
m
,h
o
ninese
mahometonų
tų
tų organizacijos
organizacijos kalbėjosi
kalbėjosi
visai protingas dalykas.
Rusijos gamtos mokslinin-i Mokslininkai
sako,
kad ma?ėse ir sukiršinti jas apie nusiginklavimą. De
Kol kas nei žydai nei arabų valstybės į Amerikos
kų suvažiavime išsitraukė is, žvaigždės gimsta tada, kai pjde§ “Vakarus.”
rybos buvo vedamos “Že
w
pasiūlytą planą nieko neatsakė. Jų atsakymo laukiama. Winilip€(J Šiurkščiai kišenės Rusijos komunistųjpradinė medžiaga (dulkės
nevos dvasioje,” kaip tai
Atrodo, kad nei žydai nei arabai neišdrįs to praktiško PasHį^0 BolŠevkuS partijos centro komiteto pa-jįr dujos) visatoje kokioje Peronas “Nesitraukia”
dabar jau yra madoje, bet
sisakymą biologijos (gene-;nOrs vietoje susirenką tiršsiūlymo atmesti, juo labiau, kad Amerika yra pasiryžusi
diktatorius ir v?“ai ko' kas Jg tik
tikos) klausimais ir, per- tesnėmis masėmis ir, trauArgentinos
ne tiktai padėti klausimą spręsti, bet nevengs nė iškaščių,
buvo
“nu-neviskl’ arl)a’ aiškiau saRusų kolebozininkų dele- skaitęs tą partijos vadovy- kimo jėgos veikiamos, pra- pereita savaitę
kad Palestinoj pagaliau užviešpatautų taika.
įgacija, kuri lankėsi Ameri-įbės (Stalino) pasisakymą, deda koncentruotis, dėl ko gąsdinęs ’ savo šalininkus, kaat’,« visai, nesimato.
Vakarų valstybės, kada
koje,
j • dabar
rrr
• lankosi. Kana. ;visiems kitiems mokslinin-jtemperatūra kyla. Tokios tuo. kad iis oasiskelbė no- , ,,
. _
ri 
doje. Ten juos keliose vie- kams, kurie su jo nuomonei besiformuojančios žvaigž- ris trauktis iš savo vietos. • • • • , j?
tose antibolsevikai pasitiko nesutiko, užkišo burnas. Joidės vidutyje karštis pakyla Tokia naujieną diktatorius , . i
.
su nedraugingomis demons-l oponentai suvažiavime nu-tiek, kad prasideda atomų paskelbė savo šalininkams
°_^2_??U^aU
traci jomis,
innipeg:tilo. o paskui daugelis jų jungimasis, kaip sprogdi-'v?ddiskose iinnnse. žino- s!ai kal^. ipie .ginklavimoKODĖL BALTIJOS
žmonės sako, “raugo,
”
p., .. . "e" mieste svečiai iš Sovietijos viešai darė išpažintfiš savo
bombą ma. “grasinima” trauktis S1 roazunmą ir atominių
ŠALYS YRA UŽDAROS? užtenka, kad Į raitijos sa- buvo aerodrome šiek tiek “klaidu” ir gailėjosi dėl pa- nant vandenilio
Taip gimsta visatoje nauja Peronas skelbė tam. kad
nuvykti
paknrsčius savo šalininkus,1 oI®
™s.skubina.
“V™ svetim ‘ apstumdyti ir jiems buvo darytu' nuklvdimų nuo tik
Du Amerikos kongres- lis galėtų “
žvaigždė.
prašė
iš
tauclal
ir
pasižiūrėti,
kaip!
monai Maskvoje prašė is
duota suprasti, kad laisvo- rojo mokslo, kurio paslaptį Mokslininkas Herbig sa priešintis tom jo sumanv-' KaiP„a“^.<į .‘ Ženevos
Lietuva,
Latvija
ir
Estija
rusų valdžios leidimo ap
sios Kanados daugelis žmo- tik Stalinas Neklaidingasis kosi pagavęs šviesą tokių niun Valdiškos unijos tuoj ,dvasl"J s.“8lka«*»! ,nebus
atrodo
bolševizmo
valdymo
mobili-! g®'3’
tet t,kneJ>
lankyti Rygą, Latvijos sos
nių į juos žiūri, kaip į ne-žinojo! Tokių liūdnų ko- besiformuojančių ar gims-Pai paskelbė nariu
imu u ',,^M,*,_;«dvas;Oc” egzaminai hna
salvgose.
tinę. Rusų vyriausybė at
kenčiamo ir žmogžudiško, medijų pasaulyje dar pasi- tančių žvaigždžių, kurios naciją ir surinko iš trijų nu-, pači().e ženevoje> kada su_
sisakė duoti leidimą ir pa- Amerikos kongresmonai režimo atstovus.
taiko, o kol taip yra, tol dar tik pradeda kaisti ir bonu Buenos Aires gvyen-i<sirjwVc
aiškino, kad į Baltijos šalis J. J. Rhodes ir J. Holt gal
Po Winnipeg patyrimųmokslo laisvė dar nėra vi- leisti šviesą. Jis ir jo bend- toju 100.000 žmonių minią,;.sirinks didieji ministeriai
svetimšaliai bus leidžiami
suprato gal ir ne," kodėl rusŲ šypsenos pasidarė ne- sur lygiai pripažinta ir ger- radarbiai Kalifornijos uni- kuri susirinko i demonstra- spalio 27 dieną. Ten gal
paaiškės, ko vertos yra ru
važiuoti tiktai tada,
kada jiems kelias į Baltijos šalis be tokios saldžios ir svečiai biama.
versitete seka naujai pa_ ciją ir “reikalavo,” kad Pe sų šypsenos.
“santykiai pagerės.” “Že- yra uždaras. Mes, lietuviai, pradeda galvoti apie kelio-' Derinimas biblijos su mū
ronas nesitrauktų.
(Nukelta į 7 pusi.) _ į Peronui to ir tereikėjo.
nevos dvasios” ar, kaip gerai žinome, kodėl rusai nę namo.
pų dienų mokslu yra mažai
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Pittsburgho Padangėje

SAUGOJA, KAD NEPLĖŠ! f

JAM DUONOS NKPRAtU

MIAMI, FLA.

Kanados Naujienos

Apie Zuikius

Netikėtai iavau bolševiNetesėti Pažadai
“Tituluotas, kaip Katalikų “Vilnį.” Ten kažkoks
Rugpiūčio 7 d. įvykusioji « vieningus Amerika, saMetų pradžioje, kuomet k^
^,aug*jOb Centmaskvinis zuikelis rašo,
“‘Lietuvių
I loti Diena
n™,”” ‘ sutraukė
c;,t,.u„La ke J1S> nepaliks Lietuvos uz
v
,
1
,
...
.
.
ro
Valdybos
nares,
kad aš kalbėjęs- su kažko bedarbiu skaičius visoje
J
.
geležinės
uždangos.
Jis
ska

ypatingai daug lietuvių ne
kiu
žmogumi
ir
ji
nurami

Kanadoje
buvo
peršokęs
'Dosnus
kaip
buvęs Lietik iš Pittsburgho, bet ir ki tino rašyti kuo daugiau laišnęs, jog jis galis būti ra per 700,000, Montrealio tuv0J<! aukštas teisingumo
pareigūnas—
tų Pennsylvanijos vietovių. kų tuo reikalu kongreso at
mus, nes aš ji iš kažkokios spauda kėlė visokius P‘o- „ministerijos
- -lietuviškiesiems
G.
Buvo svečių ir iš Roches- stovams. Baigdamas palin
policijos sąrašo ištraukęs. jektus, kurie duosią dau« teisėjas
ter, N. Y., Massachusetts kėjo, kad kitą “Lietuvių
darbo. Patys valdžios at-;reikaIams” , . „ ,
Dienų
”
švenčiant
Lietuva
Visa
ta
bolševikiška
plet
iet ir
ir su
su
Ramus, kaip Baizaras,
valstybės, ir net iš Chicagos
kų
istorija
yra
iš
piršto
išstovai
nurodinėjo
net
būtų
laisva
ir
nepriklauso

paskirtos'netek«s ™Wybos pirminiuir kitur.
laužta. Su bolševikais aš mas, kurios esą
ma.
ko posto.
Nuo 3 vai. iki vėlyvo vajokiu santykiu neturiu ir jc- Gems ar kitiems projekkaro skambėjo lietuviška Vietos žymus veikėjas
kių ‘skundų ar žinių apie tams vykdyti. Atrodė, pra- Yra ir daugiau, bet tikimuzika, tautinės dainos. Petras Pivaronas karštai
j'uos nesu davęs. Atrodo, aušus pavasariui, Montrea- mės, kad juos paminės gerPo didelio karščio apie 4 ragino visus jungtis ir viekad lietuviški Maskvos zui- bje neliks nei vien<? bedar-'biamoji “Vėpla.”
val. palijo, bet greitai vėl ningai kovoti dėl Lietuvos,
J. Valeika.
kiai nori patys iš savęs pa- bi°- Deja, tie projektai ir,
išsigiedrino.
Tik sporto išlaisvinimo.
daryti “kankinius” ir todėl liko popieriuje. Bedarbių*
programa tebuvo sutrukdy- Tada
iroda mažiejį '
savo spaudoje bėdavoja. skaičius sumažėjo, bet taij
WINNIPEG, MAN.
ta. Tas labai gaila, nes „
berniukai rr merBet ir dėdamiesi “mučel-dau^ausiai . sezoniniams’,
daug gabių sportininkų bu- itfe sav0 šokiais ir dai.
ninkais maskviniai žmonės darbams prasidėjus. DidieMirė P. Yauniškis
pasu
vo pasiruošę
pasiruošė pasirodyti.
„
__
-•
___
-•
neiškenčia kitų neaploję ar -P projektai dar nepradėti,
ncmis. Svečiams jie pada
Šventę pradėjo inž. Vy rė didelį Jstūdi. Didelė pa
bent kam nors liežuvio ne- nežiūrint, , kad jau ruduo Rugpiūčio 23 d mile Povilas Yauniškis, vienas setautas Mažeika pristatyda dėka priklauso Homestead
parodę. Pagal vyrus ir ke- cia Po
' niausiu tolimos Manitobos
mas Pennsylvanijos Jung- vargonininkei
_______ p. Elizabeth
purė, nieko čia nepadarysi. Numatrti keliai per Mont-iprovįncįjos gyventojų. Patinių Lietuvių Organizacijų Straiter, kuri vaikučius taip
Į ką federalinė policija realį ir iš jo išvažiuoti—ne-ijaj(Įotas rugpjūčio 27 d. St.
pirmininką adv. Eduardą gerai naruose.
kreipiasi informacijų, yra pradėti. Viktorijos tiltas, -Mary’s kapinėse, Osborn
A. Schultzą.
Pittsburghiečių
“pupų
pačios policijos reikalas, kuris pagal minėtus projek-.gatvėj. Į Kanadą jis atvyAdv. Schultzas sveikino dėdė” Vytautas Jucevičius,
Uhiting. Ind., nesenai susprogo didžiuliai naftos tan
Jei maskvinis “Vilnies” zui-tus vėliausiai turėjo būti k0 1994 metais.
visus lietuvius, ragino visus, pats sau akordionu pritar
kai. Kilo baisus gaisras. Yra užmušiu, daug sužeistu,
kelis nori apie tai daugiau pradėtas perstatyti, platm-Į
senus ir jaunus, be pažiūrų damas, apdainavo vietos
dideli medžiaginiai nuostoliai.
Tautinė gvardija sau
sužinoti, jis gali kreiptis i ti Jau vasario mėnesi, neskirtumo būti vieningus ir lietuvių įvykius, gerus ir
goja žmonių apleistą plotą, kad pikti žmonės nepradėtu
policiją ir, jei ras reikalo, pradėtas. Ir daugiau yra
išlaikyti lietuviškus papio- piOgyS kritikus ir tt. Ir jis
plėšti.
■ jam plačiau paaiškins.
tokių pažadų, kurie netečius. Jis pagyrė, kad drau gavo gaišių plojimų.
_
.
sėti.
O kai kurie fabrikai
gijos viena kitą remia. Vie
BROOKLYN, N. Y.
cepirm. adv. Steponas Brie
•
jau
pradeda
gana gausius
nybėje galybė, vardan tos Vakarinės Pennsylvanidis grįžo iš Pacifiko pa Kada tai misteris T. gy- atleidimus vykdyti : Wick-į
Lietuvos vienybė težvdi !°s gražuole išrinkta Mrs. LDD 7 Kp. Susirinkimas kraščių, kur jis buvo nuvy rėsi, kad jis nesąs raudo- er’so laivų statyklos, Čaba
Petraitytė-Grant.
baigė kalbėtoias. Publika Angelą
kęs atostogų praleisti.
nas, esą, tik saulė jį pada- da Car Co. ir kitos,
Ji yra baigusi Mount Mor- Lietuvių Darbininkų Drau
jam smarkiai plojo.
riusi
raudonu. Dabar bolT įtum Mėgėjai
Programa prasidėjo (5 sey vidurinę mokyklą, gi- gijos 7 kuopos susirinkimas
NEW
YORK,
N.
Y.
ševikų
susitraukusioj “LaisĮvyks
rugsėjo
11
d.
3
vai.
muši
ir
augusi
Pittsburghe,
vai. vakaro Amerikos n
vėj” kaimvnas man parodė Visur yra aukštų titulų
Lietuvos himnais. Jungti-3^ gyvena 4101 Edge P- P- naujoje Lietuvių Al Staigmena Stankūnui
ilgą aprašymą, kaip tas mėgėjų. Ta liga serga ir
nis choras (Lietuvos Vyčiu Rd-> Brentvvood, Pa.; kalba lėtų Klubo saleje, 1332 Halinteligentės motery:
moterys I
POVILAS YAUNIŠKIS
19 kp.. South Sidės, Home- lietuviškai, turi puikų bai-sey St. Po atostogų tai bus Francis Stanko( Stankų- saules nudegintas “raudo- mūsų inteligentes
Mirė 1955 m. rugpjūčiu
stead ir Bridgeville), muzi- s3, skambina
skambina pianinu.
pianinu Jai pirmas susirinkimas, jame nas) 142 W. 44 gatvėj turi nas” rengė baliuką dviem katalikės,
Montrealio
huNeveltui
23
d. Winnipege. Kana
ko Kazio Bazio vadovauja buvo Įteikta taurė ir Hamil-teks daug svarbių klausimų savo gerai Įrengtą dainavi- masyviniams vedybinio gy- moristinė
doje.
aptarti, todėl
prašome visus mo mokyklą, kur kiekvie- venimo sukaktuvių minėji- monstmė
Vėpla
prašė
mas. dar sudainavo kelias ton rankinis
rankinis laikrodėlis
laikrodėlis, aptarti,
todėl prašome
sambūrio
na- Velionis buvo uolus pa
akademinio
narine
Kvipčiii
n-as
auli«.
lavinti, mą.
- _----- —--.
dainas, kurios klausvto- KUr* padovanojo V. J
jams labai patiko.
*
Krauso (Kraužlio) auksi-me narius ne tik pačius at- Kada ji tame pačiame na- Dar yra tokių žmonių, i*m, ypač moterų, sąrašą, žangiosios spaudos rėmė_____ kurie, klausiami ar neklau- kad galėtų patikrinti, kurie jjag
atsivesti
ir1 , naujų,
me
išsikėlė
iš vieno aukšto
“Keleivį” skaityti jis
Miesto majoras, pats ne- rau daiktų ir brangenybių*■ eiti,• bet
*
•
•
1
•
•
•
1
•
I
•
1
1
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jie
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bent
pradžios,
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nuo pat JO pasiro.
’
norinčiu
1
kuopą
Įstoti.
galėdamas atvykti, atsiuntė krautuvė,
’dymo. Daug jame yra raP. KriaučiuKas, surengti jam nežinant po-są bolševikai, bet apsisukę, mokyklą.
savo asmens sekretorių, ku- “Lietuviu Diena” šiemet
kyli.
I
ji
suėjo
jo
mokižiūrėk,
jie
ir
vėl
su
maskviGerai,
kad
Vėpla
drjso
šęg ir daug jėgų išeikvojęs
Sekretorius.
ris pasveikino šventės daly- tikrai gerai pasisekė.
niai,
draugai,
kuriu
tarpe
niais
sėbraujasi
ir
mano,
šiam
ir
mirties
pavojuje
>
-• platin(iamas '
Frank Žilionis.
vius.
,
pajudinti
“
neliečiamuosius
”
buvo ir Stilsonai, Lillian ir kad jie b ’ *
............... ------------------------------Tebūnie lengva jam ilsė
Gražus Priėmimas
Tada buvo pakviestas
si.
C.
K. Braze. akademikus. Ji turėtų pa tis tolimos Kanados žemėj.
Antanas
Šateikai.
J. Stilsonui
kalbėti klebonas kun. Jonas
tikrinti ir “inteligentes” ka
HARRISBURG, ILL.
Visi maloniai praleido
Drauges.
Misius. Jis pasidžiaugė,
LDD 7 kuopos nariai su- iajfca vaišindamies, dainuo- Linksma Žinia—Turėsime talikes.
kad tiek senimas, tiek jau Mirė B. Martinkevičius mane
suruošti Juozui Stil- darni, klausydamies muziLietuvišką Radiją
Priežodžiai
nimas pasirodė esą vieningi
DETROIT, MICH.
šonui priėmimą, kai jis at- p os, šnekučiuodami.
gausiai didyvaudami šioje Liepos 2 d. mirė Bernar- vyko čia atostogų.
Nudžiugome
sužinoję,
kad
Kaip
kiekvienoje
kokmiSolo.
šventėje.
Jis pastebėjo, das Martinkevičius (Barnv Pas drg. Spūdžius SUSlAdolfinos
Skudžinskienės joje, taip ir Montrealio-,
Radau Staigmenų
kad klubai ir draugijos Martinkus), sulaukęs 75
rūpesčiu nuo spalio 15 d. ir paplitusių priežodžių. Štai
r!nlt,° gražus narių ir nena- HUNTINGTON.
L. N.Y. mes turėsime lietuvišką ra- jų ryškesnieji:
Grįžusi iš Kalifornijos,
bendrai savo lėšomis gale- metų amžiaus, senas v Ke. nų būrys. Net iš Union, N.
_____
• 1kaip
• 1LAS o pir• (kur ,atostogų
metu buvau
dijo valandą. Malonu bus ur>
tų pasiųsti į Pittsburgho leivio” skaitytojas,
Baidosi,
e ol b atvy,k° StiIso"° JauruJ
Vėl Naujas Kapas
^:aid.mz^XH.'nuv
aplankyti, seserų
universitetą nors 10 gabes- nis paliko nuliūdusią
klausyti* lietuviškų dainų mįninkas socialdemokratų
. . y.akusi ...
.. - a žmo.  dienu draugas Harry J.
kai
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lietuviškos
muzikos,
masuvaž
į
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mo
Londone.
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ir
kltų
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irninu
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ną, sūnų, marčią ir tris anų-B kį
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Metaj įr 5 mėnesiai
nių jaunuolių.
įnešimą,
kad
pasibaigė
“KeKlebonui baigus kalbėti, kus.
B. Spūdienės pastango- netekau savo gyvenimo l°nu bus taip pat girdėti “Paslaugus, kaip dr. Se (leivio” prenumerata. Sku
JaunųjįĮ Lietuviu tautinių
Mūsų miestely mažai be- mis svečiai buvo vaišinami draugo W. Balvočiaus, ku- lietuvių kalba mūsų ir pla- magogas sunkiai susirgu
bu atsilyginti ir pridedu
šokiu grupė gražiai našoko liko lietuviu. Mirtis čia V1S skaniais valgiais, o Spūdis, ldo prisiminimas amžinai tesnio gyvenimo naujienas. esančiam tautiečiui.”
Maikio tėvui lauktuvių.
tautiniu šokių. Publika ir dažniau lankosi,
Dovytis, Žvingilas, Rima- Heka liūdnas, sunkiai per- genai tokias radijo prog- “Įkyrus, kaip Simelaitis
jiems šiltai plojo.
mirė Petronėlė Mockienė 111 vičius. Kalvelis, Ramanaus- gyvenamas nevienam
iš rarnas ^urj didesniųjų lietu- rinkdamas aukas Vasario Dar didesnė staigmena
Kalbėti buvo pakviestas Ona Benzevičienė.
buvo vyro
vyro giminaičio,
giminaičio, aviakas ir Kriaučiukas. nors mūsų.
vių gyvenamų vietovių lie- '1(5 gimnazijai."
kongreso narys James G. Tegul bus visiems mirų ir sirguliuodamas, žiūrėjo,
kaip
buvęs cijos generolo majoro Chas.
žiurėjo, Šiais metais toks pat gy- tuviai, bet mes neturėjome. “Išdidus,
Fulton iš Washingtono. Jis siems lengva šios šalies že kad svečiai netrokštų.
venimo smūgis ištiko mūsų Todėl turime būti labai dė- Kauno miesto burmistras.” Jaugos grįžimas iš Japonipasakė pirma kartą matąs mele.
A
Pasivaišinę svečiai Spū- draugą \ incą Vyšniauską
Skudžinskienei, “Veiklus, kaip didysis jos. Jis Dėdei Šamui ištarA. Geraltauska*. dienei vedant ir ypač prita- —liepos 31 d. mirė jo žmo- ka(j jj Įą reikalą suorato ir kalbėtojas ir ‘plunksnos navo net 30 metu.
patiek daug lietuviu.
riant Umbrasui, Buivydui, na Magdelena Vyšniauskie- pasirengusi įvykdyti. Ne- darbininkas J. Parojus.”
‘
F. Karksiienė.
Bieliniui, Briedžiui, sūdai.........................
■
abejojame, kad ji savo su- .---------------- --------- ------ ----------------- ---------------- —
PATARTINA VISIEMS JSIGYT1
■navo Stilsonui ilgiausių me- Ilsėkis, Magdelena, lais- manymą įvykdys ir kad jos
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
JV41ZM VALGIU KNYGA
tų, o N. Stilsonienei “Hap- voje Amerikos žemėje su rankose esanti radijo vapy Birthday” jos gimtadie- mano gyvenimo draugu landa bus visiems Įdomi,
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
“Keleivio” Kalendorių 1956 Melams
nio proga. Svečiai links- Walteriu, o mes likusieji A Skudžinskienė, dviejų
Kitomis Informacijomis
•1VS^. kaPus gėlėmis apso- Amerikos veteranu motina,
“Keleivis” leidžia didelį apie 100 puslapių kakurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus minosi iki vėlumai.
(Prieš vaišes Įvyko LDD dinsime.
, yra kultūringa, sumani mo- ! lendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus 7 kuopos narių pasitarimas, Tau, "Vincai, siunčiu gi- teris. Neabejotina, kad vi• prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųstrečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius kuriame Stilsonas padarė Ros užuojautos.
Nusira- sj Miami lietuviai Sku- {
{tas.
,
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai platoką pranešima LDD ir mink ir neliūdėk. Nuliūdi- inskienės
past angas I
Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso “Darbo” reikalais.)
ęr
me ar varge daug paguodos rems.
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie
Stilsonai labai dėkingi patirsi iš geni žmonių, ką Teko patirti, kad lietu riuje skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, in
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. visiems LDD 7 kuopos na- ir aš sav0 sunkiose valan- viška programa bus per-’ formacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.
Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo riams ir svečiams, o labiau- dose patyriau.
duodama iš galingos WMIE
Aim«
Lalvočhis.
sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. šiai Bronei ir Pranui Spūradijo stoties.
džiams
už
toki
gražų
priėSenas Lietuvis.
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams
PrieS 10 metų Bostone mirė
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina mimą savo namuose.
lieka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
Abbott Lavvrence, žymus pra
LDD 7 kp. koresp.
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
1905 metais gruodžio 4 šome siųsti šiuo adresu:
monininkas (ypač tekstilės sri
N. K.
ir pinigus prašome siųstį šiuo adresu:
tyje), politikas, labdarys, kurio ir 5 dienas posėdžiavo Di
^KELEIVIS”
KELEIVIS
vardu yra pavadintas netolf dysis Vilniaus Seimas. Šį
Adv. S. Briedis Grįžo
South Boston 27, Mass.
Bostono
esantis
636 E. Broadway
So. Boston 27, Mase.
Lavvrence'rudenį minėsime jo 50 me- 636 E. Broadway —:—
LSS Centro Komiteto vi-'miestas.
jtų sukaktį.
,
Graži Buvo Lietuvių Diena gyrė ir ragino ir toliau bū-
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Puslapis Ketvirtas

Žmones nesunku apgauti
Pamokslas jį paskatino blogam sumanymui. Jis
nukaldino iš akmens milžiną ir tvirtino, kad tai yra su
akmenėjęs žmogus. Tam patikėjo net mokslininkai.
Uždirbo daug pinigų, bet reikalą sugadino laikraštinin
kas.
~

JAM IR VIELOS NETRI KDO

Bet savaitės gale Hali vis

-

dėlto nuvažiavo pas pus
broli, apžiūrėjo milžiną ir
nusivedęs į šalį pusbrolį,
jam į ausį pakuždėjo:
—Nuimk parašą ir pa
keisk jį kitu. Nuo ryt die
nos įėjimas bus $1.
Žinia apie tą radinį pa
siekė ir New Yorką. lr iš

•

i

Tie patys pamokslininko savo pusbrolio Nevell ūky- ten pradėjo žmonės važiuo! žodžiai nevienodai visus je, prie Cardifi miestelio, ti to milžino pažiūrėti. Paklausytojus veikia. Vienus Hali pusbrolis buvo dievo- lapinė nuo ryto iki vakaro
tie patys žodžiai paskatina baimingas, bet suktas žmo- buvo pilna žmonių.
Per
geram darbui, o kitus blo- gus. Kai Hali išdėstė jam valandą būta $26 pajamų,
gam. čia aš papasakosiu savo sumanymą, Nevell iš Nevell vakare juos nešė į
tikrą atsitikimą, kaip ku- džiaugsmo pašoko ir tuoj banką.
Vėliau paaiškėjo,
nigo pamokslas paskatino sutiko.
,
kad įg banko pinigai plaužmogų labai blogam suma- Po kelių dienų dėžė su kė į Hali kišenę, pusbrolis
nymui.
,
'mašinų dalimis buvo at- gavo dešimtąją dalį ir šį tą
Tai buvo prieš 87 metus, vežta į ūkį. Naktį Nevell, tie, kurie žinojo radinio paVienos Iovva valstybės evan- jo sūnus, Hali ir kaimynas slaptį.
gelikų bažnyčios kunigas už daržinės iškasė 3 pėdų Netrukus Nevell tinkariame už- griovį, į ji padėjo akmeni- mai pasipuošęs pradėjo lansakė pamokslą, kuriame
siminė, kad, pasak< Bibliją, nį milžiną veidu į viršų, už- kytojams skaityti paskaitas
nps buvo kasė Žeme
anie Eiblinin<
milžinui
žiloj senovėj žmonės
žemę ir aDsėio
apsėjo Žoipžole. apie
biblinius milžinus,
milžinai ir gyveno daug ii- Tai buvo 1S68 metų rudeni. Kai iškrito sniegas ir
Naujam karo lėktuvui C-123 nekenkia net 50 pėdu plo
giau, negu šių dienų žmo- Stovy la buvo pamiršta prie ūkio privažiuoti buvo
čio vielų užtvara. Jis ją be jokio pavojaus nukerta.
nės. To pamokslo klausėsi iki pavasario.
sunku, milžiną nuvežė į
Lėktuvas skirtas nusileisti, karpe nėra jokiu lėktuvams
ir atostogų atvažiavęs Nevv Anksti pavasari Nevell Syracuse.
bent kiek paruoštų vietą.
Yorko cigarų fabrikantas kaimynas, kuriam paslaptis Susidomėjo tuo milžinu
Hali.
buvo atidengta, savo lauke ir mokslininkai. Ir nuostaLandus spaudos žino, ką buvo padaręs,
Po pamokslo jis priėjo “rado'’ kažkokių kaulų, bu, kad kai kurie jų, jį ap- akmeni.
a
prie kunigo ir paklausė:
Cornell universiteto (Ithaca, žiūrėję, pareiškė, kad tai žmogus suuostė, kad tarp Aišku, tada milžinas nuTėve, prašau pasakyti, N.
Y.)
a’nHo^IoįijS tikrai yra žilos senovės su-Nevell ir Hali buvo pinigi-jo būti pajamų šaltinis.
akmenėjęs žmogus. Kitos niai ryšiai: kad didžiausia Kallal's, pa!.°aore -Jls
profeso-akmenėjęs
kokio ūgio buvo Biblijos (žmonių mokslo) profesoaprašomi žmonės0
ni-ino-nnn
nnr»mr»r»ė«
Vpiv Yorko
rius pripažino, kad tai labai nuomonės knun
buvo Nevv
Yorko pajamų dalis buvo perveda- vo
xo lodomas
10^°IIias kaip . dideles
Nuo
—Maiki, ar tu žinai, kad rodo.
etu
i£7aikor
,
, . Nors Biblijoje milžinųj senai gyventų žmonių kau- muzėjaus profesorius Dra- ma į Hall sąskaitą, žodžiu,'|KT
1948 metų jis laikomas Sydabar jau septemberio mė- —Nesiginčyk,
.
, ..
ter, kuris “milžiną’ nelaikė .. ... .
a gausi įjjęgjyg ūgis nėra nurodytas, lai.
Ca-įracuse
žemės ūkio muzėnuo?
per nosį!
žmogumi,
* u „ • •
. bet kunigas jam aiškiai at- Netrukus po šita Nevell suakmenėjusiu
K. Dirmeika.
pradėjo skųstis kaimynams, bet vis dėlto pripažino, kad
Sale ir Pats
pnsipa-Į juje.
—Žinau. tėve.
Bet sa- — i ai ne argumentas. te' sakė:
septem- ve
kyk rugsėjo, o ne sepiemve.
.
—pėdu.
kad jo šulinys išdžiūvo ir Ji yra nuostabi senovės stobeno.
—Jeigu tu non argumen- H n
naktį negajėj0 kad jam teks kasti naują. yyla.
KOMUNISTAI - GERI BIZNIERIAI
-0 kodėl septembens tų, tai koman pas zaknsti-u
- Jįg
fivoo Visą vasarą Nevell dejavo,
Sumanesnis buvo Cornell
Jiems Mokesti Moka ir Popiežius
negerai.
joną. jis turi sventiastj. Temilžinus Kadangi jis kad tas daug kaštuos ir kur universiteto (Ithaca, N. Y.)
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jų. O kiekvienas unijos
Šiuo laiku Lietuvoje sėjami —šventraščiu, tėve, ne- tiškos mintys. O kad taip jais derėtis dėl kainos ir su miKroskopu—ištyręs, su- Komunistai moka i savo darbininkas turi priklausyrugiai, todėl šiam mėnesiui galima remtis, nes tai ne šiandien turėti toki milzi- kame būtų geriau šulinį rado akmens rūšį ir paste- bizni padėjėjais kitus taip ti “kooperatyvui” ir nė vieir duotas rugsėjo vardas. mokslas, bet pasakos. Žmo- ną, kokius pinigus būtu ga- kasti. Turbūt suprantate, bėjo šių dienų plieninio
Nevell norėjo Kad kalto brūžins. Jis padkriė”-!“ auk;>’ kad dauSe!is to ir nas negali pakliūti į skerlr jis per kame būtu kasama?'' Aiš-tė kitus mokslininkas ir pa-neJunta—0 ką reiškia septembe nės, kurie tas pasakas pra- įima uždirbti!
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—Septemberis reiškia sep- žęmė yra apskrita, tai Kągi žino pinigo susikrauti.
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miestą paskolos ieškoti. Va- įėjęs milžiną pareiškė, kad lių skerdyklą, kuri šiandienG Romos
skerdyklos bizjo 10 mėnesių ir šis mėnuo Let apsisukę jie tą pasaką
vargo turėjo, kol tą akme
pripuldavo septintoj vietoj, užginčija ir sako, Kad Die- nj nugabeno į geleiinkelio" kare grįžęs namo, jis prie lai aiški apgavystė: stovyla tebėra komunistų rankose, nis yradidelis (Romos gydaržinės rado būrį žmonių, padaryta nesenai, žemėje ji Jiems čia įsigalėti padėjo, ventojų yraapie 2 miliotai septemberis buvo visai yas neturi jokio kūno, kad
ia
ir
&
’
•
laaa
.
10
*
J
6
,
,
išgulėjo gal vienus metus, galima sakvti, ir Amerika, nai). Jvje skerdžiama gatvarkoj. Bet šiandien me- j*5 Tra nematoma dvasia, u crjetaisu sunkiems daik- —..
Ka^ atsitiko? Ar kas tas sugalvota pasipelnymo Mat, tuoj karui pasibaigus, lybe gyvuliu ir dar daugiau
tai yra padalinti į 12 mė-dvasią jie piešia su uo-v€Žti
netu-nors sužeistas? — sušuko tjks}u
įsąjunginmkų kontrolės ko-atvežama paskerstų iš kinėšių ir rugsėjis jau nebe ^ga, ^auksci° lsxaiz.dos'rėta, o akmuo svėrė
o įatoseptintas, bet devintas me- ienu žodžiu, nesąmone jo- nag Bet vargais nega
į. . e\ell artindamasis pi įe jų, Bet Hali bizniui tas nie-misija į Romos miesto ta-tur. L’ž kiekvieną gyvulį
lyg jis tiki ai nieko nesu- ko nekenkė. Iš Nevv Yorko'rybą paskyrė ir komunistą “kooperatyvui”
mokama
nuo po naujų metų, todėl Ja anl nesąmones.
akmuo buvo nugabentas į prastų,
atvyko muzėjaus savinin-Marchesi. To vyro būta su 4.243 liros (už dolerį gaunavadinti jį septembeįiu arba —Gali kalbėt kaip sau stotį ir geležinkeliu atvež- žinoma, niekas nebuvo kas Barnum ir norėjo mil- galva. Jis tuoj išsirūpino, ma gauti 625 liras). 1954
septintuoju mėnesiu yra nori. Maiki, ale į spaviednį
sužeistas, bet žmonės jan! žiną nupirkti, bet savinin-kad jam būtu pavesta tvar-metais tas skerdyklos “ko. , tasjc-į Chicagą.
,
,
Klaidinga. Bet kodėl šis turi nueiti. , .
rteta> Pa?aRė’ kad J
]<as jo nepardavė. Tada kyti gyvulių skerdimas. To- operatyvas” gavo 863 mil. liklapsimas t?<ui parūpo?
(ę5 visokių zbitkų, tai turi Hall bičiulio daržinėj. Po rastas akmeninis milžinas.: Barnum
užsakė
geram dėl jo žinion pateko ir mies- rų, arba, išvertus į dolerius,
—Ogi šiaip sau, i» ce^a- įssispaviedoti.
kelių dienų Hali atvede žinia apie tokį radini skulptoriui padalytitikrą ton
pusantro miliono dolerių.
gyvulių skerdykla.
vasties. „viaiai, norėjau z.j- —O ką tai reiškia, tėve? skulptorių su akmenkaliu tuoj paplito apylinkėj ir ^įižmo kopiją. Ji buvo iš
Tai graži suma pinigų. Ją
Marchesi ne tiek terūpėjo,
turi
akmensiš-žmonės
iš- žmonės pradėjo
pradėjo plaukti
plaukti jo kalta per du "mėnesiu.
nou, kaip senai ouvo vey- —Tai reiškia, kad
turi ir paprašė ištoto akmens
.
sudeda visi Romos gyventokos, oa as vis užmuštu ta- pasakyt kunigui j ausį kuo kalti žmogų.
Skulptorius pamatyti.
yuo pa<įiu metu keli kiti, kad Romos gyventoja, gau- jai ir j, eina j komunistlJ
sveikų g\ v ulių mėsą, partjjos kjšepę Partija tuos
vęs paklausu, ar atouvai esi kam prasikaltęs.
pradėjo darbą.
Tai buvo penktadienis. verslininkai pasisiūlė mil\ cirkinę spavieunj
jiais —bet kodėl as turėčiau Po 4 mėnesių stovyla bu- šeštadienį Nevell nuvažia- - jna nupirkti, nes matė, K*ek tas, kad komunistai pinigus panaudoja savo
metais.
jam pasakot savo nusikal-vo baigta. Tai buvo 10 vo į miestelį; nusipirko dro-Rad jjg fjuo(ja gerą pelną galėtų is skerdyklos gerą vejkįai remti.
Ir padarė
leve, sakyk išpažinų, vimus? Jeigu aš kam nu-pėdų ir 1 colio milžinas, oinę palapinę ir pastatė jų jįe pasiūlė už jį $37,000.'b*zni padaryti
Žinoma, minėto “koope
ne spaviednį.
sikaltau, tai turėčiau tą svėręs 2,990 svarų. Stovy-ant griovio, kuriame buvo Taig jakais tai buvo dideli d tebedaro.
ratyvo” vadovai nepamirš
Ūkei, tegul bus išpa- žmogų atsiprašyti, bet ne la buvo tikrai gerai padary- stovyla. Sekmadieni prie pinigai, bet Nevell pasiūly- Jis pasirūpino, kad
ta ir savęs. Jie važinėja iškiekvieną skerdykloj pa taikingiausiais
kunigui j ausį sakyt. Tarta, f ją žiūrint atrodė, lyg jos jau buvo parašas: ’iėji- mą atmetė.
automobi
skerstą
gyvulį
būtų
moka

ne jo dalykas, tėve.
tai būtų žmogus, miręs mas 50 centų/’
liais, turi įsigiję gražius na
Tą dieną, kada laikraš
—Na, tai kaip tu rokuoji, kančiose. Ji buvo taip nu- Pirmadieni jau visi byra- čiai pranešė, kad milžiną mas mokestis skerdyklų mus mieste ir vasarnamius
—tai kodėl?
ar Kristus įvedė spaviednį svidinta (nupoliruota), kad cuse ir kiti laikraščiai rašė rengiasi parduoti, jo pažiū-'dar^’n‘nkų “kooperatyvui.” pajūriuose. Vieni jų yra
visi juokams?
j visai panašavo suakmenėj u-apie nepaprastą radinį—rėti atėjo 3,000 asmenų. T°ks Pat mokestis turi bū- didelių kino teatrų (mu—Kristus, tėve, neįvedė šio žmogaus kūnui. O kad Cardiffo milžiną, kuris per Vadinasi
ją atlieka.
inasi, per vieną dieną;11, mokamas 11 uz kitur pa- vjak antrj autobusų.
Išpažinų stovyla atrodytų tikrai se-amžių amžius žemėje gulė- turėta $3 000 pajamų.
—Ne, tėve, ne visi. Ar nieko panašaus
skeisįus, bet į Romą atvež- Vęf kitokiu pelningų imoniu
matai tenai ant stogo kai-įvedė dvasiškija, kad žino- na, ji buvo nudeginta šie-damas suakmenėjęs, Aiš- Vėliau milžiną nuvežė i tus parduoti gyvulius. Va- savininkai,
veli? Jis apie išpažintį me- tų ką žmonės veikia ir apie ros rūgštimi, o kai kur bu- ku, dabar lankytojų skai- N’ew Yorką. Ir čia žmonės dinasL...
Romoj negausi
, .
,mė- Taip tatai Italijos komuko nežino.
ką galvoja.
Įvo net padarytos skylutės, čius dar padidėjo.
sos
,
'^
Luiią
nebūtų
skernjstai sugeba pelnytis viso
plūste plūdo jo žiūrėti,
— nu ant tokios šenk- —Taip ir reikia, Maiki. lyg jas per ilgą laiką būtų Atėjo ir keli kunigai, ku- norg jr Barnum taip pat ro Qykly, daibimnkų kopei a- pa<aulio katalikų sostinėj,
tos! Kaip tu gan save ly- —Seniau, tėve, kuomet išgraužęs vanduo.
rie taip pat pareiškė, kad dg savąjį milžiną. Jis ir
sumokėta.^ nustaty- paties popiežiaus artimiauginti su paukščiu,
popiežiai valdė visą Euro- Skulptorius ir akmenka-tas milžinas visiškai toks, mokesčio teėmė 50 centu,
.
Taigi, tą mo- sjoj kaimynystėj.
? ikestj gauna mokėti kiek
gi tu esi žmogus, turi dūšia, pą, tai
toks šnipinėjimas lis gavo gerą atlyginimą, apie kokį kalba Biblija.
Užteko ir jam žmonių. Ge-|
—R. M.
o ką paukštis?
jiem buvo reikalingas. Da- bet turėjo prisiekti, kad lie- Laikraštininkai tuoj su-raj įdirbo ir jis, o Hall, vienas, kas tik valgo mėsą.
—Būtų geriau, tėve, kad dargi išpažintis jau neturi žuvį laikys už dantų.
rado ir Hall ir klausinėjo sakoma? pelnęs per 100 Jį moka ir italai, ir užsie
niečiai, ir Amerikos amba ŠIEMET DAUGIAU
apie dūšią nekaloetum, nes prasmės ir patys kunigėliai Rudenį stovyla buvo įdė- jį, ką jis galvoja apie radi- tūkstančių dolerių,
MAŠINŲ KELIUOSE
nežinai kas ji yra ir kas ją išsigėrę daro juokus iš to, ta į dėžę, užrašyta, kad čia ni jo pusbrolio ūkyje? Hali, Būtų dar daugiau uždir- sadorė Luce, ir pats popieturi, o kas ne.
ką jiems pripasakoja reli-Jyra mašinų dalys ir pakrau-lyg nieko
nežinodamas, ^ę,
tam bizniui pakišo Z1US.’ ^ei
J1S
valgo- Šiemet Amerikoje bus
’„ne- tie mokslininkai,'
__ i.
i__f i Na.
—Maik, aš turiu išmokin- gingi žmones. Ypač jie tu-ta į geležinkelio vagoną. Ją jiems atsakė, Vad
kad jis labai',/
labai'koją
^!a’ kas
kas čia
čia tokio,
tokio, nasapaša- užregistn
egistruota veik 5 nuotėvų ir m e r-atvežė į Union stotį Nevv užimtas savais reikalais ir^et laikraštininkas. Jis iš-k^slĮe'
visur skerdyk- šimčiai automobilių dau
ti tave katekizmų. Tu turi ri juoko iš moterų
mokestį, Kuo ei
c i giau,
Yorko valstybėje,
valstybėie. čia
Čia jiii apie
ani#> tai
dar nieko
nieko nežino,
nežino. knaisiojo, kada į Nevell „
v; los ima mokesti.
aian. kai
žinot, kad žmogus yra su- ginų išpažinties.
tai dar
ūkį
kaip pernai. Laukiatvertas pagal Dievo abroz- —Ar žinai, Maiki, kad aš turėjo kurį laiką pagulėti, 0 kai reporteriai smulkiai buvo nuvežta didelė dėžė dėtl komunistai? Va čia ir ma, kad 61,301,000 mašinų
pasakysiu tau gudbai, ba nes Hall vis negalėjo rasti papasakojo jam apie radi- su “mašinų dalimis,” kurios g^di komunistų sugebėji- šiemet bus užregistruota, o
dą.
žinebuvo niekur sudėtos; susuktą biznį varyti.
pernai per visą kraš’ą buvo
—Tėvas ir pats to nezi tavy kalba šiandien vena tinkamos vietos jai padėti, nį, tai Hali atsakė:
gaje jjs vjet^ gura_ —pasakos. Netikiu, žinojo, kad Nevell nebeka- Matote, skerdykloje gali užregistruotos
nai, nes Dievo niekad ne- -----maneQįajųzlastį.
58,589,863
sė šulinio; kad Hall pirko
tik tas, kuris plikiau- masinos.
matei ir nežinai kaip jis iš- —Lik sveikas, tėve.
do i netoli Svracuse, N. Y., niekai.
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Puslapis Penktai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Įdus. Ir po to, tie patys
sumušti parapijiečiai, nusišluostę nosis, pabučiavo sa
vojo klebono rankas, iren.
—----- ;---Garsius Jėzuitų Universitetus Baigęs Kunigas Metė Jė- gė toj pačioj bažnyčioj .^5^^ kaitą (žr. “Ke- liau bus priversti pasitrauk*
Komunistų sukurto “Už Alekna ir režisoriai V. Ble- zuitų Ordiną ir Atėjo Vadovauti Lietuvių Tautinei gražų langą. Istorija Ro- leivio’ Nr. 34 “Kaltina Be ti.
sugrįžimą į tėvynę” komi-džis ir Karkas.
Parapijai Wilkes-Barre Pa.
mai vergaujančių tokiais Pagrindo”) kiek plačiau —Derybose. .. . O ką Vateto narė aktorė N. Daugu- Operoje dainuoją J. Ma*
įvykiais perpildyta.
papasakojau apie susitiki- karai gali duoti į-usams
vietienė, minėto komiteto žeika, K. Gutauskas, S. So- Didelėje lietuviškoje ko-javo teologiją Layolos uni- Kas dieną tūkstančiai do- mus su žydais. Padariau mainais, sakysim, už pasi
leidžiamame
laikraštėlyje deika, R. Marijošius, P. Za- lonijoje \Y ilkes - Barre, versitete, Chicagoje. Įšven-,ierių nuteka į mums visai ^i sąmoningai, nes galvo-traukimą iš Baltijos krašparašė ilgą straipsnį “Mes niauskaitė, J. Jasaitytė, Da-Pennsylvan/j°j^» Yla nedi-tintas į kunigus arkivysku- svetimas kišenes, statome J}1’ kad mums reikėtų atsi-tų?
. ,
darbuojamės mieloje savo gilytė, režisuoją J. Giy-dėlė, bet jauki ir gražioje po Paul Schulte, buvo p®r-'milžiniškus pastatus, kusavoje spaudoje dėl
O ką rusai sumokėjo
tėvynėje.” Ji lapės gudru- bauskas, J. Gustaitis, chor- vietoje lietuvių tautinė baž- Keltas kapeliono pareigoms riuose sargais ir auku rin- neteisingų kaltinimų. Laik- už paėmimą tu kraštų? Jie
niekam nemokėjo už
mu, bet lakštingalos balsu meisteris J. Dautartas.
nyčia. Tai gana sena pa- į jėzuitų mokyklą Clevelan-kėjais tegalime būti. Bet raščius su tokiais straips-nieko niekam
įsė. niaks reikėtų pasiųsti i Iz- Baltijos kraštus, todėl ne
čiulba aktoriams, daininin- Iš pasižymėjusių jaunųjų vapija ir viena iš gražiai de, Ohio.
.
tai tik materialinė pusė.
kams ir kitiems ir ragina jėgų sumini J. Stasiūną, M. gyvavusių. Bet kuri laiką
mela.g kun
Rju_ Mes, kurie norime būti ne_ raelį, jų redakcijoms bei gali reikalauti ko nors
Galimas “mainais.”
juos grįžti.
,
Aleškevičiūtę, J. Petruške- bažnyčia netuiejo kunigo.
iamas į Gregorijaus priklausomais, laisvais žmo- organizacijoms,
Tame straipsnyje ji su- vičiūtę ir R. Siparį.
Žinoma, be šeimininko pa universitetą Romoje (vie- Rėmis, aklu nuolankumu daiktas, kad šiuo reikalu —Politikoje nėra sentimini pavardes tebedirbau- A. Sodeika, profesoriau- rapija nyko. Parapijiečiai nas įžymiausių jėzuitų uni- pasikinkome į svetimųjų ja. užsiimti geriau tiktų Vliko mentų,—tegalėjo pasakyti
Micardo. Derybose, jeigu
čių Lietuvos teatruose.
damas
konservatorijoje, buvo susirūpinę, nes norėjo vers-tetų visam pasaulyje) kai skambiais vardais pa- Informacijų Tarnybai.
dės'vti
do-matine"
teolomia
vadintus
vežimus,
i/save,
parlamento
narys
nori
ką nors gauti, tai turi
Vilniaus dramos teatre kartais dar dainuojąs ir gauti gerą parapijos vado‘
‘
1
&
1
...
L-įt
us
anp-audinėdami
kai^
an
Micardo,
su
kuriuo
mes
ir
duoti.
dirbą: J. Siparis, J. Staniu-operoje.
v3- Reikią pasakyti, kad Čia nūn. Riukas, pačioje 11 KllUb apgauuintudini nai»
lis, Derkintis, Jukna, Ku- K. Petrauskas, taip pat Wilkes-Bane yra atsparių katalikų internacionalo kame apie lais\ ę, nepri baltiečiai buvome susodinti Toliau kalbėdamas apie
prie vieno stalo per Darbo ga 1 i m y b e s pavergtiems
dzinskas, A. Radzevičius, profesoriaująs konservato- lietuvininkų tvirtovė; juo- centrinėje, pamato popie- klausomybę.
Tenka
linkėti,
ir
tikiu
viRaitijos
suruoštą priėmimą, kraštams išsilaisvinti, MiT. Vaičiūnienė, A. Leimon- rijoje, ir savo 70 metų su- dos anglies kasėjai buvo ir žiaus su niekuo nesiskaitan
taitė, G. Jakavičiūtė, O. kančiai režisuojąs “Otelio” tebėra atkaklūs ir gilus sa- čių diktatorišką valdžią, su- S1 šaunūs vvilkesban iečiai yra ^P Pat kilęs iš Lenki- cardo sustojo ties klausimu,
linki, geros
vo tautos kultūros mylėto- žino visas paslaptis kam, nnKi,
Juodytė, Nuolatiniai rezi- ir pats joje dainuosiąs.
geros sėkmės
senmes kun. S. Jos žydll- Jis yra vienas ,iš kokią Įtaką turės į gvvento_
jai.
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„ ..
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Balete tebešoką M. Juo- : ė Surivieniiimas Lietu- visagalė diktatūra, kokie lietuvių nepriklausomumą, savaitraščio “Tribūne” nuo- vėj i mas ir kartu su tuo poJuknevicius.
Retkarčiais
įtvtė
Du. Jovaišvtė•
ouuv
i„ zana
zapauyte,
jovaisyie V1U
Amerikoje,
darbavosi
latinis bendradaibiss.
litinio režimo švelnėjimas,
spektaklius pastatą B. Lu- Olekienė, T. Sventickaitė,
Tonas ^liūnas kūrė na tikslai aukštųjų Romos dva-savo teisių atstatymą, ’oro- Man senai rūpėjo sužino- kuris dabar jaučiamas Lenliškumą.
košius, A. Radzevičius, K. s Sabaliauskaitė B Keb^D
,
?> u V
ti, ką galvoja apie Rytų Eu- kijoje ir Vengiijoje. Esankvm-jnfjirū vi
lapijas kun. Burba, kuris 19ol metais kun. Riukas,
P. Ant. Rimkus.
Kymantaite, M. Mnonane, lauskas, B. Kunavičius. Is Vpiįau svetimiesiems narsiropos išsilaisvinimą iš So-čios dvi galimybės: palengS. Nosevičiūtė. Režisoriaus iaumiju mini Rani
a
• sv,etimiesiem* Pa metęs jėzuitų ordiną, grįžta
“
vietų vergijos Rytų-Vakarų vėjus gyvenimo sąlygoms
nanP
davusių dvasios vadų buvo į JAV ir, susipažinimui su LoS
asistentu dilbas T Tarnokoegzistencijos (sambūvio) tautos gali nustoti vesti koį
Konservatorijoje
be
minustumtas.
Bet
tai
jau
to

liūnas.
JAV
gyvenimu,
mokslu,
Fondo
Pranešimas
^linfnkai*
Todėl, atsisėdęs vą dėl išsilaisvinimo, arba
Kaune pt ie Jaunojo Žiū- nėt1^ A- Sodeikos ir K. Pet- Įima istorija.
priimamas Pnncetono um______ t- ,, i prie stalo, negaišau nei mi- sušvelnėjus
režimui — surovo teatro dirba: P. Ku-iaus^° P1 °fesoriaują .Bab- Sutartinės Veiklos Vaisius versitetą. Princetono uni- LSS Literatūros Fondas K .
s
stiprinti
tą
kovą.
Kadan
nutės laiko.
beilavičius, S. Petraitis, B. įavičius, Budnūnas, Berkaversitetas,
kaip
jau
žinoma,
gavo
:
gi žmogaus prigimtis yra
—Kiek žinau Tamsta esa
Kurmytė ir Liaugaudaitė. vičius, Dvarionas, Griauz- Lietuvių tautinė parapija yra venas žymiausių uni- Iš p Motie€.iaus, Watokia, kad jis vis siekia ko
dė, Kaveckas, J. Kavaliaus- Wilkes-Barre turi tvirtą ir te “Tribūne” bendradarbis,
Kauno muzikiniame dra- kas, Kaupelytė, J. Marke- nuoširdų kaimyną—lietuvių versitetą ne tik JAV, bet ir terbury, Conn............$ 10.00 —
,bandžiau
...
...
...
nors aukštesnio
bei tobulesapeiti žodi “be- nO, S . .
...
visam
pasaulyje.
Į
iš
Džiaugto,
Montreal,
mos teatre dilbą: A. Vai- vicius, S. Nosevičiūtė, P. tautinės bažnyčios parapiją
„
, mo,
mo. tai reikia manyti,—
i.00 vamstas, —ar negaletumet
samprotavo
Micardo, — ir
.........
niūnaitė, J. Laucius. J. Oleka, Račinskas, J. Sipa- Scrantone. Tos bažnyčios Tarnybai Savo Broliams Is LSS 11b kuopos,
pasakyti, kokios nuomones
1 .
, ,
’ ... leidėjai yra pavergtos
tautos,
Mackevičius, K. Jarašūnas. ns, R. Senkutė, Vainiūnas, kunigas M. Valadka, žino- Kun. Stasys Riukas, su Detroit, Mich.. dalį
sio laikraščio
1 . . .
.. . sočiau pa.
valgiusios,
reikalaus
politig
ut
_
mas
visuomenes
veikėjas,
Šiaulių dramos teatre Buvęs režisorius A.
25.00 del kraštu uz geležines uz- . , .
geriausiais pažymiais bai- vakarienės pelno
i
,
_ °
nes laisves ir nepriklausodirbą: P. Pinkauskaitė, E. kus rašąs atsiminimus. j dabar plačiai pagarsėjusios gęs įžymias mokslo vieto- Draugijos ••Daina.' S.
dangos.
*
Petrauskas padedąs meno knygos Popiežiai ir Lietu- ves, daug pasaulio apkelia- Boston, Mass., lik\iBindokaitė ir kiti.
-Deja
to
negaliu
paša7
asi
b
ai
vaišžms> atsi.
va” autorius, Scrantono lie- vęs, pažinęs įzymiūs pasau 10—K ..
Klaipėdos teatre dirbąs rateliams.
kyti, — atsake Micardo— sveikinrtamas su Micardo,
.....
K. Juršys. Paskirus spek- Pastaraisiais metais mi-tuvi4 padedamas, lemian-.........
lio mokslininkus,
žodžiu ir dacimo susinnKimo
Esu
to laikraščio Uk nuoiskiau vilti ka(1 jis
paskyrė
taklius statąs A Kupstas, rę: B. Dauguvietis, M. Buk-ciai prisidėjo įkurdinti nau- faštu m
mokėdamas lietuvių, nariai
latiniu bendrauaroiu, tooel 1 pavergtųjų tautų,
įtre vyrės- ša, aktorės O. Rimaitė ir O.
kunigą Wilkes-Barre angju v okiečių, italų, loty- (gauta per S. Mi- 5K.75 negalėčiau pasakyti, ką
Panevėžio teatre
chelsoną)
•Jis pasakė: “Tik-—
-tautinėje parapijoje.
Tai nu ir prancūzų kalbas, ganiuoju
režisorium
esąs Kurmytė.
...
galvoja tuo klausimu laik- rai būsime draugai!”
Pa™n™a
darnau3» lėdamas skaityk ir naudotis Pusmetiniai nuosim32.P8 raščio leidėjai.
ciai
UrOilSK.O veikimo
1 *•'1 rri nofv/rl
*
J. Vilčinskas.
pavyzdys, graikų, hebrajų,
SKAITYKITE
ispanų,
—— —Girdėjau, kad Tamsta
nes nieks nepadeda, jei
hi Ipnkil kalbomis. Vk
J J • 'T' •
JZVŽi ii£g,t*aL£,
V av?O ......... .
I 22.75 pastaruoju laiku lankėtės
pa sau nepa e 1. ai ^up gj|įnęS studijas Gregori- Ank.sliau pas.kelbta..
LenKijoje ir Vengrijoje,
rato Scrantono tr W,lkesPl jncetoJno univeįite.
----------Kaip jaml,ai atrX 'ar
Barre tautinių parapijų va- tuose, pasiiyžta tarnybai Iš viso ....... >2.566.71 tuosc kraštuose yra bent
Ir trečias laivas rugpiučio
NAKTIS K ARAI.ĮSKILOSE. Liūdo ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- dovai ir parapijiečiai, ir tai
savo tautiečių...tarpe,. palyVisiems
paiėmusiem>
Likiek
laisvės?
Ką
bendrai
30
Dovydėno apysaka apie jaunuolių
manas iš Žemaičių Kalvarijos prav,-x- --i. i.
i
. a
.
r, . .
...
_
d. i New Yorką atvežė
pergyvenimus šienapiūtėje. 163 pu=;- eitics. Kietais viršeliais, 467 pusią- tUl'etU DUtl įskelta plaClOn
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lietuvių
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draugiškas
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galėtum
pasakyti
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1,210 karo aukų,
::............... >2 piai, kama .......................................... 84 aikštėn, idant dažnas lietu’o
CEZAP.L Mjrko .lesulič
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c’ romanas,
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo
vjq DKur
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1
joje, kur reikės pakelti
Ypatingą ir atskirą pade- uždangOs?
me tepastebėta tik šios:
L 3 puslapiai, kaina ........................ š- lietuvių kovas už savo teises. Kai- 1‘aStU, kad Vienybė
ii-vt'vic
R.-m« TsčinkTi
lietuvi
” kovas už ?av°
Kai-rastų, kad vienybė ir savų
LENGVAS BODAS IŠM< KT1 ANt,- na
Š5.50
™ - daug pasiaukojimo, i-ūpes-ką Literatūros Fondas reis—
Gyvenimo
sąlygos
ten
Vytautas
Mildažis su žmona,, kietuose viršeliuose ........... $5.59
LlšKAL Geriausias vadovėlis orąįeikuių >UpiHtimaS V l’a mU
retas dvasiškiskia “Dainos draugijos lik- palaipsniui taisosi, bet lais- na
dukterimi Liudvikas
dedantiems angliškai mokytis; duoda TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
roit-aloc
cu čių—kiek
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.
Parašė Leonas Ritimas. Trumpas ° . UiuysiB t
1 <IS šukada
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ryžosi
pakelti,
vidacinio
susirinkimo
dalyvė
s,
kokią
mes
ją
suprantaR
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su žmonas ir 5 vaiKaina ................................................... 75c socializmo aiškinimas.Kaina 25c. taitinis veikimas, S,
VISU
visų gera žymiai mažesnio pasiruoši- viams uz jų supratimą kul- me> ten dar nėra. Bendrai, kaj<
Sofija Reimanas, Ni
NAVJA VALGIŲKNYGA M.
M'- oE\j()KRATINIO SOC I A L I Z M O valia
atrodo buvo giliai
, helsonm.es parašyta;
na.r.ę
PRAPAI.
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’ a L
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sugebėjimo,
tūrinių
reikalų
svarbos,
nenorėčiau
ten
gyventi.
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Micius, Jonas
receptų. 1>_ pus,. Kaina
knVga įįų dienų klausimams supras- SUpi astas naujojo WilkesKas
atvedė
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:
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Balio SruoDane
draugijos,
sakytumėt,
ką
galvojate
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į
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R
ūta
kaitytė,
Vlapos įdomus aprašymas, kaip Joni- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- kunigo Stasio Riuko,
R.uką į tau inę lietuvių pa- likviduo(Iamos
Mažrimas 1S12 metais iš Viekšnių j
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re- nas.
Kaina ....................................... 10c
■•apijų, is tokio didelio, izy- n |iku?i() tusavo
,.t„ veiklą.
kiria apje tų kraštų išlaisvinimą? (]as Venekūnas, Anastazija
Ilgas
Kelias
—
Gražus
Cėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50 ,..T,.vnę
—Kokiomis
priemonė- Zupkienė su dukterimi,
ISTORIJA.
Parašė V.
maus inteinacionalinio je- visuomeniniam."
risuonleniniams tiksIam5.
NEMUNO PAKRANTĖSE. įdomūs.' Daugirdaitė-Sruogienė. Kaina $3.00
Pasiryžimas
t
mis?
—
net
pašoko
mano jurgis Kalniškis ir Povilas
lenprvai skaitomi Dr. A. Garmaus
zuitų ordino? Didelis, bet LSS Literatūros
atsiminimai. 136 pusi. Kaina $1.0) LIETUVIŲ
KALBOS
ISTORIJA.
F on<lo bendrakalbis,—karu?
Kalniškis, Petras VaiceKunigas Stasys Riukas— mums, lietuviams, labai
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—
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—
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—
kauskas, Zigmas Masilioles trilogiška istorijos kronika, ’is šiuo klausimu veikalas.
Kai- reta, gili asmenybė.
Gal svarbus klausimas. AplaK. Bielinis,
173 pusi., didelis formatas, trera na ..................................................
ne
karu,
bet
taikiomis
prienjs Edvardas Vitas-Viliū.......................... *3'00 būt, kunigas S. Riukas yra mai kalbant, gal nuo to
popiera. Kaina ............................ $2.5i
Sekretorius-Iždininkas. monėmis.
Derybomis, pa- nas
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būdu,
kaip nepriklau- {) norinčių atvykti dar
nes plaustu iš Pietų Amerikos į Po -ęs Rusijos diktatorių. Kama . ,25c dvasiškių, gražus ir taurus dimo priklauso mūsų tautos TARSIS KiPRG SALOS
REIKALAIS
somybė buvo atstatyta Aus- . ra keli tūkstančiai, bet
lineziją. 413 pusi.
Kaina... .$3.75.SOCIALIZMO TEORIJA.
Trumpa: pavyzdys ne vienam lietu- garbės,
nepriklausomumo,
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vitrijai. Jeigu Vakarų valsreikalingos garantiBet tai
v:čien«’s prisiminimai is jos jau- <u«meiiės __santvarka ir kodėl _ji dar
_ viškų kunigų, kurie ir trem- laisvės išlaikymas.
tybės
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jos
'kaina ..................... 2oc ties verpetuose
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PaKRISTAUS VIETININKAS’
Svarbi' pelningo testamento.
rašė kun. M. Valadka.
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HTEVUS ŽMONES GAR
ĮStOJO 1 JCZUltU Olflin^. po* gHl’bcS, SUpi*atimO
KGŽEMAITE?
RASTAI.
Garsiosios
BLNO SENOVĖJE. Dievų yra vi- Baigęs Kauno jėzuitų gim- lią surasti.”
mūsų rašvtojds pirmojo karo metu šokių įvairiuose kraštuose ir )vamuo na„jia
tris metus....
mokėsi
Amerikoje 'parašyti vaizdeliai su ralaikuose dievą! buvo kitokie. KoPavyzdžiai Čia Pat
šytojos paveikslu. ,128 puslapiai.
s€n'»4 lietuvių d'e^a^ Rąuno kunigų Seminai IJOje,

kaina ...............................y.50,

R Aneikie bolševikams
okupuojant. Neįeik toli ieškoti. Akparašytas istorinis romanas iš žc Lietuva, pasitraukė i Vo- las ir kurčias gali girdėti,
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje. apdarais.
Kaina ........................$3.50 kietlją 19-t4 metais, O 194» tik BlUSU parapijiečiai, RoTVANAS. Ar galėjo metais baigė Miuncheno jė- mos tarnybai atsidavę, neAn?,S.Vii Sbi,'girti iiz'S:
KiiJr.k’..*'*.2£z,lit1 univereitetą. Tuo pa-girdi ar nemato. Keli metai
SiSE'.
nei. LAISVOS
č,u metu toliau tęsė teologi- atgal Clevelande, Ohio, lievos socialdemokratų raštai dėl bol- JOS Studijas InsbrUCkO lė- tUVŪU parapijoj “romėnai”
nepriklausomos
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..................................................
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LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ševikų okupacijos ir teroro LietuvaParašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta jCKaina ......................................... 25c ZUltų ,

Amerikos lietuviams, in puslapių. DAOA
„AC!
Kaina ..............................................$1.00 BARABAS.
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• U,,,do
kuris, talkon

pUSikviete

mušeikas,

DPaer
— TLagerkvist
—
’o ist0. pasitraukus nuo nacių per- kurie pilė bažnyčios durų
rinė apysaka is pirmųjų krikščio- sel<įoiimo
tUO metu buvo sumušė
parapijiečius, kai
KODĖL Aš NETIKIU J DIEVĄ, nybės laikų Romoje, Palestinoje h-į, ...J .
?.
.
.
Pilna argumentų, kurie visiems Kipre.
Knyga laimėjusi Nobelio laikinai įkurdinta? SVeiC3- šie tenorėjo savo vaikams
įdomūs. Kaina ................................. 20c premiją. Kaina ............................. >2.25
parapijos salėj lietuviškai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
1946
metais ai vyko
į pasimokyti. į jų pačių darKELEIVIS
JAV, į West Baden Springs, bu ir lėšomis pastatytus paSo, Boston 27, Mase. Indianoje, km toliau -tndi- status einant sukruvino ve>636 East Bm?dway

Graikijos užsieniu reika
lų
ministeris
Stephan
Stephannpouins nuvyko į
Londoną tartis Kipro saloateities
reikalais.
Salą
valdo Anglija, bei jos gy
ventojų
dauguma
yra
graikai ir nori prisijungti
prit lįraikijos.
Kadangi
sala y ra aio Tuikijos
kranlo. tai turkai g»«, kr
rnik.iln vimm n-ii

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvulių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžiu ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
darbo, arba nuėjus pa. skr/ėj’.
kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvai: ir tt.

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

kai.
Kaina 75 Centai

Užsisakant, adresuoti:
Keleivis, 636 Bro«dway, So. Boston 27, M
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vo iš Persijos.
Pipirų yra kelios rūšys:
Kvepiantieji pipirai auga
Vakarų Indijos salose ir
'Pietų Amerikoje. Ant vie
no medžio užauga iki 150
(Tęsinys)
svarų pipiru. Anglai tuos
—Klausyk tamsta,—prašančiu balsu kalbėjo AntaS'Te ^^ugdlo^O
-matai, ne visa papasakojau. Įstojau seminarijon,
skonių kvapų. Juodieji pi- bet Jau sakian tamstai, kad būti tenai nemaniau. Tuojau
pirai auga ant virkščių Ry- parašiau Maskvon vienam savo pazistamui, tarnaujantų Indijos salose. Baltieji eiam aptiekoj, kad paklausinėtų apie vietų. Po dviejų
“* * kad vieta yra. Tuo
laiku n is
pipirai daromi iš juodųjų savaičių gavau žinių,
įuo iuiku
numalant nuo pastaiųjų tamstos atėjo laiškas. Tai mane da labiau padrąsino,
juodų žievę bei lukštų. Nieko daugiau nelaukdamas, atsiėmiau is rektoriaus poRaudonieji pipirai (caye- pierius ir išvažiavau. Įstojęs aptiekon, parašiau tėtu
ke) gaunami iš raudonų ijuį laiškų—visa papasakojau, prašydamas, kad nepyktų
ankščių, kurios auga ant ir dovanotų. . . . Gavau iš jo laiškų; skaitau—net plau
nedidelių krūmokšnių tro kai ant galvos atsistojo; keikia ir kolioja, kaip tik išma
piškuose kraštuose. Dabar nydamas, ir liepia tuojau grįžti namo, o jei ne, tai su po
raudonieji pipirai augina licija išreikalausiąs. Pabijojau, kad “etapu” neparva
mi ir sakesniame klimate. rytų, ir parvažiavau. . . . Nebeparašiau ir tamstai—gėda
buvo.
,
Iš Oidelio Rašto
—Na, ir kvailas gi tu! Pabijojo, kad “etapu” neIšėjo iš Krašto 1 arvarytų! Juk pasportų turėjai?

PABĖGĖLIS

Astuoni—vietoj Vieno

Šiais laikais žmonės i di- liškai, tad pirmuosius me
deles šeimas žiūri ne tik su tus Grs. Grammer kasdien
nusistebėjimu, bet beveik porą valandų pati vaikus
su pašaipa. Turėti du tris, mokė. Dabar jau šeši Vai
na, daugiausiai keturius kai eina mokyklon, gi ši
vaikus, yra visai leistina ir rudeni septintasis pradės
suprantama, bet kas turi aš- eiti, taip kad namuose liks
tuonis ar dešimt vaikų, tas tik vienas mažiukas vaikas,
jau kaimynams atrodo ne- Per kelis metus vaikai vivisai
normalus žmogus, siškai suamerikonėjo ir daTaip galvoja “moderniški” bar kalba angliškai be jožmonės. Bet pasitaiko ir kio svetimo akcento. MoOtto Hoecker iš Nuernberrro (Vokietija) šitokio būdu
mūsų laikais “senoviškų” kykloje visi gerai mokosi, o
mėgina pripilti šampano stiklą. Burnoje jis laiko peili,
žmonių, kurie mano. kad vyriausias yra net labai geant kurio pastatytas stiklas. Ant galvos yra šampano
didelė šeima yra didelė lai- ras mokinys.
pripiltas indas, iš kurio jis sugeba pripilti stiklą. Tai
mė. Ir jie tur būt neapsi- Visi vaikai yra viens kinėra lengvas darbas. Gilo trejis metus mėgino, daug
stiklu sudaužė, kol išmoko tą padaryti.
rinka.
tam svetimi, bet jie myli
—Turėjau ...
— Lietuviškas priežodis sa
Antai Mrs. Osear G. viens k'ų daugiau negu tik—Tai ko gi tau da reikėjo?
ko, kad kai kada
Grammer sako, kad jei tik ^loaa) >' seserys. _
» savo malonumo), na, o Agurkai buvo surasti Ry- “iš Kaa _Kai Kaaa zmonėsj
didelio rasto išeina išj
—Aš girdėjau,—tylom kalbėjo paraudonavęs Anta
žmonės suprastu, kokia lai- Is, maze.ns vls! pratinami yn*. aišku, tvarko mote- tu Indros salose (salose krašto.
” Iš tiesų, dabar mes nas,—kad tėvas visuomet ir visur galįs pareikalauti pas
Kaip
jaučia
ir
ištarp
Azijos
ir
Australijos).
mė turėti didele šeima, tai \"k?s lr atsakomybes:
J11?1
,
. .
išradimų,
kiekvienas pats taiso savo mano), kaliais visai neblo-, Bu./ts vra Pietų Amen- turime visokių
save sūnų, nors ir “etapu”: sako, toks įstatymas esąs.
pasaulyje
nebūtų
nė
vieno
našlaičio visi iie būtu 77T love1^- ir padeda kiek gali gai nutvarkydamos.
nutvarky narnos. Visa
\ isa kos augalas. Jos atkeliavo f
gen^ ir W°g^> p-audm?y ir,
—Toks įstatymas tik ant popiericl—atsakė nekantna>laicio-visi jie butų j,u- namuoge Be tQ kiekvie_ laimė, kad tvarkymui pagal i šiaurė6 Ameriką ir vėliau kvaiIų.’ ir slįe
S1U dle?ų
nyti. Pat! Mrs. Grammei
jautimą h. išmanvma pati . £uropa dk 16 šimtmety gyvenimų _ kartais atrodo, riai Gaigalas.—Dievui dėkui, praėjo ta gadynė, kada
su
savo
iš kras
kraš-" tėvas ir užmušti savo vaikų
vaiką galėdavo
galėdavo. .. . Parvaryti eta
kus ir abn iančiasi ’lahai ai’ na mergaitė prižiūri, kad gamta pastatė riba.
Žmo-; Ridikai paeina iš Kinijos
£mones .
1S
kus n abu jaučiasi labai lai- niekam netfuktų švarių Ro_ nės išgalvoja visokius išra- ir Japonijos.
5/ Pn.ezodls ,man R1'1’ pu,” kad paskui stumdytų ir muštų?! Ir Ui vis dėl kum
mingi.
siminė
skaitant
diskusijas gysąės! Ar pasiuto žmogus, ar ką?! Pasakyk geriau,
_ jinių ir baltinių, kita įlipi- dimus, kurie eina prieš Riešutai (valakiški)
Mrs. Grammer atsivežė
dėl dirbtinio ap\ akinimo. ar rimtai ketini seminarijon nebevažiuoti?
_ naši naktiniais baltiniais, gamtą, pradedant dirbtiniu pers:los
......................
... re ujo..
vaikus is Vokietijos Jostrečias vaikas
Savaime aišku, kad dak.
.
kasdien ap- apvaisinimu baigiant dirb- Salierai iš Vokietijos.
tarams
dėl
dirbtinio
apvaiŽinoma,
rimtai.
vyras
tarnavo
Amerikos
ar....
,
. žiūri stalčius ir spintas, kad tiniais smegenimis, robotais, Svogūnai iš Egipto.
sinimo nei šilta, nei šalta,
—Nevažiuosi, kad ir tėvas muštų, vantų aiba gimijoje ir su savo daliniu
būt tvarkoje sudėta, ir Pan. Bet gerai, kad ne-!
Špinatai
iš
Arabijos.
jie gauna atlyginimų už sa- minės verktų, prašytų?
gyveno Vakarų Vokietijoje. žodžiu> kiekvienas šeimoje galima, vien tik noru vado-,'
Žirniai
iš
Egipto.
Mrs. Grammer gyveno kar- mri tam tikra< pareigas vaujantis, paversti moteri i
ls bgipto*
vo darbų ir gali būti paten
—Ne ir ne!
tu su juo. Neturėdami savo Jas vaikai atKeįa <u dide- vyrų ar atvirkščiai. Jeigu Cinamonas, kuri šernu- kinti “nauju išradimu,” bet
—O juk ir namie negali būti? Uzjodinės tėvas!
vaikų, jie nutarė Įsūnyti ka liu maiOnumu.
užtektų noro, kad pakeisti ninkės t21P. mieIai vartoja kiek moteris ir jos vyras,
Oi, negaliu,—atsiduso Antanas, ir ašara, didelė,
nors iš vokiškų prieglaudų. Mrs.
ATi ‘ Grammer sako. k j lytį, tai tur būt daug mote- Pudipgams ir pyragams, au- kuris nėra vaiko tėvas, tuKadangi jie abu yra negCeylono saloje (prie In-rėš malonumo, tai kitas kaip žirnis, nuriedėjo jam per veidų,
ni£ pranyktų nuo žemės paeima
nėra
auginti
didelę
—Tai nėra ko ilgai galvoti—važiuok aptiekon!
rai, tai norėjo gauti maisv- ,
.dijos). Tai yra gražaus klausimas.
Moteris neži, , ,
. virsiaus.
reikia
-i
vr
i
•
lengvas
dalykas;
reiki
to ki
eraujo vaiku. \ okietno- , 6
.. - .
, x
būt dėl to 'medžio apatinė žievė. Me- nos, kas jos vaiko tėvas, o
—Neleis tėtelis . . .
sa- Moterys tur vvrais kad (ds turi ma-onT? kvapų, auga vargšas vyras turės kuprų
,
T>
,
•
o
aat,
.
daug
pasišventimo,
bet,
sa
yra
ame
3.000
maisvto
,
\
.
.
,
’
—Neleis?!—sušuko, pašokęs iš vietos. Gaigalas,—
je
jeigu kas myli savo nori pasidaryti
kraujo (tėvai—negrai ka- .7
ikr
20
pėdų
ir
gyvena
per
sulenkęs
dirbti
iki
grabo
tai
važiuok
nesiklausęs! Velniai žino, lig ko gali prieiti
santykiuose tarp vyrų ir
taip,
i eiviai) vaikų, ir te
toki vienų
* kaip
., mes
.,. myli
, , moterų vra daug neteisv- 10o metų.
lentos ir maitinti šeimų, ku- žmogaus kvailumas!
’
me, tai tas tik gailis, kad
vaikų Grammenai
Grammeiiai norėjo ,. ’
Česnakas
iš n
ri tikri
tikrumoje nėra jo. Dirb7_Rad pinigų neturiu kelionei.
vaikų
,.
*
np_ bės, privilegijų vyrams ir' česnakas
atvežtas
is
Įsūnyti. Bet nuvažiavę i
b
, daugiau dirbti “rnoter§ pažeminimo. Taip Egipro. Jo da«g suvartoja tinis <apvaisinimas yra nu—Tai a- (juosiu» ... šit kų,—jau ramiu balsu kalartimiausia prieglaudą pa-g
~
v' buvo nuo senų laikų, o kai PietR Europos žmonės,
issižengi
. . . . . siženšimas prieš Motiną bėjo Gaigalas:—išeiti nepasakius iš tėvo namų—ne labai
sirinkti vaiko ir narnate
nv.rUto lygintis
b Antie «,
kiti, kurie Gamta
Gamtų, pnes vyro garbę ir gražu: bet jau visiškai biaurus daiktas mušimas ir stumpamatę
moterys pradėjo
su panai,
Panai italai ir kiti.
daugybę vaikų, jie nutarė -▼
vyrais*, tai jos toj lygybėj mė“sta airius prieskonius, jo teises, Jeigu vyras ne dvmas namuose. Todėl jau geriau išeiti, nors ir slap_ ............
.
,
pasiimti ne vieną, bet 8 vai
saiką ir -^n^ai bijosi jo stipraus ii galima išstatyti pajuokai
RL TI l y
kartais prarasdavo saikų
kus ! Suprantama, kad jiem
_____
pradėdavo lygintis visai ne kvaP° paprastai jo nevar- gali turėti vaikų, tai reiškia tai. nekaip pasilikti. Pasikalbėsiu su tavo tėvu kitąkart,
teko atlikti visokius forma- Nesenai n. Petraitienė ten> kur teikia ir kur mote-t0Ja.
ir turėti vaikų dirbtinai, bet —dabar esu supykęs ir galiu
- , kda visą reikalų pagadinti.
lumus, kol gavo teisę įsu- Moterų Skyriuje
Gvazdikėliai auga Rytų jeigu moteris negali turėti
o padarysime šitaip: as dabar važiuoju pas broli, bet
Skyriuje ,pareiškė riai pritinka.
vra ta.
nvti astuoni; vaikus. betL^a
kad daugelis moterų norėtų Bėda
Bėda yra
ta, kad
kad mūsų
mūsų [afEjos
'LjE- salose (Rytų Indija vaikų, kas tada? Teisingai poryt grįšiu atgal. Lig tam laikui apsvarstyk gerai visų
galų gale jiems pavyko, ir būti vyrais bet niekuomet civiIizaciJa peranksti
ginasi šąlu grandinė tarp Lietuvė Miamietė klausė: ir, jeigu kaip matysi, atvažiuok po kelių dienų pas mane:
jie gavo 3 berniukus ir5 netenka aidėti kad vyrai kraustė iš miškų i miestus. AzD0S ir Australijos), dau-ar tada vyras gali turėti tada ir nutarsime, kur važiuoti. Iš namų neimk nieko:
mergaites.
norėtu būti moterimis. Tas Gal dar reikėjo su bezdžio- -?iausiai Molucea saloje. Tai vaikų su kita moterimi ir visa gausi pas mane. Bloga, žinoma, kad teks iškeliauPo kiek laiko Grammeris tiesa. Jeigu ir yra vyrų. ku- nėmis padraugauti kokį mi-medžiai, o gvaz- primesti jį auginti savo ti; čia būtum labai naudingas; bet kų daryt—reikia tikėtis, kad sugrįši paskui vėl ir jau galėsi gyventi. O da
buvo grąžintas į Amerika, rie norėtų būti moterimis,
metų ir is paukšteliu fPk^ka’ yra tų medžių žie- žmonai?
pasimokyti
dak
Eol
žiedai
dar
neišTie
išradėjai,
kurie
su

bar nusiramink. Bus gerai. Pasauly visaip atsitinka,
ir dabar jie su visais 8 vai- tai jie visvien to niekad ne- ^ei beždžionių
kais gyvena VVashingtone. pasakys.
vienpatystės, t: irta gal ir ?iskleidę, juos nurenka nuo randa vis naujus “pagerini- bet nusiminti perdaug nėra ko: yra tokių, kuriems da
Daug žmonių mano, kad Civilizuoti papročiai ir mūsų santykiai būtu kito- me(lžių ir vartoja kaip prie- mus,” tegu pirma apsižval- blogiau pasitaiko, ir tie gvvena. . . .
go aplink save ir tuos paįeikia būti turtingiems, no-ypač katalikų bažnyčia at- k[e- Gid ^ada ir moterys ?k°nius.
Jiedviem besikalbant, atsidarė kambario durys, ir
rint užauginti 8 vaikus, bet skyrė vyrus nuo moterų būtų daugiau patenkintos Imbieras (geltonasis, ang- gerinimus ant savęs išban- įėjo Jurgis ir kiti trys vyrai. Du naujuoju buvo da visai
liškt turmeric)
buvo atras-d o. Vaikų jau
mes turim
Mrs. Grammer sako, kad augšta siena. Vyrams davė savo padėtimi.
................
......
vienas—sodžiaus samdininkas, antras—tarnau“
»kitOkią m°raI?. il; kit,’v:1S . Be‘ ir da?% n" ViSOS T
vartojamai k:<’p meUfeT’da^ja-jantis čia pat miestely sankrovoj; tretysis jau buvo vidųueun.
.teund r- _
?
J
. ..
..... /
ctiVrv ji,
;; reikia
-i........................
x •
x
-x
-i i
\
i
dažas.
,
vietų
nei
bažnyčiose,
nei
tinio
amžiaus
žmogus
—
siuvėjas,
vaiksciojas
visos šir- terį padarė vyro tarnaite, priklausau prie tų,
tu, kurios
...
.
-• x • • j
• po r.zmones.
i
imbieras
(baltasis,
ang-mokyklose,
nei
keliuose,
vis
Tai
buvo
seni
Antano
pažįstami,
jo
draugai,
rasizmo
dies norėti didelės šeimos nes “kaip popiežius yra nenorėtų būti vyrais,
ir nebijoti darbo, kad ją bažnyčios galva, taip vyras
—O. D. diskai ginger) auga Vakarų krauna naujus mokesčius jis su jais jau nuo mažumos, ir ta pažintis neišnyko, ir
'Indijos salose (salose tarp mokykloms statyti, nes už kai gimnazijon įstojo. Kai Antanas pradėjo gauti lietuužaugintum ir išauklėtum. yra moters galva.”
Vyrai
Chicago, III.
_________________
;
Floridos ir Pietų Ameri-kelių metų nebeužteks tų vįškų raštų,—pirma iš Gaigalo, o paskui ir iš kitur,—
V isi vaikai, atgabenti iš tvarko pasaulį kaip jaučia
-----------------------t R Kiff)
ta.m Gkrokrū-mokyklų, kurias
turim, ir taisugrįžęsatostogųnamo.pirmueiausiaisu jaistuoturVokietijos, nemokėjo ang- ir išmano (žiūrėdami savęs /<’
V/4 79 n7/ni° .>aknis- . .
žmonėms jau greit nebus* tu fĮa]jjopk jęuo trečios klasės nebebuvo atostogų, kad
Kmyną, gausiai
auga vietos ant žemes kamuohof Antanas n
ežt sav0 draugams ^io, pilno knygų.
VISŲ NEMALONI PADĖTIS
Kai me~ZŪ77e prie vai Sia”res Europojeir Azijoje, kur pėdų padėti.
Tegu tie nran_ai
atsidžiaugti Antanu o Antanas iais
prie
pietu daktarai padeda tuos bute- /lab^ai negalėjo atsidžiaugti Antanu, o Antanas
giais apkrauto stalo, U”’.Europos.
* liukus su “dirbtiniu apvai-’Ir
skaičius parapųoj grdūn augo. Kai metai
būt niekad nepagalvojame, Muskatinis riešutas (nut- sinimu” Į muzėjų, o ne at£ral Gaigalas su jais susipažino, tai šitie vaikinai buvo
kad daugelis daržovių ir
iau gerokai išsiplėtoję, galvojo įsitaisyti savo knygynų,
Rytų Indijos sa- žmonėms perša naudotis.
prieskonių, be kurių mūsų
pasidaryti hektografų; turėjo parapijoj ir apylinkėse
Barbora Kruszinis.
iose. daugiausiai Molucca
maistas būtų labai skurdus, saloje,
daugiau kaip 50 skaitytojų, tarp ju ir keletą merginų:
kur auga ir gvazdi Kenosha, Wis.
atkeliavo iš labai tolimų
iie mokėjo kas mėnesį draugijos kason pinigus. Gaigakėliai. Tai kietas vaisius
kraštų. Vienos daržovės ir smalingų medžių. Vaisių
Spėjama, kad po 10 metų ' las, pamatęs, kokia tai dirva ir puiki pradžia, delnais
vaisiai prigijo Europoje ir
branduolys
turi
malonų
jungtinio
'Amerikos Valstybių plojo iš džiaugsmo. Jis negalėjo sau dovanoti, dėl ko
.Amerikoje ir auginami čia k*~
milzimskais kiekiais, tačiau apų ir vartojamas kaip dirbančiųjų skaičius pasieks 80 lig šiol snaudė ir buvo visiškai nuošaly, ir nusišypsojo,
* milionu. Dabar dirba 65 mi- atsiminęs, kad su tais žmonėmis susiėjo tik tada. kai jį
daugelis prieskonių ir da prieskonis.
Pyčės (persikai) atkelia- lionai.
iš mokyklos išvarė. “Ar ne geriau būtų. kad maskolių
bar yra atvežami iš Indijos
ir Azijos. Tačiau niekas
<1 valdžia daugiau tokių ponaičių iš mokyklos išvarytų?”—
Į tur būt nepagalvoja, kad
juokėsi dabar pats iš savęs ir kitų studentų Gaigalas.—
SKAITYTOJAMS ANGLIJOJE
j tokios įprastinės daržovės
“pasėdėję ilgiau savo krašte, ar neimtų pagalios darbo,
kaip bulvės, svogūnai, šalie- E
Patogiausias būdas Anglijoje užsisakyti “Kelei užuot trankęsi per atostogas per Maskolijų ir tenai sva
rai. špinatai, agurkai ir žir- ! vį” arba pratęsti prenumeratų yra per mūsų atstovų
joję apie geras vietas? Kiek tai galima būtų padaryti,
niai taip pat atkeliavo toli- Į j A. Zamžickų, 26 Dcvonport Road, London W. 12.
! jeigu taip visi suprastų?”
Ponia Edna Meyers rodo nosį panelei Marge Cahill (ji
mų kelia iš Egipto, Arabi- J
verkia), kurios kambary ji užtiko savo vyrą. Jis stovi
Gaigalas dabar džiaugėsi, kad jj išvarė, nes gal ir
Apie adreso pasikeitimų, kad nesusitrukdytų
jos
ir kitur. Štai žvilgterėnusisukęs nugara. Ponia Meyers užkluptuosius išgąs
jo darbas būtų pasibaigęs gražiomis kalbomis ir svajo
dino revolveriu, todėl ji ir bus kaltinama įsiveržimu į
kim, iš kur atkeliavo mūsų ' IM laikas, geriausia pranešti laikraščio administracijai
nėmis.
i
svetimą butą ir ginklo laikymą, o jos vyras už pasikė
įprastinės daržovės ir pne-|; tiesiog.
(Bus daugiau)
i
sinimą. Visi trys atsidūrė Brooklyno policijos stotyje.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

,metų, Agota Seredinskienė,
i'oiemika ir Kritika
metų, gyv. 593 N. Riverside gt., ji žuvo kartu su
metų, tai stebėjimas visato
(Atkelta iš 2 pusi.)
savo nuneštu namu; Connie
je vykstančių pasikeitimų
Kada Bus Pasaulio Galas? Komandą Girdės už Kelių Lietuvos praeitis visais pirmų šitokios rūšies lietu- Seredinskas.
, gautas gimstančias žvaigž- yra galimas tik lyginant
Dr J J
Mylių
atžvilgiais yra žavinti. Dau-viškoje raštijoje veikalą, aš Ona Klimienė, 62 metų,'<Jes irdavo visokius apskai-į* t.
k astronomą ’
’a** "* n
• - ,
, ,
gelis jos sričių jau pakan-sukaupsiu bent dali lėšų gyvenusi 535 N. Riverside ciavimus. Tie patys moks-* .
amžių
Pastebėti
kos astionomas (zva.Kzdz,u Pakasta, šauksmo balsas «unlajJ
ap,.aiyta. ..Senov4s Liauvių • „JĮ
lininkai ima palyginimui
Antanas Savickas, 22 m. Sinus žvaigždę, kuri esanti,
ojusikūlimas.»
palyginus, dar visai jaunu- ^imirnas’ .
n^•SA'Vl
l"g?'tė, ji turi tik 100,000,000 >uJ'!.t‘kri“ "^paprastas daika— nų ir neismiegotu naktų as, . • „ ^l
i
j
aa
lavonai
dar
nesuras10 milionu metų. Taigi už pusės mylios.
metų amžiaus, tuo tarpu lykas.
i—
meniskai
.
senolių
—iki
iki vienintelis
meniškai nieko
nenoriu;
dar turime laiko!
Bet Amerikos kariuome- šiolUnėfa
susnaupinigai
kę tinkamo
mano troškimas
kai mūsų Saulė su saY0 pa‘* įsivaizdinkime, kad kaNassau ' ^"tarptautinės n«7au Uri' i^ta^.'taS
^^amaJvti
Janina Klimaitė’ 33 m’’lydovais jau turi nemažą da nors naujai dabar pasteastronomų
.
konferencijos
tiek'
sustiprik
balį,
kad
,
ultS
S
^tras Laukaitis, 70
3OOIIOIUU . honiereneijos ties sustipnna Paisą Kau nėtojai .esa, nemaža žinių kurio šimtmečiais'laukėm'e
' amželi-nuo
nuo 2 iki 5 bilionu betų gimstančių žvaigždžių
Amerikos
menkos delegacijos pir- duotas žodžiu (sakymas
Ja;k
bet jie us ži; ir neišleidus dab
“ a Barbora Vitkiene, 68 m., metų
sistemoje, kokioje nors plamininkas
“į“
Konferencija girdimas uz 4 mylių.
,.svetimai- mums ir šimtmečius lauktume?
Vincas Vitkus, 72 m., Pra- Mokslininkas Herbig sa- netoje, atsiras protaujanprasidėjo Airijoje rugpiū- m
...
, .
U
** Jau adabar kuosirdingiau. ma?\ Butkus
Tas prietaisas
prietaisas
naudoja-aiškino.
Mūsų praeities
praeities
.
ko, kad jis naujai gimstan- čios būtybės, kurios kalbės
čio 29 d
J J
P
Tas
naudojaaiškino.
Musų
Jau dabar kuosirdingiau- liaA
ntanas Savickas
mas tais atvejais, kada įsa- dvasiai, o dažnai ir bendrai šiai dėkojukiekvienai ir Antanas
^viekas nes?' čią žvaigždę ar žvaigždes ar dūmos apie ‘-pasaulio su«
kymui perduoti nenorima tiesai, tie svetimųjų darbąi kiekvienam, kas šį mano nai Pa^J° 1S kariuomenes pastebėjęs
fotografuoda- kūrimą.” Jos, aišku, kalDramblys Tedirba 3 Dienas naudotis telefonu ar kuriuo maža ką davė ar duoda, šauksmą išgiis ir i ji lietu- ir a*Xyk° draugo Roberto mas vįeRą “visatos debesį” bės apie jų saulės sistemos
Žmogų galimanriversti k*tu būdu.
Atvirkščiai, jie daug kur viską širdimi
atsilieps. Seredinsko
telefonu pa- (pradinės medžiagos kon- kūrimą ar kūrimąsi. O kur
dirbti ir 7 Hipnas nar eavoi
Tz
.. mus net suklaidina. Tomis
«xt -ii
kviestas Jį gelbėti iš apse-eentraciją). Prieš 8 metus vienas “pasaulio sukūli
te. bet namėtrink nrivp.sti u..K°reJOS , karo metu J1S palaidomis nuotrupomis gali T
mimo*. Jo draugas &ngel-jis tame “debesyje” matęs mas”? Tokio išviso nėra.
mato- Pasauliai kuriasi ir irsta,
sias Visatoje pilna žvaigždžių
tame visokiausio amžiaus, kieksunų neišgelbstimą pačiame debesyje jau su-vieną tų žvaigždžių ir apie
name, ir vėliau jį su namu skaitė penkias šviečiančias jas gal besisukantieji palynunešus į srovę. Jo lavo- žvaigždes. Pagal Herbig ir dovai, turi savo pradžią ir
atsisako, tai ir jų vadovai-------JU pabertos žinios tegali pa- tit? šį 7d~res'ą7~............. ..
J1J° bendradarbių manymą, turės savo galą.
do
už
kelių
mylių
Beacon
jiems pasisekė pagauti visa
J. D. Jaunaitis.
žmonės tik 3 dienas tedir- N*!*“*0 Kunigu Protestų rodyti tiktai iškreiptą veid* Jonas J. Karys
galis.
tos tolybėse momentą, kada
ba.
Socialdemokratų vado- r°dĮ» ai^a k visiškai nieko.
45 __
Park___
Terr.
daug'nauja
pradeda Rugsėjo ?1 dd.-sukako
sukako 430 mevaujama Nuernbergo (ten Prieš eilę metų, dar tebe• Naugatucke
Naugatucke labai
labai daug
aZžvaigždė
'aljįfL* sius%>in
Bridgeport 4, Conn.
Conn
ivo teisiami nacių vadai) studijuodamas Vytauto Di- p- S. Visų lietuviškųjų.užnešta smėlio ir akmenų
j 1
mok<li
kai
L,le U.VOS kaimieTik 2 Milionai per Savaitę buv
iesto
savivaldybė
nutarė
džiojo
Universitete,
aš
šia
laikraščių
gerb.
redaktoriai^
tenai
gali
būti
palaidoti
dubus.
^^
ri
^us sukilimą
miesto
„-j__ ~ maloniai prašomi šį
s; n....;,,
nerastieji
Azijoje, Arabijos pusiau- nepajsyti v,.A.MActn
kunigu protestų ir sritimi aistringai• susidomėpiašy-inerast
įeji zmones. Daugu- ninM spėjimas pas-itvirtm- prieš savo .skriaudikus.
saly prie Persų įlankos yra . , .
x .
,. ..
lai astronomijos mokslo
mes
lavonus rado netoli
maža valstybėlė—Kuwait atstakvtl naciU 1933 metais jau. Profesorių skatinamas, ma persispausdinti.
nuo savo namu, kur juos su istorijoj tas būtų nepapras- Permažai negeiai perdaug
sustoJos plotas maždaug toks nugriautą vokiečių iaisva- aš pirmas, kaip sukasi že-------------------namais sukimšo prie gelž- tas atsitikimas. Žmonijos-su«adinai’ žinok’ kada
’
(Laotse)
pat
kaip
Massachusetts mani° filosofo Ludviko mė. ėmiausi ruošti ištisą se- watfrriiry t
kelio pylimo. Bet kitus su- amžius, palyginu? su mūsų tL
valstybės, o gyventojų tik Feuerbacho paminklą. Feu- novės lietuvių pinigų veikarado už kelių ir keliolikos žemės ir saulės sistemos:
Farma Nuomai
150,000. Tai dvkuma* bet .erbachas buv?, vienas tų, lą, kurį, po 17 metų sun- Potvyny Žuvę Lietuviai ; mylių.
1
amžiumi, j.«
yra tik
mylių.
vx«. vienas akix
—
x_
—
------kurie
yra
paveikę
ir
moksli-kaus
darbo,
kaip
tik
ir
bai

jos žemės gelmėse surasta
Iki šiol žinomi šie potvy-' Namų neteko šie lietu- mirksnis, o žmogaus am- 160 akeriu farma, didelė gera
socializmo
galybė žibalo.
Svetimų *nio
“Y. °\'y
ailz‘“1 Kūrėją Ka- giu. Jis. aapima
.. . lietuviškųjų
.
nv žuvę lietuviai.viai: B. Melninkaitis, 517-žius yra, žinoma, dar trum-bame (daržine), naujas didelis
pinigų istoriją ir numizma'
'519 N Riverside et * Vik- Pusnis. Jei žvaigždžių am- gyvenamas namas, visi pastatai
kraštų pinigais sukurta 10 ių ^žuksą.
alfalfa ir -----vasarojus,
tiką nuo giliausios
Petronėle
Stanikienė,
m žiu m>
‘
--------bendrovė naudoja tas žiba
bilionais
*er‘- auga
-n,- senovės
-•
,
• -4ztK.’D.65 toras Babonis, 535-537 N.
Z1P matuojame __________
Karas
su
Triušiais
geroj
lietuvių
apylinkėj,
arti
ruse visų
v,su pa
pa-
----------------------lkl astuonioliktojo amžiaus metų, gyvenus. o70 N. R.v2 h.---------------------lo veismes., Pusė
-------------- miesto.
Noriu išnuomuot ar,
„uo mirties išsigeljamų eina ,tos valstybės gal- žinome, kad Australijoje P’^zios, kada tuos pinigus eisme ga vej. Ji buvo veikGĄSDINO ŽMONES jej kas jjorįt duosiu dirbti iš da
Hob as-Salim oe
‘bėjo- J F Baranauskas
vai—Abdullah
as- vpHnmnc
vedamas Tnanrianciac
žiauriausia karas įsstume užmarštin svetimie- li Balfo talkininke.
lies. Rašykite šiuo adresu:
Sabah, kuris yra neaprėž-su triušiais, nes jie ten PU. J k dėtuvių tautos priešų, Clarence Rameika, 37 541-545 N. Riverside gt.;
Mrs. Mary Balakavage
tas krašto valdovas.
daro pavojų avių ūkiui— Piai£aimetų, gyvenęs 621 N. Riv- F. Butkus, 561-563 N. RivRt. 1
Jo savaitinės pajamos už nuėda visas avims
Custer, Mich.
• skirtas V.elkal“.. bu=, .aP,e . 300 ersiae gatvėj, antrojo pa- erside gt-j K. A. Juodsnupur apm iG x
.0,1Ra R\> saulinio karo dalyvis; pa-'kis, 581-583 N. Riverside
žibalą tėra tik $2,800,000. ganyklas.
~
,
šimtai iliustracijų jo išleidiPaieškojimai
Bet toks pat karas veda-ma
kai pabrangins.
LU *
U’ dukten gt.; Ago a Sered.nsk.ene,
Javai Auga ir Dykumose mas
į^j
ir broli.
,
į593-590 N. Riverside gt., ji
XII
iir
X T’arnioc
XXX
-1aa
■ etnini
' ■ — * Y’ Jaučiu,
~ ~~ —
Aš, Aleksas Šimaitis, paieš
kau vienas lOs iiasŠvedų mokslininkas Ake kmi yra prie Pietų Ameri- tos*nepakelsiu, nes ka turė- -vIai'garita Padaigienė, 62 ir pati žuvo; Stasys Padai
kau Jae Mikolaičio, kuris prieš
Gustafsson, dalyvavęs ato-k<>s pietinio galo. Ir čia jom su žmona susitaupę, metų’ gyvenusi 597 N. Riv-'gis, 597-599 N. Riverside
15 metų gyveno i’hiladelphijoj,
mų žinovų Ženevos konfe-triušiai naikina avių ganyk-į,.ara(jom “Nepriklausomos ersiae gatvėj, iš Lietuvos gt.; šeštokas ir kiti.
235 Green\vich St. Yra svarbus
reikalas. Jis pats ar kas jį ži
rencijoje, sako, radioakty- las. Astuoni triušiai suėda Lietuvos Pinigus” išleisda- atvyko Priež 49 metų; liko;
-------------------------no,
prašome parašyti man šiuo
vinių spinduliavimu būsią tiek r**pat žolės, .kiek viena
~
vyras, sūnus ir dvi duktė
JUOKAI
■adresu:
Alex Šimaitis, 3559
rys.
galima taip paveikti auga- avis. O jų čia yra neapsa
•Union Avė.. Pennsaukin, N. J.
Teofilė Laukaitienė, 62
lus, kad bus galima išaugin- komi skaičiai.
Hgai svarstęs, ir glhai
Skaičiai Geri. Bet Avys Dvesia
(36)
ti tokių javų rūšių, kurios Karas su triušiais veda- ;aržy damasis, pagaliau iš- metų.
galės augti ir Sacharos dy- mas visokiais būdais: jie diįsau kieiptis j biolius-se- Stasys Markevičius, 45i Aviu kolūkio aviganis nešdaTONIKAS VIDURIAM
'mas dvesiantį avinuką kalbasi:
kūmoje ir šiaurės ašigalio šaudomi, dujomis troškina- ses ketuvius., šaukdamasis metų.
čia yra namini
“Teisybę pasakius,
srityje.
mi, juos drasko šunys, bet Pa£a. os" Neprašau dykai Vincas Saulėnas, 67 me- ....
.
»•ne mes
i
gyduolė:
mišinys
visa tas nieko negelbsti. nė '*eno cento, nes pats ži- įu, gyvenęs 567 N. River-av’Ų ū į sumanėme. i
šaknų, žolių ir sėk
Pradeda iuos naikinti aD nau- Ra*P ?unku jį uždirbti, gįjg aatvėi atvykęs prieš nav° dedes 1S rajono' Duok te
lų. Ji vartojama ar
Katė Geriausia Girdi
riaaeaa JUOS naikinti ap£ lietuviams n««kn
g
, V?
iki. rudens pusantro tūkstančio
batos formoje nuo
is ,visų
• , žinduoliu
j r
t kreciant bakterijomis. Vie-; .uu .
iamviena
^ Pa- Ru
nasakė iie O
Is
gyvulių
J
. bet nusipirkti. po
ez-'4o- metus; liko dūkte, du su- a - ų { baio-ta
baigta. pasa*e jie. u
šių ligų: skilvio ne
p-eriansia klausa tin-U katZ narTie dideliame ukv tuo
nu.ipiiKii po vieną cg nug
,
kojūkis ganyklų tevirškinimo, inkstų
Car-n«
■ - b j ’ būdu triušių skaičius suma- zemPkonu mano dai neis- Marija Urbonaitė-Šimkie-turi tik porą pakeliu, jiems nu(kidneys), odos išbanminia iki
? ž^ntas nuo 9 mikoniI iki Paduotos knygos Nepn- R- gimusi Waterbury, gy-sispiauti. Jiems tik duok skaigerklės
užkimimo,
bėrimo,
banguoja iki 2,000 kartų,
Riu
.
tūkstančių. kIau5om0? Lietuvos
irt. čius
veno 561 M
N. Riverside gt.
čius centrui
centrui pranešti,
pranešti, štai ir
plaučių
uždegimo,
vidurių
liuokate negirdi geriau uz zmo- į
;
b£du naiRina^ gai.” jūs turėsite gražų,! Bronius Seredinskas, 50 gavo skaičius, o avys dvesia.’
savimo,
pūslės
ligų,
širdies
sugų. Bet žmogus nebegali . ,
........
i
•
u
ju
dar
visi
laukai
pilni.
pykimo, šiurpuliavimo, peršali
girdėti garso, kuris banguo-J ‘
r
mo, dieglių, reumatizmo, bron
Bl VęS VYRAS
ja 20,000 kartų per sekun- Ir čia, kaip ir AustralijoLietuvos Žemėlapis Kalendorius
chito, rožės, riemens degirimo,
n
dę, tuo tarpu kai katė dar je, triušiai nėra vietiniai
galvos skaudėjimo, sąnarių gė
♦
1956
Metams
girdi garsą, banguojantį gyvūnai, jie prieš kelias delimo ir nuo daugelio kitų vidu
' ♦
Tai vienas iš žingekiiiaushj kalendorių, koki kada nors lietuviai J
per minutę iki 60,000 kar- šimtis metų buvo iš kitur
Albert
Snapp.
15
melų
rių
ligų. Šios arbatos švara*
;I ♦• vra mate ar turėję. Čia viskas yra parodyta, kaip Lietuva stovi ant ,
vaikėzas,
apsivilkęs
šito

tų. Taigi, katė kelis kar- atvežti. Jie yra labai veis
kainuoja $4.00.
( plano (mapos). «'ia matysite, kur randasi Us bažnytkaimis, is kurio •
fūs pareinate iš Lietuvos.
Lietuvos* miesva>
miesU- jJ
ivos. Matosi, kaip toli vienas Lietuvos
kiais drabužiais, gąsdino
tus geriau girdi negu žmo- lingi, todėl jų greit čia ir
ALEXANDER’S CO.
yra nuo kito. Taipgii nurodyta, kiek lenkai buvo užgrobę Lietuvos, t
(incinnati
gyventojus.
Po

Demarkacijos
Linija.
Matosi,
kiek
Lietuvoje
•
414 BROADWAY
gus.
priviso viso kampai.
arba taip vadinama

Ir tas įdomu žinoti Išleiskim Senovės Lietuvių Pinigus 1
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jie eina,
vra gelžkeliu ir kur jie
_ . taipgi
. _ vieškeliai,
. .ežerai ir tt. \ iskas
užvardinta angliškai lietuviškąja rašyba. Tai žemėlapis, Patsai gi
kalendorius irgi labai svarbus. Čia parodyU, kada bus užgavėnes
Velykos i- kitos katalikiškos šventės, taipgi parodo net ir kada bus
-žvdu Velykos ir kitos ju svarbesnes šventes. Pasiukų dienas atvaizdina" žuvies piešinys, čia matysite mėnulio atmainas kokiame menesvje kokios gėlės turi būti vartojamos, o taipgi kokio menesio
koks brangakmenis yra. Svarbesnės šventės atspaustos raudonu ra^,Učia matysi, kuomet Lindberghas perskrido Atlantiką.
Kada
Edisonas išrado elektros lemputę.
Kokiais metais išrastas telefo
nas telegrafas. Kada pirmutinis garvežis buvo paleisUs ant gelzkeli’o bėgiu Kada moterys gavo lygias teises Suvienytose Valstybes?.
Kada pilgrimai pirmutiniai atplaukė iš Europos. Kada gimė Ameri
kos pagarsėję patriotai, prezidentai ir kiti pasaulio svarbus žmones.
Nemanykite kad visuomet Amerikoje balsavo lapkričio antrąjį ant
radienį' (utarninkęi, arba kad S. V. kapitelius buvo VVashingtone.
Kalendorius jums parodys, kad buvo didelės permainos.
Šiame kalendoriuje yra vieta užrašyti jūsų svarbesnių ypatų
telefono .numerius, kaip tai: policijos, ugniagesių, daktaro, ligonbučio vaistinės, draugų ir tt. Pakabink ant sienos ir, reikalui atsiti
kus, nereikės knistis po popiergalius, o priėjęs ir matai, kur yra jums
reikalingi telefono numeriai.
___
,
Padirbti tokį kalendorių mums atsiejo tūkstančiai dolerių, bet
mes tikimės, kad neatsiras Amerikoje tokios lietuviškos stubos. kur
nekabos šis kalendorius, tankiausiai prie telefono. Labai dailiai pada
rytas ir gražu pakabinti kad ir brangiame, puošniame kambaryje. Di
dumas 12x17 colių. Kaina $1.
Siųsk viena dolerį sekančiu adresu:

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.
SLA VEIKLA ir jo tiks'ai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

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

3
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Tamara Rees Uourtland,
31 metų. pakliuvo į kalė
jimą už čekio suklastavimą. Ji sakosi buvusi vy
ras. tarnavusi kariuome
nėj ir operacijos būdu pa
keitusi savo lytį.

NATIONAL CALENDAR CO., Ine.
617 Summer St., W. Lynu, Mass.
Nepamiršk įdėti ir savo adresą, kad gautomėt kalendorių.
(Jūsų žiniai ir pasitikėjimui pranešama, kad mes esame biznyje
lietai. Perstatomi
Lynn
of Commerce, Lynno didžiausio
39 metai.
.
------ —
»—Chamber
----- .
Q „
banko
ko Security Trust Company ir Bostono Didžiųjų Popieriaus bandėlių.)

t
t

licija ji sučiupo.

South Boston 27, Mass.

♦,
»

,
»
(

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BCT KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

Puslapis Aštuntas

Nr. 36, Rugsėjo 7, 1955

TĖVAI, ATLIKITE
KOVON SU KULTŪROS
SAVO PAREIGĄ
DUOBKASIAIS!

BROCKTON, MASS.

Prasidės Paroda (Fair)

Visu lietuvių tėvu ir mo- Rugsėjo 3-5 d. Jurgio Brocktono paroda prasitina pareiga Skusti savo Pak.no ūky prie Thomson, d&“
r^"o°
vaikus gerais lietuviais. Conn., įvyko Demokratinio
J.
>
į, ;
LDD 21 KUOPOS
BOSTONE GIRDĖSIME
SVARBUS MITINGAS
ČIURLIONIO SAMBŪRI

Parduodami Rakandai
Pigiai parduodu mažai var
totus rakandus (furniture) 5 į Vidaus specialiai plaučių ir Sirkambarių ar atskiromis dali- d,es J1*0?- P™"**
koris

Dr. B. Matulionis

IĮ

ną, iš anksto susitarus telefonu ar

mis. Apžiūrėti galima sekma- | laišku.
Talei. 22, Pascoag, Rhode Island
dieniais ir kitomis dienomis po
Adresas: State Sanatorium,
Wallum Lake, Rhode Island.
akaro.
Peter Žukas, Astumas:
nuo Providence—24 my
hitfield St., Dorchester, lios, noo Worcester—26 m., nuo
Boston ar Brockton—60 m., nuo
Tel. TA 5-2731.
Thompson. Conn.,—10 mylią.

_____
_____
Ypač tas reikalas sąmonin-Chicagos ir Kitų vietovių viamg
Reikalingas Darbininkas
Čiurlionio meno sambū- Po trumpų vasaros ‘‘atos-giems tėvams pasunkėja, gyvai susidomejiKių kultū- Ta'paroda lietuviams dar visokiems
kaip tai <nn
kaip
rio vardas jau visiems lie-togų” Lietuvių Darbininkų kai vaikai paugeja ir reika-ios įeikafais asmenų būrys. tUQ jdomesnė kad cia yra
mazgoti ir kitiems darbams, EMPIRE WALLPAPER
COMPANY
tuviams žinomas, bet Bos-Draugijos 21 kuopos nariai lįngi leisti į mokyklą, bve-busirin^ieji gražioje gam- lietu<kvas namelis, kurį va-:
Savininkas Geraid Vareika
tono lietuviai iki šiol netu- renkasi posėdžio kitą sektą« P® dlde‘e diname Uariaus.Guėno ba- Si'“
.T .S2W
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pasirinkimas viso
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lietuim
muse
čia
pat
pasu
mkdakūže
Joje
rasite
visokių
Broaduay,
&>.
'Boston,
po
io
;
:w
iš
rejo progos jo menu pasi- madienį, rugsėjo 18 d. 3 va
kiausių
popierių
ir “oilcloth”
landą po pietų, Piliečių kos dvasios, todėl prie ue-nu gaidžių vaisių ir juos lietuviškų išdirbinių: ginta-____________________
gerėti.
sienoms lipdyti
Draugijos patalpose, kam- tinės mokyklos jam reika- įagauuami, įsklause įdo- •
medžio drožiniu ivai- PARDUODAMAS NAMAS
su didele nuolaida
Galų gale paaiškėjo, kad pas Broadvvay ir E. St.. So. Uoga papildomoji sava lie- mins d.v X Repeėkos ir J. rį
M. ,
Rn-ctnnp
.tuviška moKvKla.
nir . tarėsi,
ir mes ji pamatysime ir jo
mokvkla.
Kiznio, \pianesimus
i_ ..£:n n rugsėjo
, , • , .ir pigiai parduoda,
135 Emerson St., k. Broadvvay
Jjo. Bostone
oosione.
. .
. nizmo
. .
.
» Sekmadieni,
11 cios
etos skubiai
ir
kovoti
ir
dainos ir šokiu menu pass. Darbotvarkėje be kitko
Bostonas turi šeštadieni- kaip
ir sumušti pa d. 3 vai. p. p. prie baku- mas geram stovy trijų šeimų Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniai*
džiaugsime.
bus pranešimas apie pašė- nę lietuviškąją mokyklą, žangiosios kulturos duobkabus 1(lomi pvograma. namas 4-4-5 Ramo., 2355 W.
iki 8 vai. vakaro
Lapkričio 12 d.
čiurlio- kas birželio 26 d.Įvykusios Ją lankyti gali net lietuvis- sius-juodąjį klerikalizmą Ralbės ad;. Razyg d Rali. Third St.. So. Boston. Mass.
nieėiai bus Bostone ir duos gegužinės, CentroKomiteto kai nemokantieji—čia pia-n paliaus plauko demok- nauskas lš Bostono ir prof. Mažas Įnešimas. Kreiptis į na
praneši-moks.
.
, ,
rat*JOs“ Pnesininkus- Balys Vitkus. Dainuos So. mo savininką ten pat antrame
vieną koncertą. Koncerto vajaus komisijos
DR. D. PILKA
buv aziavimas pavede De- Bos;ono gv. Petro bažny aukšte vakarais nuo 5 i 8 vai.
rengėjas yra Balfoskyrius. mas ir svarstymas ateinan- >>uo siu metų tai mokv n(35)
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
čių žiemys šėžono veiklos }ai vadovaus ilgus metu> mokiatinio Darbo Talkos čiog choras Jeronimo kair nuo 7 iki 8
Rugsėju 1 d. Tautinės Planų.
~
dnbęs Lietuvos mokyklose Nevv Yorko grupei (ji su-čingko vadovaujamas. šoks
KAMBARIAI VYRAMS
Sąjungos
namuose ivvko Net keli nauji nariai vėl Justinas Vaičaitis. Moky*- saukė si suvažiavimą) ir to- - t
546 BROADWAY
.......................
ateitininkai, Irenos Du kambariu; vyrams išnuoSO. BOSTON, MASS.
įvairių draugijų, atstovų su- bug perstatyti, tačiau nei
mokslą pradeda rugsėjo liau ryškinti organizacinius Eivienės vadovaujami.
muojami tuoj pat. Yra televiTelefonas: SO 8-1320
smukimas, kuris džiaugs- vjenas “senas” narvs nepa- 17 d. 9 vai. ryto.
ir kitus suvažiavimo iškel- Po programos bus progos zba- šiltas vanduo. galima
mingai pritarė koncerto su- ppildys
jidvs jokios
j0ki0s nuodėmės
iei Tą
valanda ren- tus klausimus.
nuodėmės, jei
13 diena
dieną ir valandą
Klausimus. Grupės vai- gusįtįĮ*tį pažįstamus, pasi- maudytis, virtuvė ir kiti patomanymui ir išrinko net
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atsives vieną ar porą savo kasi jau pernai mokyklą dyboj yra dr. J. Repečka
inti ^etuviškais *v<'al- guira‘- Kreiptis vakarais Į Mr.
asmenų komitetą, kuriss
TeL AV 2-4026
, ,
Victor Zickus. 80 Corbet St.,
kaimynų Įrašymui Į 21 kuo- lankiusieji ir naujai isto- (pirmi) A. Škėma K. Bai-if gėrimais klausam
klausantis Dorchester, Mass. lel. tBL
>t o8pinsis visais koncerto' iei
..." Papą
jauucji.
.
.... kus, J. Kizms, A. Macioms. gražios ~inVa<4«,
plokštelių mnv.ikc
muzikos
janueji.
Dr. John Repshis
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Sėkmės
jiems
jau
kiek
Nariai prašomi susirinkti . VĮ
si lietuvių vaikai tun sėkmės
•
Visi
kiek8 Pl.ažoIįe ko gausiau susi 1292.
LIETUVIS GYDYTOJAS
pavėluotame labai svarbia rinkti.
Susirinkimą
,
Geriausias
būdas
parem

Valandos: 2-4 ir 6-8
kad koncertui būtų paieško- nemažai klausimu apsvars- tuo pasirūpinti. Gėda bus me darbe.
Rengėjai.
Nedėliomis ir šventadieniais:
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laikrašti
yra
surasti
jam
Koresp.
ta gražesnė salė miesto tyti‘
pasirodyti lietuvių tarpe
nuo 10 iki 12 ryto
naujų skaitytojų.
Pakal
centre, o jei jau ten nebūtu
Valdyba.
tiems tėvams, kurių vaikai
495 Coiumbia Road
LAWRENCE, MASS.
binkime draugus ir pažįstagalima gauti, pasitenkinti---------------------------nelanko lietuviškosjnokykArti Lph^n’s Corner
Savaitgalio Aukos
----------mus
užsisakyt
“Keleivį.”
DORCHESTER, MASS.
So. Bostono Thomas Park
- - -05Tėvas.
Lietuvių Tautinės Parapijos Kaina metams $4.
Juozas Arlauskas Dar
mokyklos sale.
Massachusetts valstybėje
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Nevaikšto Be Kriukių Kultūros Klubas Paminės
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per
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savaitgali
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Į komitetą išrinkti šie as
Dailininką P. Kiaulėna
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Į
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FLOOD
SQUARE
(traffic) nelaimėse težuvo
menys: C. Aleksandravi Bostono visuomenininkas
tautinė parapija savo parke Yorko uostą, galvoje gali suHARDWARE
CO.
čienė, A. Andrulionis, A. Juozas Arlauskas, prieš 3 Bostono Kultūros Klubas tik.du. a^enys žodžiu po; gegužinę, kurios da- tilpti 30 suaugusių žmonių.
Savininkas A. J. Alekna
&
Driekus, inž. Cibas, adv. J. savaites nulaužęs kojos pirmajame susirinkime, ku iicija įspėjo 4,989 asmenis, lyviai
bus pavaišinti ir va
prisegė
“
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”
už
Įvairius
628 East Broadway
Grigalius, inž. J. Gimbutas, kaulą, vaikščioti tegali kriu- ris bus spalio pradžioje, pa
kariene.
South Boston 27, Masa.
I. Galinienė, inž. J. Izbic- kiais pąsiremdamas.
Telefonas SO 8-4148
minės nesenai mirusi jauną, mašinų trūkumus 4,407, su Parapijos vargonininkui
ėmė
18
asmenų
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kas, L. Izbickas, A. Ivaška.--------------------------Benjamin
Moore Malevos
labai gabų dailininką Petrą
M. Pauliukaičiui mirus, jo
Popieros Sienoms
giname
stovyje,
už
labai
J. Kačinskas, K. Mockus
Kiaulėna.
Stiklas Lar.grama
Lankėsi V. Alseika
greitą važiavimą, už vaira vieton pakviestas muzikas
S. Mockus. A. Matjoška. J
_____
___
,
•
.
.
,
J.
C.
Navadauskas.
Jis
daVisokie Reikmenys Namams
vimą be leidimo, neiregist- ,
-.
,
, Olevičius, P. Razvadauskas, T. , .
.„
,. ,
•
Anglijos lietuvių
Reikmenys Plumberiams
bar ruošia chorą bažnyti Naujosios
J. Romanas, S. Santvaras. . Wkda?*?» Euro^ d2rl> M,nn“ Yalmokas
Visokie Geležies Daiktai
ruotų automobiliu ir ltt.. &
KULTŪRINĖ
Lankėsi
Bostone
niam
koncertui.
J. Sonda, Svainis, V. Va- “ ? hk° hrformacijflj TaiRADIO PROGRAMA
J. Navas.
kauzas, kun. I'. Vi, maus- n-vboJ« ' 'tautas Alseika
VVBMS, 1090 kilocyklų
lankėsi Bostone atsisveikin- Šiomis dienomis i Bosto- M,re M. Trečiokas (Tracy)
Boston 15. Mass.
kis. A. Vasaitis, P. Y lseini? •
A. J. NAMAKSY
REIKIA MOTERę
..................
-ną_ atvyko
aplankyti
savo
d
r.
M.
ti
su
savo
seserimi
.
.
.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00
ir adv. Young.
REAL
ESTATE & INSURANCE
Gimbutiene. Ta proga iš motiną Marijoną Yalmokie- Rugsėjo 5 d. mirė Motiepo pietų
Komitetas dar gali būti prof. Y*. Biržiškos jis pasi- nę ir draugus jau 8 metus jus Trečiokas (Tracy), gy- Reikalingos moterys indams
409 W. Broadway
mazgoti. šešios dienos darbo,
Visais reikalais kreiptis:
papildytas,
SOUTH BOSTON. MASS.
rinko medžiagos apie prieš tarnaująs Dėdės Šamo ma- 'enęs Dorchestery, 19 So. mokestis $36 savaitei su val
Office Tel. AN 8-0948
P. VIŠČINIS
ši ketvirtadieni. rugsėjo 5 metus mirusį prof. Augus- linuose jaunas gražus vyras Monroe Terrace. Liko žmo- giu. Kreiptis į Blinstrub, 304
31 Bunker Avenue
Res. 37 ORIOLE STREET
Y'incasYalmokas.
Už po- naY’iktorija Sinkevičiūtė, w. Broadway, So. Bostone, ry
8 d. 8 vai. vakare komite- tina Janulaitį,
West Rosbury, Ma
Brockton
4,
Mass.
los metų jaunaskarys savo dukterysJoana Gabriel, Se- tais po 10:30 vai.
tas Tautinės Sąjungos na-------------Tel. FA 3-5515
Tek Brockton 8-1159-R
tarnybą baigs ir,
ir. veikiau- verina Kudirkienė ir sūnus
P. Šveikauskas Grįžo
muose renkasi posėdžio ir,
Kambarvs su Maistu
šiai, gris pas motiną į Šo. iktoras Tracy.
asiskirstęs sekcijomis, im
RADIO FROGRAMA
Geras kambarys su baldaiM. Yalmokienė
---------------sis didelio darbo. Sėkmės Pranas Šveikauskas savo Bostoną.
Lietuviu Radio programa Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
D r. V. Čepas Clevelande šiltu vandeniu ir su maistu isjam. Neabejotina, kad vi- firmos Flavor-Seal Distrib- yra LDD 21 kuopos narė.
žmogui. iš stoties YVBMS, 1090 kisinuomuoja
vienam
Dr. J. C. Seymour
si Bostono ir apylinkės lie- utors (platina nerūdyjančio
Lietuvių
Skautų
SajunKreiptis
21
Bowdoin
Ave..
Dorlociklų,
teikia
sekmadieGustaitis
bus
Inžinierius
tuviai ateis jam i talką, o plieno indus ir kt.), lankę(LANDŽIUS)
chester. Telefonas GE 6-5139 niais nuo 12 iki 12.30 vai.
gos Tarybos pirm. dr.
iapkričio 12 d. suplauks i sis Chicagoje ir kitur, praLietuvis Gydytojas ir Chirurgas
(37 dieną. Pei duodamos lietu- Vartoja vėliausios konstrukcijoa
Rašytojo A. Gustaičio ir Čepas lankėsi Clevelande. nuo 5 iki 9 vai. vak.
koncertą.
Koresp. eitą savaitę grįžo į Bostoną.
X-RAY Aparata
viškos dainos, muzika ir
dramos sambūrio vedėjos
Pntaiko Akinius
« Magdutės Pasaka.
A. Gustaitienės sūnus Algi X
VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
X
TAUPYKITE $ $ $ JŪSŲ KŪRO IŠLAIDOSE
Biznio reikalais kreiptis į
PLIKi VIETA ATOSTOGOMS
mantas Bostono universite XX
534 BROADWAY
Baltic Florists gėlių ir doSOUTH BOSTON, MASS.
te pradėjo studijuoti tech- n
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS
X
y vanų krautuvę, 502 East
nologiją.
X
Ant Romantiško Mariu Kranto
Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių ėį Broadvvay, So. Bostone.
| TeL SO 8-0489. Ten gau- Tel. SO 8-2805
Mokslas Prasideda
Už Specialinę Pardavimo Kainą
x namas ir “Keleivis.
Rugsėjo 22 Diiena
šX
Dr. J. L. Pašakarnis
Steponas Minko*.
gi
Dr. Amelia E. Rodd
I Dėl vis dar tebesiaučian\ isiskas
čios vaikų paralyžiaus ligos
”! NAMŲ SAVININKAMS
OPTOMETRISTAI
Bostono, Brocktono, NorĮtaisymas
C'
VALANDOS:
c Pentiname namus iš lauko
I woodo ir kai kuriu4 kituZ
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
Seredomis—ofisas uždarytas.
5? ir vidaus; apkalame šinge
miestų mokyklos mokslo
liais; sutaisome pijazus ir
metus tepradės rugsėjo 22 f
447 BROADWAY
įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus
dengiam bei taisom stogus.
; dieną.
SOUTH BOSTON, MASS.
Ji Prašome kreiptis laišku į:
s‘•r
John Petrus
r

,

į

V.

$250

FORTŪNA
FUEL
CO.
Dorchester
Šaukit GE 6-1204

Padidinta Senatvės Pašalpa x 45 Dorset Sl

Gubernatorius
pasirašė
_____ ___ _______ __
įstatymą, kuriuo senatvės
ONSET AVE. ir OCEAN ST kampas, ONSET, MASS. pašalpa padidinama 82.50
Privačios, švarios, šilto vandens (viiš 70 laipsnių)Į<<sus^e^^mo’ priedu
maudyklės, vėsusis “Neptūne Room” turtingas įvairiau“Vyčiui”-40 Metų
siais gėrimais, erdvi šokiams vieta.
______
Atostogaujantiems šviesūs, erdvūs kambariai poil-, Lietuvos Vyčių leidžiasiui. Puikiai įrengtas televizijos kambarys, kortavimo ir mam žurnalui “Vyčiui” šiekitokiu žaidimų kambarys. Svečiams privati parkinimo met sukako 40 metų. Jo
vieta užpakalyje viešbučio.
redakcija yra Bostone, reDėl kambarių rezervavimo, sąlygų ir kitais reikalais daguoja dr. J. Leimonas.
skambinti VVareham 563, arba rašykite: Glen Cove Hotel, Clevelande išeinanti tauOnsetAve., Onset, Mass.
tininkų “Dirva šiemet taip
Automobilių važiuoti 28 keliu į Cape Cod iki rodykrnetlj sukaktį.
lės i Onset

...................

Visus maloniai kviečiame atsilankyti susipažinti.
Savini.ikn; P^p-as ir Birutė Pddžiai.

Pakalbinkime draugus ir

pažįstamus užsisakyti “Keleivj.”

Metams kaina $4.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero

Route 106, East Bridgewater, Mass.
ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA
šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Groja penkių asmenų Eddie Martin orkestrą.
Sekmadienį visus linksmina muzika ir dainomis Bill & Tex,
the ‘‘Singing Svveethearts.”
Casa Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėi
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgevvater 855.

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

VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo lr
nuo nušutimo vandeniu.
2—Vaistas nuo atdarų žaizdg
—mostis.
3— Akių vaistas.
Koeosoos«sos>seeoseo9oso9os<s<
4— Vaistas nuo kojų niežėji
mo,
pirštams, tarpupirštėms ir
APSIDRAUSK NUO
papirštėms.
LIGŲ IR NELAIMIŲ
5—Vaistas nuo galvos niežė
Draudžiame nuo polio, viso
jimo.
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 už
i kiekvieną numerį $1.
Pini
BRONIS KONTRIM
gai,
čekis
ar
money
orderis
iš
598 E. Broadway
kalno. Adresuokit:
(5-6)
So. Boston 27. Mass.
Joseph Machinskas
295 Silver Street
tTel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
South Boaton 27, Mass.

