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Komunistinė Kinija Sako: Visi
Amerikiečiai Paleidžiami

Vokiečiai Pakėlė Belaisvių Klausimą, Bet Rusai Sako,
Jokių Vokiečių Belaisvių Rusijoj Nebėra; Dėl Vo
kietijos Suvienijimo Rūtai Pataria Adenaueriui
Kalbėti su Rytine VoKietija

Derybose su Komunistine Kinija Susitarta dėl Belaisvių
Paleidimo; Kinija Sako, kad Visi Amerikiečiai Ki
nijoj Paleidžiami; Kur Dingo Šimtai Karo Be
laisvių Korėjoj Niekas Nežino
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Kinai Paleidžia

Nuo rugpjūčio 1 d. Že-

Visus Belaisvius
Amerikos ir komunisti
nės Kinijos ambasadoriai
Ženevoje, po kelių savaičių
derybų, susitarė, kad kinai
paleis visus amerikiečius
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Visi diktatoriai moka vaidinti. Geras aktorius yra ir Argentinos diktatorius I’eron. Jis pareiškė atsistatydinąs, bet kartu pasirūpino, kad “liaudis’’ ;o nepaleistu.
Čia matome tokią Perono pasekėju demonstraciją, kurios dalyviai malda\o Peroną
pasilikti prezidento pareigose. Jis. žinoma, sutiko. Sostinėj įvestas karo stovis su
karo teismais, kurie nesigailės Perono priešininkų gaivu.
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karo belaisvių Rusijoj, nei f9 «ak‘° Imamose žemes da----dabar pradeda taitis dėl Amerika pasigenda kelių
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Streikas Teisme Karo Jėgų .Haiinimų ka‘« paliaubų Formozos šimtų karo belaisvių, kurie
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kad jj jokiŲ karo belaisvių
rinktos žinios5 bus patiektos šią savaitę pradeda pykinti ko ir New Jersey uostų dar- manas griebi kritikavo
rusais apie tuos Knminaiis- viso
nasaulio mokslinin- įvairias reformas moroiio buunkai išėjo į streiką rei-vji tautybes žadamą naują TYRINĖJA PERU IR
amerikiečiu
jiivnv
pasaulio mok-Iimn
Moroko suj. kalau<lami, kad N'ew Yorko karo pajėgų mažinimą.
EKVADORO GINČĄ
——
tus, tai Rusijos vadai siūlo,,
apie juos nežino.
kad tokiose derybose daly- ams
tonas Arafa šalinamas iš ir New Jersey gubernato- Trumanas sako, kad karo
Amerika iš savo pusės
vautų ir rytinės Vokietijos
vietos, o jo vietoje paskiria- riai išklausytų jų skundus pajėgų mažinimas dabarti- Ekvadoro respublika per- Dasižadgjo išleisti iš Ame
Sostinėje
Rasinė
atstovai.
n
.. n . , ma “regentų taryba,” kuri prieš tų uostų priežiūros niu laiku yra nepateisina- eitą savaitę
pasiskundė ,
kiniečius kurie
Dėl Vokietijos suvieniji Segregacija OfllfiFtfl sudarys protektoratui vy-komisiją. Į streiką buvo mas ir pavojingas dalykas. Amerikos valstybių organi-grižti i Kinija* Angmo rusai sako, kad tas
------riausybę iš vftų politinių ĮsitrauKę ir kitų uostų aar- Vyriausybė nori mažinti ka- zacijai, kad kaimyninė Pe- j.
padės amerikiečiams
klausimas yra “pačių vokie VVashington'e, D. C., ra- grupių. Naujoji vyriausybė bininkai, bet po dienos ro pajėgas, kad galėtų poli- i u respublika esanti sutrau- belaisviams išvykti iš Kini.
~
čiu reikalas” ir Adenaueris sjnė segregacija
mokyklose
derėsis
_ _
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turi kalbėtis su rytinės Vo-jau visiškai panaikinta. Vi-įvairių reformų įvedimo ta-pradėjo dirbti.
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Darbdavių prašymu teis-nančių metų nnkimus ir pa-gali pradėti karą.

leisti Ameriką.

rusai sako, kad V okietijos darželių iki universitetų ten Prancūzijos vyriausybė mas išleido įsakymą (in- sirodyti taupi, bet klasto Amerikos valstybių orga
Šią savaitę Amerikos
ir
suvienijimas bus sunku igy- dabar priima mokinius ne-buvo žadėjusi Moroko vy-junction) uostų darbinin-saugumas turėtų būti pir-nizacija tuoj paskyrė ketu Kinijos ambasadoriai
vuai praie»vendinti todėl, kad vakari- atsižvelgiant i jų odos spal- riausybę pertvarkyti iki Kams grižti i darbą ir ši
moj vietoj.
rių komisiją, kuri išvyko i ™dakYa„.
nė \ okietija įsijungė j Va-Vą.
Jokių nesusipratimų rugsėjo 12 d., bet persitvar-pirmadienį pavakarėj yraAdmirolas fiadfoid, Jung-Ekvadoro ir Penipasienį iš-„
kurie buvo įrašyti
karų valstybių karišką są- dėlsegregacijos panaikini- kymas pareikalaus ilgesnio paskutinis laikas uostų dar- tinių Štabų viršininkas, sa- tirti padėtį.
deivbų darbųtvarkoje. Čia
jungą prieš Rusiją.
mo sostinėje
nebuvo. laiko. Buvęs Moroko sulto- bininkams grižti į darbą, ko, kad Amerikos karo paįeina neišspręsti klausimai
Po tokio
atviropasikal- Delavvare ir Maryland nas Jussef pritarė refor- kitaip jų unijai gresia pa- jėgos nebus mažinamos, bet
AMERIKA
ŠELPS
, ----------------dėl Amerikos santykių su
bėjimo kai
kurievokiečių valstijose rasinė segregaci- moms ir žada prisidėti prie bauda.
esą bus stengiamasi ; 1 a INDIJOS BADAUJANČIUS komunistine Kinija. Kinai
delegacijos
nariai mano, ja mokyklose irgi naikina- to krašto nuraminimo.-Tas Dėl streiko New Yorko ir ryti kai kurių sutaupų.
------- ,
kelia klausimą dėl ekonokad vakarinė V okietija tu- narna, bet kai kuriose vieto- buvęs sultonas šiomis die- New jersey uostuose susi-----------------------Dėl didelių potvynių In- minio boikoto, ar trukdymo
rėš tartis su rytinės (bolše- se žmonėse dar jaučiamas nomis bus grąžintas išrinko daugybė nepakrautų
V gridUSįįbės dijoj šimtai tūkstančių prekybos tarp Kinijos ir kivikiškosj Vokietijos atsto-pasipriešinimas, todėl ne vi- “tremties” Madagaskaro sa- prekių ir sandėliuose jau
PabėaO irnon[^ kenčia badą’ Ame‘ tu kraštl* ir reikalauja, kad
v
dęl vienybės klausimo, sose mokyklose aukščiau- loję į Prancūziją.
nebėra vietos.
5/
pagisiūlė tuoj pat sįųs_ komunistinės Kinijos režio belaisvių klausimas šį pir- siojo teismo sprendimas ten
--------------------------New Yorko ir New Jerpo-yiiinės (emi"- li maisto badaujantiems mas būtų priimtas į Jungti
Lenkų
egzilinės Londt-žmonėms- Maždaug vienas nių Tautų organizaciją.
madienį dar kartą aptaria- dar yra įgyvendintas,
mi nglija Žada Duoti
uostų k,'miS?Ja. • Sak/J’ lamui Vyriausybės
mas tarp rusų ir vokiečių Eilėje pietinių valstijų
rz.
• 4 ,
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.ii darbininku
o nm 11 iantų) . vyriausybės
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Hmrnn mili°nas tonų kviečių ir ki- Amerika iš savo pusės kedelegacijų.
dar nieko nėra padalyta, Kiprui Autonomiją esą daug teismo baustų, »e
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tokio maisto bus pasiųsta į Ha klausimą dėl karo paši antradienį derybos kad rasinė segregacija mo. ...
.
su 1 akordais.
Is 41,251 Hanke peieitos savaitės ga jnf|įj^ nukentėjusiems nuo liaubų Formozos vandeny
tarp vokiečių ir rusų Mask- kyklose būtų panaikinta.
Anglijos vyriausybe ruo- norinčių dirbti uostuose 7,- le
I Varšuvą 11 pi ase tvynhj majtjntk
ge
siasi
voje baigiamos ir laukiama,
-------------------------iasi suteikti Kipro salai 289 turi įvairius rekordus, lenkM bolševikų valdžios
-------------------------Derybos
Derybos tara
tarp amerikiečii
amerikiečių
platoką vidaus autonomiją bet komisija tik 650 nedavė ^isės gyventi savo krašte
_
<ad trečiadienį vokiečių de- ARGENTINOS ARMIJA
ir
kinų
visą
laiką
vedamos
H. Hanke pareiškė, kad rrancuzų Kareiviai
iegacija vyks namo. SanNENORI MILICIJOS ir tuo būdu tikisi nuramin- leidimo dirbti uostuose.
Rezervistai" Kelia Maiši, ^aptai. todėl ir susitarimas
tykių atnaujinimas tarp Ru---ti tos salos graikus gyven-_________________
“kitais klausimais,” jei
kampanija už grįžimą
sijos ir vakarinės Vokieti- Argentinos armija atme- tojus, kurie reikalauja ap- Republikonai
Ke:,,dnS«j
em‘= iTėvJnę da- 400 pran^areiviij re- toks bus prieiUs, bus pajos bus aiškinamas ir toliau tė fašistinių unijų pasiūly- sisprendimo teisės ir nori
įjž “Ike” Kandidatūrą
•
■' •^g. aps?ga,voti zelvjstų pašauktų kar0 tar. skelbtas tik Ūda, kai bus
ir laukiama, kad diplomą- mą sudaryti “darbininkų prisijungti prie Graikijos.
__
tiniai santykiai tarp vaka-miliciją” Perono režimui Anglijos,
Turkijos
ir Republikonų partijos vals-ir grįžti namo. Jis ragina nybai vykti i Moroko mai- ;'u>Raria.
gyventojų
linės Vokietijos ir Rusijos ginti nuo jo priešų. Armi- Graikijos derybos Londone tijų pirmininkai, susirinkę ir kitus politinius emigran- sinti
vietinių
bus užmegsti.
ja sako, kad ji ir be mili- dėl Kipro salos likimo vi- Washingtone, pasiuntė pre- tus pasekti jo pavyzdžiu.
bruzdėjimą už nepriklauso- Penki Senatoriai
------- ------------------cininkų gali tvarką palai- siškai nepasisekė, prie jokio zidentui D. D. Eisenhovve- Lenkų egzilinės vyriausy- mybę, vienoje Paryžiaus
Kalbasi su Chruščiovu
kyti.
susitarimo nebuvo prieita, liui pareiškimą, kuriame bės žmonės sako, kad Hu- stotyje pradėjo
šūkauti
—-----PIRMIEJI RUSU
senatoArgentinos
vyriausybė
įsa-Toms
deryboms
dar
einant
sako,
kad
jie
visi
vieningai
gon
Hanke
buvo
išvykęs
į
“
Moroko
morokiečiams
ir
Penki
Amerikos
TURISTAI ŠVEDIJOJ
kė areštuoti generolą Vide- santykiai tarp Graikijos ir stos už perrinkimą dabarti- Italiją ir iš ten turėjo vykti atsisakė sėsti į traukinį va- riai, du demokratai (E. KePirmoji rusų turistųgru- Ia Balaguer, Cordobos pro- Turkijos visiškai sugedo ir nio prezidento antram ter- Į Paryžių, bet, matomai, ap- žiuoti i Marselį, iš kur jiefauver ir J. A. Frear ) ir
_____ pereitą
«-__ ________
v~ minui.
sisprendė grižti į Varšuvą, būtų gabenami į šiaurės trys republikonai (G. W.
pe, w
36 žmonės,rugsėjo* 11 d. vincijos karišką vadą, už .jo turkai
savaitęc paatvyko lėktuvu iš Rusijos į ’r k’tll aukštų karininkų ta- darėgraikų pogromą Istan- Republikonų vadai buvo kur yra jo žmona ir vaikai. Afriką.
............... Malone, H. C. Duorshak ir
Švediją, kur rusai apžiūri- Hamą* sąmokslą nuversti bule ir Smirnoje.
susirinkę sostinėje į “mo—---------------------- ; Daugumas maištaujančių M. R. Young), šį pirmadienėja tarptautinę parodą, ginklais prezidentą Peroną. Graikija protestuoja prieš kykla” susipažinti su svar- Pakistano ministeris pir- karių yra oro pajėgų rezer- nį turi pasikalbėjimą su
Rusų turistai atvyko “Intu- Generolas Balaguer bus tei- turkų kišimąsi į Kipro sa- biaisiais klausimais, kurie mininkas kalbėdamas sos- vištai. Prancūzų vyriausy- Rusijos premjeru Bulganiristo” organizacijos vado- siamas.
los likimo sprendimą ir gra- 1956 metais bus keliami tinėj pareiškė, kad su Indi- bč aiškina, kad dauguma tų nu ir kompartijos sekrėtovybėje, jų kelionę apmoka---------------------------------- sina trauktis net iš šiaurės rinkiminėj kovoj. Tų kiau-ja buvo sutarta Kašmiro rezervistų įsigėrę prieš sė-riu Chruščiovu. Senatoriai
valdiškos rusų unijos, bet Pakalbinkime draugus ir Atlanto Sąjungos dėl pa-simų tarpe žymią vietą už-klausimą išspręstų plebisci-dant į traukinį ir taip pasi-lankosi Maskvoje kaipo tuir patvs keliauninkai prisi- pažįstamus užsisakyti “Ke- blogėjusių santykių su Ang- ims farmų produktų kainų tu, bet ki šiol tas nevykdo- drąsinę atsisakė klausyti ristai.
kariško isakymo.
d< Ja prie išlaidų.
leivj.” Metams kaina $4- |Hja ir Turkija.
,
i klausimas.
ma.
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vyriausybės
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dideli pasitenkinimą, kadi
Brandeis universitete bus1
katalikų koplyčia, ir sutiko
pats tos koplyčios pašventi-

Vakarinės Vokietijos vadas. Dr. Konrad Adenauer.
pereitos savaitės gale atvyko į Maskvą penkių dienų deryboms su rusais dėl ‘‘santykių atnaujinimo.”
Vokiečiu vadas nukeliavo i Maskvą su 150 patarėjų,
ekspertų ir kitokių palydovų. Rusai vokiečių delegaciją

nime dalyvauti.
Bet ne taip mano kai kurie kiti katalikai. Jie platina
atsišaukimą
mieste,
kuriame skaitome:

Adenaueris Maskvoje

VIENA PRIEŠ VISĄ AMERIKĄ

kia po 50,000 dolerių per
Turkai ir Graibai
,
.. x
■
• metus! Kibą tie ponai renPer amžius turkai ir graidvarus jrkti,
kai ouvo -amžini priešai. - lš padidėiusios “Laisvės"
‘ IK visai nesenai ta istorine sužjnome keista daiyką. Ji
neapykanta tarp tų dviejų
kad
tautų ouvo pradedama uz/
“Laisvė netarnavo ir ne
miršti ir prieš kelius metus
lurKija ir Graikija sudarė tarnauja Maskvai. Mums ro
net <Kartu su Jugoslavija) dosi [taip sako ‘Laisvės’ lei
dėjai], kad Maskva net ir
Karišką Balkanų Sąjungą, nenorėtų, kad mes ar kas ki
kad galėtų gintis nuo gre tas jai tarnautume.“
siančio Maskvos imperializ
Matote, Maskva nenori,
mo. Turkija ir Graikija vi
sai nesenai Įsijungė kanu kad “Laisvės’ bolševikai

pasitiko iškilmingai ir užleido jai Maskvoje ištisą vieš- “Bostono Katahkaibuti, kuriame atsargūs vokiečiai atrado visus kambarius “Sulaikykite žydas r.uo išnieaprūpintus paslėptais mikrofonais, kad rusai galėtų gir- kinimo < įšventinimo švendėti, ką vokiečių delegacijos nariai tarpusaveje kalba.
Toks rusų ilgaausis vaišingumas nieko nestebina. Kas
gi nenorėtų girdėti, ką priešingoji pusė kalba savo tarpe? Vokiečiai, matomai, to laukė, o todėl ir apsižiūrėjo,
kad ausylieji šeimininkai negalėtų jų pašnekėsiu klausytis.
Rusų-vokiečių santykiai praeityje vi a bendru kriminalinių vagysčių ir kruvinu tarpusaviu imtynių santykiai. Prieš 160 metų vokiečiai (prūsai) ir rusai susitarė
pasidalyti silpnesnius juos skiriančius kaimynus. Lenkiją ir Lietuvą. Tas bendras kriminalas abi grobuoniškas
tautas padarė betarpiais kaimynais ir sujungė jas ilges-

universitete
' “Brandeis universitetas yr;

mokykla nesenai Įkurta \Val-j
tham. Mass.. visiškoj žydui
kontrolėj ir vadovybėj, Jos kū
jos

iiaj vra zvwu

Kas Savaite

rėmė-

profes i

“Dabartiniu laiku tie žydui
planuoja atsigabenti mūsų
Viešpati švenčiausiame Šakni
mente i 53X0 tarpą. Jie pastatė
J \Valtham universiteto pasta
tą ir prašė arkivyskupą pašven-Į
niam laikui abejotinos meilės ryšiais. Iki Bismarko ga tinti tą pastatą, kaipo KatalikųEtsie Mumir.a, 55 metų. Pennsyhanijos ūkinin
dynės galo vokiečiai stengėsi nesipykti su rusais. Vėliau Koplyčią, kur mūsų
musų Viešpatsj
kė, p;:-;.>žūsi ginklu pasipriešinti federaliniam inspekkaizeris \YiIhelmas Antrasis “padarė klaidą” susijung- bus švenčiausiame Sakramen-|
tcriii, iei šis irėyins Įkelti koją į jos žemę. Ji. mat.
-:va ?■’ akerių ūkyje pasėjo kviečių 18 akerių daudamas su Austrija prieš Rusijos interesus, kas Rusiją te’.
eia’j. r.e?u valdžios yra leista. Ji neprašiusi valdžios
pastūmėjo i sąjungą su Prancūzija ir Įstūmė Europą i
-Tuo eūdu mums katalikamparamos ir todėl neleisianti savo pasėlio plotų tikrinti.
pirmąjį pasaulinį karą. To karo pasėkoje ir Rusija ir siūloma pritarti, kad mūsų
Vokietija sugriuvo ir vos lik atsipeikėjusios po karo pasi- ' iešpats būtų atiduotas
siui per petį ir sako: “Klau- ir Tėvui.
stengė vėl susibičiuliauti 1922 metais (Rapallo sutartis). <turned over> tiems žmonėms..

ir i Šiaurės Atlanto Gyni-jai tarnautų!,» Tai ko gi
mosi Sąjungą (NATO). Maskva iš “Laisvės” nori?
Neapykanta buvo prade-Gal, kad ji sakytų tiesą?
dama užmiršti, bet ji nebu- JalP apsimelavusi Lais
vo galutinai palaidota. Štai,
tuoj ima toliau maskopereitą savaitę turkai
tambule ir lzmire (Smimc- ^as Ridgvvay lf amenkieeiai
jej suruošė graikams krūvi- korėjoj naudoję pnes gymą pogromą, išplėšė daug rentoj us ligų mikrobus,
graikų krautuvių, sudegino Tas meli^ šimtais kartų bujų bažnyčias ir padarė mi- ™ užginčytas, bet ‘Laisve
lioninius nuostolius tų tur- M 'is kartoja, o is to genaukiškų miestų gyventojams s,a mat0SL kam ji tarnauja.
graikams.
w
Istorinė neapykanta su- Mississippi Valstijoj
liepsnojo iš naujo ŠĮ kar- Rugpiūčio 29 d. Missistą ji suliepsnojo dėl Kipio • • vajstjjoj buvo toks at
gyventoji! gjtjjŪH^g Jaunas 14 metų
negras iš Chicagos, Emmett
Louis Till, sušvilpė, kai pro
ls-liekai

meluoti,

kad

genero-

svk. Pat. sai žvdai ir yra
John Batkevich.
Įsigalėjęs Vokietijoj hitlenzmas pradžioje dejos. <Ii-jr n,,ive,'k^c-zuvireliai, bet dėl to
Chicago, IIL
džiausiu bolševizmo priešu ir visą laiką godžiai žiūrėjo
jį ir
sakia- neverta muštis, tas viskas
i Rusijos platybes savo ekspansijai, lada ir Rusija už- mentą.'
'
(buvo labai senai, jau
*
prieš
miršo Rapallo bičiulystę
kaių valstybėmis (Anglija
karui, vokiečiai pasiūlė rus:
kiskoji mažuma nori un.Q
moteriškė. Tą
godžiai su tuo sutiko. T
anglų globoje. Lzteko pa‘ dieną jaunas negras
bičiulystė, kurios pamatan vėl buvo padėtas silpnesniųjų rankas tų žmonių, kurie šaukė JauBet “Keleivį” vis skaičiau. tos priežasties, kad sena
kur tai dingo. Vėliau jis
Kun. feeney salininkai i Bažnyčią ir dangų pamir
rusus ir vokiečius skiriančiųjų kaimynų pasidalijimas. -Nukryžiavo!-: Jį. ... Jo krauneapykanta
atgimtų.
sau?
buvo rastas nušautas.
Iš to naujo rusų-vokiečių kriminalo kilo antrasis pašau- .ias tepuola ant mūsų ir ant dar ir dabar žydams negaReikės ir vėl ilgo laiko “Grandžiurė” pereitą savai
jli dovanoti, kad’ jie prieš Ciciliku pavirtau.
linis karas, kurio eigoje vokiečiai atsigręžė prieš savo mūsi.' vaikų.
iki naujai suliepsnojusi ne tę apkaltino baltosios mote
sąjungininkus rusus ir bandė juos sumušti ir išmėsinėti.
Tokius lapelius prieš žy- 2.600 metų savitarpinėse aš manau—gerai darau,
laikėsi savojo Kad “Keleivi” dar skaitau. apykanta bus užmiršta ar riškės vyrą ir giminaiti dėl
i-.iv. yl-i .+ - finn-’r nneš
arkivv^kiinn
laikėsi
Antrajame pasauliniame kare
Vokietija
pelnytai
ous
P
r
i
e
Aa.e \ okie.ija pelnytai
I
*• .
Į *j švento rašto ir neklausė Na- Seniui linkiu daug stipry padėta i šalį.
ir
berniuko
pagrobimo
buvo sumušta, bet žmonijos nelaimei, Rusija iš karo iš- f oshmg , platina z™on^-|zaii&čio mokvmo.
žmogžudystės.
bės,
ėjo laimėtoja ir šiandien yra viena iš dviejų didžiųjų kurie dedasi geresni katali
Negrai skundžiasi. kad
kleisti
daug
teisyVaičiūnas
“
Perredaguos
”
Maikiui
pasaulio galybių. Sumuštos Vokietijos vakarinė dalis j31’
katalikų^ \aMississippi valstijoj per
bės.
Rėmėjai Kalba
Bolševikų
“Laisvė
” —
pra- pastaruosius 8 mėnesius budabar ir tariasi Maskvoje su išpurpusia ir toli i Europą
K
inoxai ako, kad la,
.
.
,
.
Stasys Paražinskas.
nesa,
kad
rasvtojas
Vaičių,
,
.
.
.
.... ... T-»..
TX
pelių platintojai yra kuni«ai vi vi i
iiKraizv —
įsionovusia misija,
nas gan išeiti is tų neryoų:
Leonardo' Feenev šali
Brooklyn,
N.
Y.
rias
.lėtu v oje
peitetaguo
kantos pagimdytos žmogžui
Dabartinės vokiečiu-. ūsų derybos yra aiškiai neiy- ninkaj
Tas kunigaį
J
a
.
^vo
ve,kalus.
Jo
rasd
L®
skandžiasi
\Iė,
Gerbiama “Keleivio” re Priedo $4.
gios. \ akanne \ okietija neis ir yra susijungusi karo keletą metu pagarsėjo tuo, dakcija: Aš esu “Kelei
tai
bus
išleisti
jo
metų
negrų teisių siaurinimo bal
sąjunga su Vakarų valstybėmis, bet tas jai ne kažin kad nesutiko su arkivysku- viui” skolingas už per dau
III
sukaktuviu proga, bet, žino savimuose ir, bendrai, nukiek jėgos priduoua derybose. Taip vadinama Atlanto po pažiūra, jog ir nekatali- gelį metų iš jo gautas
Gerbiamoji
redakcija: ma, jie ba5 išleisti perdirb
rodo, kad toje valstijoje raSąjunga yra gynimosi pobūdžio, o. be to. perdaug galin- kai gali būti išganyti, jis žinias,
pertaisvti, kad
kurios praturtino Prašau pratęsti pienumetagaiš ginklais ginkluotos Vakaru valstybės dabar pačios laikosi senosios pažiūros, mano dvasini pasaulį ir Įga-tą vienerius-metus. Be to, tuose
raštuose neraižytų sims sultinys vėl siaučia.
Rasinė neapykanta pieti
baidosi savo galybės ir žada visus ginčus ir klausimus kad tik per katalikų bažny- lino daug šviešėsnėmis aki- Maikio Tėvui batams pirkti rusiškų okupantų ausies.
nėse
valstijose pradėjo dau
spręsti tik “taikiomis priemonėmis,” kas rusams duoda čią žmonės gali patekti į mi- ir protu vertinti gyveni- įdedu S6
Ne vienas Vaičiūnas da- giau reikštis po aukščiausio
Antanas Mocevičius.
Minint jo 50;
pilniausią laisvę susitarti ar nesusitarti, pagal jų norą. dangaus karalystę, o visi ki- mo įvykius.
bai’ verčiasi “perredagavį- teismo pasisakymo prieš ra
Los
Angeles,
Caiif.
Kas turi lazdą ir iškilmingai priesaikauja, kad jis laztui‘ės kepti pragare,
metų sukakti turėjau jam
mu.” Visi senieji rašyto sinę segregaciją mokyklose.
P. S. “Keleivio
leivio ” admi
anminacilikn T iptnvnip
Y
“•'"'j
dos nevartos, tas—jei iis neveidmainiauja—visokiose
*dums, pasiskaičius tų ge- U Z tai asiųsti mažą dova■■
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kažkaip pasivėli-nistiacUa^nuošnxizmi aeK^ ir nori g^en^iš plunksną-enybfe„
afai,ie.
derybose. kur jėga viską sveria, faktiškai yra be lazdos. liausių katalikų atsišauki- nė!ę.
mą
prieš
žydus
ir
prieš
nau.
Tačiau
geriau
vėliau
ja
visiems
uz
aunas.
darbo,
turi
visą
savo
praeiMaskvos derybose vokiečiai šiuo ta»pu lazdos ne
pė į aukščiausio teismo
arkivyskupą, prisiminė se- negu niekad,
Todėl
šia
proga
siunčiu
Geriausias
būdas
paremį
ok
į
u
ku
^
j
au
ne
pinna
»prenPne
zlPon«ko
turi, o rusai laiko savo rankose ne tik storą baslį, bet nas “džiokas” apie girtą ai
yra užgrobę ir dali \ okietijos, jau nekalbant apie tuos ri. Jis pradėjo triukšmau $10 ii prašau pratęsti pre-ti laikraštį yra surasti jam kart patvs save pen-eda- • ‘ č s
be balti
kaimynus, kiniuos kadaise vokiečiai ii rusai bendrai ti ir mušti žydus, šaukda- numeratą vienus metus, at- naujų skaitytojų.
Pakai- g„oja? kaįp> pavyzdžiui, Pi- Juodnu?anai dar nera piiaugę.
mėsinėdavo.

mas, kad žydai yra “krista-'siųsti kai išeis kitų metų tinkime draugus ir pažįsta- ‘VOša-GriciUS. Jis buvo soPolicininkas kalendorių, o kas liks, pa-mus užsisakyt “Keleivį.” cjaicĮemokraia paskui par- ž .
1S J Kažmira ?
priėjo, paplojo girtam ai- dalinti pusiau Maikiui ir Kaina metams $4.
davė savo dūšelę už “Lietu
vos Aido” honorarus, bet Indijos vadas Nehru dedabar prie bolševikų tas dasi didelis taikos šalininŠių Dienų Šeimos. Kaip Jos Naudoja Telefoną
žmogus ir vėl persivertė kas ir visada sugeba Rytųkūliu ir rašo “pagal liniją.” Nakaru ginčuose užimti ne
Kiekvienoje diktatūroje tik neutralią, bet ir “kritišplunksnos prostitucija yra ką poziciją. Jis visada
neišvengiamas reiškinys, o y,a gatavas siūlyti, kad kiti
totalitarinėj bolševikų dik- dai’3f^1?t nuolaidas Rusijai ir
tatūroj persidažy’mas yra Kinijai.
net išsilaikymo instinkto
Indijos reikalus gindiktuojamas. Gal netinka damas Nehru nėra nei toks

v okiečiai Maskvoje n(,- ėtų susikalbėti dėl Vokieti- mučiteliai.”
jos suvienijimo, bet Rusijai nėra jokios prasmės atsisakyti nuo rytinės \ okietijos. Kodėl Rusija turėtų tą da
ryli? .Ji sutiktų Vokietiją suvienyti, jeigu ji būtų tikra,
kad visa Vokietija pasvirs i jos pusę ir bus rusų satelitas,
arba bent bus beginklė ir neutralizuota.
Vokiečiai norėtų, kad rusai paleistų visus vokiečių
belaisvius. Su tuo prašymu i ūsai gali ir sutikti, nes ir
žiaui-usis bolševizmo režimas, 10 metų po karo galo,
gali parodyti šiek tiek pigaus žmoniškumo. Tik klau
simas, kiek tų belaisviu dar yra gyvų?

Atnaujinimas santykių esmėje nieko nepakeičia
taip Rusijos ir \okietijos. Diplomatiniai santykiai leis
rusams iš arčiau stebėti ir veikti Vokietijos politiką il
gai būt duos jityns progos vokiečius vilioti i nauja bi
čiulystę. ypač prekybos santykiais. Tuo tikslu rusai ir
nori santykius atnaujinti, bet esamos padėties tas ne
pakeičia.
Vokietijai skaudusis suvienijimo klausimas bus
sprendžiamas ne Maskvoje, bet gal būt Ženevoje, kur.
greit susirinks keturi didieji užsienių reikalų ministeriai
nebaigtiems karo palikimo klausimams aiškinti.

rašytojų smerkti už tai, kad nuolaidus nei dargi sukafjie nori gyventi ir rašyti, bamas. štai, jau 7 metai,
bet kartu tokių rašytojų žo- kaip Indija pažadėjo pra
džių niekas neima “už gry- vesti plebiscitą Kašmiro
ną pinigą.” Jie ima pini- provincijoj, bet to nemagą, o skaitytojam duoda tą, n° daryti. Kašmiro didžiąka valdžia isako duoti.
.U dalį Indija užgrobė ir
"w
laiko.
,
i
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Dabar Pakistane telkiasi
“Laisve

Dėlto
aš negaliu taip dažnai išeiti,
kaip seniau. Štai dėlko telefo
nas man yra tokia palaima.
Smagu yra žinoti, kad visuo
met, kada reikia daktaro, ar
kaimyną pašaukti, ar maisto
užsisakyti—arba tik pakalbėti
su pažįstamu—užtenka pakelti
telefoną.”
Jūs irgi labai priklausote nuo

“Mes turime kitą beibę!

Apžvalga
ŽYDAI, UNIVERSITETAS, komas, nors priimami ir kiJĖZUS IR PANELĖ
tų tikybų studentai,

ŠVENČIAUSIA

Dabartiniu laiku tas uniNetoli Bostono, Waltha-x ers^e^as nutarė atidaryti
me, yra Brandeis universi- P,de universiteto ir katalitetas, kurį Įkūrė žydai. Jis kų koplyčią. Bostono arki-’
ir yra daugiausiai žydų lan- vyskupas Cushing pareiškė

jūsų telefono, ar tai šeimos na

rių "gyvybei apsaugoti, ar užsi
sakyti ko reikia, arba tam, kad
išgirdus mylimųjų balsą. Dėl
tos priežasties telefono žmonės
visada yra gatavi parūpinti
jums greitą, patikimą ir nebran
gų patarnavimą, kokio jums rei
kia.
NEW ENGIAMO TELEPHONE AMD TELEGRAFU COMFANY

ir $90,000

“pasyvaus

pasipriešinimo”

Bolševikų “Laisvė” vėl šabninkai, kurie 15,000
padidėjo, ji išeina 4 pus- skaičiuje nori be ginklų žylapių ir nebe tokio susitrau- £’uoti Į Kašmirą, kaip indai
kusio formato. Turėdama nesenai žygiavo Į portugadaugiau vietos ta Maskvos valdomą Goa. Jei toks
propagandos platintoja kai- būrys protestuojančių žmobina savo skaitytojus su-,11*1! pradės eiti per Kašmikelti jos leidimui 50.000 do- 10 sieną, tai bus Įdomu, ar
lei ių per metus, o už tokius Yehru su jais elgsis taip
pinigus “Laisvės” štabas PaL kaip jis norėtų, kad
žada ir toliau laikraštį leisti portugalai elgtųsi su beIpadidintą. Seniau reikėjo'ginkliais indais, kurie žyipo 10,000, o dabar jau rei-gkioja Į Goa? —J. D.

KAS NIEKO NEVEIKIA
ro NIEKAS nkpeikjla

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
gaisras chicagoje

Kas Girdėt Chicagoje
Viešoji Balfo Rinkliava

Puslapis TrvčiSa

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. STj Rugsėjo 14, 1955

TAS

DUONOS NEPRAIC

Connecticut Padangėje

Oi

Letuviikas Alutis
Tebepuloja . . .

KAS SKAITO, RAŠO

na pakilo beveik po vieną
Chicagos miesto burmist
tūkstantį dolerių per metus.
ras R. Daley Ralfui leido Lietuvių alaus darykla
Negalime Maudytis
Čia yra pastatyta net keįugsėjo 18 d. pravesti Chi-White Bear, Thorrrton, III.,
Nors Connecticut valsty. lėtas didelių miesto projekcagoje viešą rinkliavą (Tag jau senokai užsidarė, kabės kai kurie miestai ir jų ‘Mdaugelis tebėra
Day). Šiuo laiku Ralfas, dangi jos pagamintas alus
gyventojai dėl liūčių labai |neapgyventi, kadangi nuoLietuvių Bendruomenės nerado tautiečiuose pasiseskaudžiai nukentėjo,'tačiau>mos «ana Užstos, tad
apyiinkės ir kitos organiza- kimo. Nors darykla jau užmažai uždirbantis
Bridgeportas beveik nenu
cijos veda aktyvią propa- sidariusi, bet jos pagaminnepajėgia
užsimokėti nuo
kentėjo, nebent kad kai ku
gandą, norėdamos sutelkti to alaus dar galima gauti
riose vietose vanduo rūsius mos, o daugiau uždirban
daugiau aukų rinkėjų. Tik Chicagos lietuvių tavernotieji negali gauti tokių kam
užsėmė.
nuo aukų rinkėjų skaičiaus se. Kai kas šį alų dar perBet Bridgeporto ir kitų barių, nes jie nuomojami
ir pareis rinkliavos pasise- kasi kaip “istorini” gėrimą,
miestų gyventojai turi kitą tik mažiau uždirbantiems.
kimas.
nes jau vargu ar lietuviai
nemalonumą, kadangi nuo Nemaloni “Muzika”
Chicagos miesto vaidžia, ateityje mėgins Amerikoje
potvynių į jūras subėgo la Per Bridgeportą eina
įvertindama didelį Balfo dar alų gaminti?
bai užteršto arba užnuodin- veik išilgai miestą iškeltas
uarbą, davė gerą progą au
to vandens, todėl Bridge- gelžkelis. Šiemet per trum
kų ištekliams papildyti, su- Išsikelia Wilson & Co.
porte sveikatos departa pą laiką net du kartu trauteikdama aukoms pasirinkti Skerdyklos
mentas uždraudė
ne tik P** kiniai nušoko nuo gelžkelio
...
rugsėjo 18 dieną. Y isi tau- Garsiosios Chicagos skerjuriuose maudytis, bet ir ir laimė, kad tik vienas asČia sudegė <. arr-Consolidate . ras;, uit oenoruvcs ^asta.ai.
tiečiai maloniai kviečiami dyklos vra tarp Town of
oidesniuose prūduose, uPe* muo žuvo tose katastrofose.
Sužeista kelios dcšhntys asmenų.
stoti aukų rinkėjais ar kito- Lake ir* Bridgeporto lietu_ se ir ežerėliuose.
Po tų nupuolimų dabar
kiu būdu prisidėti, kad si vjų kolonijų, kurios ypatinsu
Atsižvelgiant
į
tai,
kad
traukiniai per Bridgeportą
Balfo rinkliava tikrai gra- gai vasaros metu savo “aro- Vaikai Nekalba Lietuviškai kilęs net du kartus ir Chi- mis aukų parinkti, o kiti
Bridgeporto
pajūris
tapo jeįna daug lėčiau ir daro
ziai pasisektų ir atnestų matu” nemokamai pavaiši nidžiuiu vasaros karščiucagos skerdyklose- Sudegė piniginėmis mažiausiai vie
pagerintas,
pataisytas
gražius rezultatus.
________ __
______ gy- __
lieti ,1 ,
7--- „1j truputį mažiau triukšmo.
*
‘daugiausia
atvežtiems
nos dienos uždarbi_ įdėti
na apylinkės gyventojus. laiRu, baigęs
«ar,ip dar
vv nsun uenuiuvcs
i. - . •
vubams
automobilių pasista- Vienok pr:ie gelžkelio eina
vuliams laikyti
laikvti pastatai, skubės. O kiek tokių bus, au
Vakarų Vokietijoje
dar *\esenai
Nesenai Wilson
bendrovės vba dažnai
seneliai skerdyklų vadovybė urane-h
-irnan Nuostoliai skaičiuojami de- kurie ir abu dalyku įvykdy- SVIPU1’. P1 lsoclmta jaunų me-.Boston Post Road, kuriuo
likę
paliegėliai,
ir ligoniai
pagaioosTu^ WU*sunkvejnaumoja
daug auto-j žirniai tarp New Yorko ir
mo rankas tiesia į mus. veiks tik iki ateinančių me- sės žmonių yra ir nemažallų*
..
Kadangi Detroitas yra mobiliu net ir iš kitu vals- Bostono ir jautriems gyven
Balfas juos sulig savo išga- tų pradžios. Esą jose visi lietuvių. vienų kartų sutin- . Negalima nepaminei. gaus- jau ne
kartą įrodęs
»
vae
tojams tas sunkvežimių
lėmis šelpia, tad lai nelieka įrengimai pasenę ir jų nau- ku pįevelėje su savo vaiku-10’, U1 lh...!? ug>e^° , ( ' kad jis moka dirbti vienin- Yorko valstybė? bet šiuo riaumojimas ypatingai ga
nei vieno lietuvio, kuris tą dojimas bendrovei duodąs čiais bežaidžiančius mano\aRare
į
if
R
sujung-tarpu atvažiavę iš kitur
dina nervus. Be to, čia paBalfo kilnųjį šaipos darbą nuostolių. Remontas
'
1
nontas -nej- pažįstamą agronomo ir mo-jJPfj miesto
tos gretos nustebins dar
ne svečiai nusivilia, nes polici- jūry randasi Sikorskio helimanomas, nes jis tiek pat kytojo šeimą. Jie augina ..
la°orato- vieną_Detroitas gėdos ne_ ja ir tam tikri pareigūnai koptelių dirbtuvė, prie ku
neparemtų.
atsieinąs, kiek naujų sker-po du vaikučius, kurių
padaryS*
neleidžia maudytis ir sako- rios beveik be pertraukosi
Netrukus Pasirodys
dykių
pastatymas
kitoje
žius
siekia
nuo
4
iki
10
meį
\
e,
t
Registru.otis
rinkėjais
ir
ma, kad šiemet iki pasi- girdisi nuolatinis helokopVertingas Leidinys
vietoje.
Dirbantieji tose
«-•
----- «
------ = Algis
»i_±_tus
St. Juose
Sigitas,
Ramunė,
. . 146o w. 3/th darbininkės
dėžutes dar galima pasiim- baigs maudymosi sezonas, terių ūžimas. Turtingesni
Tėvynės Mylėtojų Drau- skerdyklose nusiminę, nes ir Rūta
r'_± —gražūs tautiniai
«.««!.!«« (V1 motervs
ti sekmadienį, rugsėjo 18 maudytis nebus leidžiama. Bridgeporto gy v e n t o j a i
gija Chicagoje netrukus iš-jų mažiausia 3,000 neteks vardaį. žiūrėdamas i krvkš- dlI}&uslos\ .
asmenys
kraustosi į laukus, bet neleidžia tikrai vertingą lietu- darbo.
Chicagos miesto taujančius vaikus, * pama- gai,sfe ,sužeis,tl; - XuostoHai muie^8 pi^ame^^ukštl", £žiu*u> kad Karščiai
Į
turtingi gyventojai turi čia
viškajai visuomenei leidinį, burmistras R. Daley kreipė- niaį_tai mūsų tautos atei- Siekia ( U Su ketV11C1U mill°- nuo W:30 vai. rvto iki 1:30 Bai^
kentėti tą visą nemalonią ir
Dr. V. Sruogienės Lietuvos si į skerdyklos, vadovybę, tks žiedas? tautos atžala.. . nus kielių.
vai. po pietų. Taip pat dar Šiemet įkyrus ir ilgas įkyrią “muziką.”
Istoriją, kuri bus miš 800 kad skerdyklos iš Chicagos Tačiau vėliau tuo pasakyKarščių metu nuo įvai- salima užsiregistruoti rin- karštis išdegino daug jaunų
Žmogus su Ūsais.
puslapių ii įrišta į kie „us nebūtų
iškeltos,
tačiau mu kiek ir pats suabejojau, rių neatsargumo priežasčių kėjais ir pasiimti dėžutes pajūryje medelių; taipgi
viršelius. Tame leidinyje bendrovė į tą burmistro Vaikai su tėvais kalba lie- mieste yra kilę ir daugiau ras Patalausk? ir Vedeiką nukentėjo kai kurie ir kiti NEW HAVEN, CONN.
tilps virš 300 foto nuotrau- prašymą davė nepatenkina- tuviškai, tačiau vieni tarp mažesnių gaisrų.
“Gaiva” parduotuvėje ir augmenys.
,
kų, kurios didelių pastangų mą atsakymą,
savęs jau “špukina” angliš
Jotijos Jonas.
pas
Kukučionį
“Europe Nemalonus tas karštis buRemia Potvynio Aukas
dėka buvo gautos iš JAV
kai. Tėvai įspėja kalbėti
Je\velry” laikrodžiu par- vo ir žmonėms. Šiltomis ir Kazys Bagdonas padova
kongreso bibliotekos ir lig- Lietuviai Darbštūs nlietuviškai, vaikai kažką su
duotuvėj. 25th ir V. v er- šutriomis naktimis žmonės nojo Waterburio gyvento
DETROIT, MICH.
šiol dar niekur nespausdin- Tvarkingi Žmonės
murma, patyli ir vėl anglišnor Highwav gatvių kam- negalėjo užmigti — ypatin jams Melninkaičiams, kuriu
tos. Nuotraukos yra iš ži
Besisukinėdamas Town of kai “kapoja.”
pas.
?lt,e ",UįentejO.’ kU.rieyr’"^i nunešti, ir Valiams,
Vardan Žmoniškumo
los senovės lietuvių gyveni Lake lietuvių kolonijoje,
Tad susiklausymas, drą- vena ankštuose kambariuo.
kurių namai, nors ir tebe
mo.
pastebėjau, kad daugelis ^evai
Nieko pasaulyje nėra gra- sa ietvermė ir tėvynės mei- SCi kur nėra jokios venti- stovi, bet turės būti nuVirš pusė šio leidinio jau lietuvių namų šeimininkų veikĮa hetuviskose oigam- žesnio ir kilnesnio, kaip pa- lė tevadovauja detroitiegriauti, po $25.
atspausdinta ir netrukus ties savo namais nušluoja žarijose n sielojasi, -aip duoti ranka vargan pateku- čiams šitame kilniame dar- _
,
“
kad
lietuvybė
ne

,
.
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i rūksta Gyvenamų Patalpų Bagdonas 81 Congress
knyga iškeliaus i rišyklą, gatvėse susidariusias šiukš- sak°ma,
šiom tautiečiui.
rmitiPf-nii.
ce—«•
«•
siam
gatvėj turi laikrodžių ir
Apie pabaigą metų šioji les ir jas sudegina. Gatves PraPuka iš Amerikos,” ta Kaio jau žinoma iš kitų
Bridgeportas ir yra tas brangenybių Lit u a n i c o s
pastangos bergž laikraščių, kad Balfui ir
Lietuvos Istorija jau pą- valo pats miestas, tačiau tik ^iau
miestas, kur yra didžiau krautuvę.
HUDSON, MASS.
Jis vienintelis
džios,
nes
aplinkuma,
kusieks visus, kas tik ją užsi- vieną kartą metuose.
. giais
sias gyvenamų kambarių New Havene turi rauioviššiais me
metais pasisekė gauti
sakė. Dabar ja užsisakant Žinoma, taip “dažnai” va- Į'10Je. vaikai au£a 11
/ jeidjmus vykdyti vieša pi
trūkumas — ypatingai dar kus prietaisus laikrodžiams
Mirė Šuavs ir Kurgonas
garbės rėmėjai.' kurių pa- lant negalima norėti, kad « puos nejuntamai astmt- niginę rinkliavą
• ■ Detroito ir
didesnis trūkumas darosi,
val dės bus Įrašytos leidiny-jos butų švarios. Miesto tė- ?lu2-'a' Daline is dai vis Hamtramcko miestų gatvė Ir vėl čia mirė du i.eiupradedama namai U
je, moka 10 dolerių už egz. vėliai vis ragina “Keep Chi- M*>a’ ,r?s0..1.1 sau^ia aPle se rugsėjo 24 d.
viai: Juozas Šukvs, 81 me- įsiauti dėliai būsimo dede-f Ba (Įonas vra
lie.
Be to, kas iš anksto už ją cago clean.” Tas įgyven-, ^vyties vria.kymą musų Kadangi leidimai nėra tų amžiaus, ir Mikolas Kur- ]j0 vieškelio, kaną bus p>;a- tuvis ,.emia var?an
teku.
sumoka pinigus, knyga gau- dinti butų nesunku, jei visi
hendruomeneje. ta- lengvai
todėl &onas> T5 metu.
vestas
gaunami
:as veik išilgai per yisą’sius tautiečius ir mūsų
na už 5 dolerius. Knygų miesto gyventojai taip gat- ?au ,ka‘P J? lelaikvti, kad j, mums detroitiečiams belie- Šukys prieš daugiau nei Bridgeporto miestą. ^au_,bendrus reikalus
Vietos
prieš daugiau
prekyboje išėjusi Lietuvos ves prižiūrėtų, kaip dauge- Jau .ir mazarne seimos įa- ka pasirodyti ne tik savų-30 metu atsikėlė iš Worces- iu namu statyba eina labai ,lietuviai reikalui esant tu
Istorija bus pardavinėjama lis mūsų tautiečių. Tačiau ^-!e PasiGa,e ne^ukontio- jų, bet ir svetimųjų tarpe, terio, buvo kilę? iš Su vaiki- lėtai, ir vos tik namelis pra-'rėt
stengtis pasinaudoti
aukštesne kaina, nes jos ir visa bėda, kad čia gyvena Jojama.
____ Pažįstu....nemaža kad mes buvome pilnai ver-jos. Tai buvo labai švie-^darnas statyti, tuojau Bagdono patarnavimu.
išleidimo savikaina Tėvy- įvairių tautų, įvairių rasių; jaunuoliu,^
kui-ie mokėsi
dar^ budaVokietijoje
lie-h tuos leldlr™s ^utl’.ta! saus proto žmogus.
tam?a užpirktas.
Kama,
Tautietis.
nės Mylėtojų Draugijai at- žmonės ir į švaros reikalusi^ni .
.
yra, esame dar sąmoningi
naujų namelių Bridgeporte_______________________
sieina daugiau nei penki daugiausia nekreipia jokio tuvis , ai
Lietuvos žemės vaikai, ku M. Kuigenas Hudsone is- yra eana žymiai didesnė Pakalbinkime draugus ir
dėmesio.
doleriai.
užsisakyti “Kerių net ir svetimi žiaurūs gyveno o4 metus. \ ienoj ne£JU kjtuose miestuose. Per pažįstamus užsisakyti
BRIDGEPORT, CONN
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lietuviškai, bet skaito ame- “^•"negaH'palaūki7*“Da7- f««-btuv€j jis išdirbo 50 me- ū'metus nauju''name”iių kai-

nkoniskas knygas ,r laik-%un^Sj bet užtai tų. Jau prieš 4 metus buvo_________ ________________ L
PATARTINA VISIEMS JSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Kitomis Informacijomis

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

So. Boston 27, Mass.
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Metams kaina $4.
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JAU GALIMA UŽSISAKYTI
jų tik nedidelis procentas k ‘
1 ‘
’ kilęs iš Žaslių parapijos.
tesidomi.
M. raupus.
maitinti.
t(Keleivio" Kalendorių 1956 Actams
Nors Detroitas šiuo metu
Gaisrai Siautėja
PHILADELPHIA, PA.
nemiega, jame kultūrinis
“Keleivis” leidžia dideli apie 100 puslapiu kaŠiuo laiku Chicagoje ir gyvenimas pilnu tempu rie. lendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas
jos anynnKese
anylinkėse jvyKO
įvyko keli
Ken da< bet Ba]fo pareigos verSvečiavosi Kanadoje
• prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųsdidžiuliai gaisrai padaryda- Siamas, turiu priminti miemi didžiulius nuostolius. jjems detroitiečiams, kad Albinas ir Stasė Bendžiai ! tas.
su dukrelėmis Irena, Viola
Kaip kasmet taip ir ateinančni metų kalendoWhithing, Indianos valstiioie buvo užride^e alyvos ™gSėJ°
. '' J-e 1,888
ir Este'a »’ Bendžienfe mo- •riuje skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, in
joje, buvo užsidegą alyvos gas pavestų musų vargan ti
Q
B.,tkienc atostogų
ir gazolino ref,nerijos, k»-| patekusių tautiečių ir JM b^vo nuvykg į Manuėaiį formacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.
rios priklausė Standard Oil‘vajku
Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
pagalbai.
pas Bendžiaus brolį, kurio
bendrovei. Sudegė daugiau
sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.
kaiD 60 miiionų galionų ga Tikėsime, kad Detroite nebuvo matę per 6 metus,
“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams
zolino ir alyvos. Sugadino neliks nė vieno tokio apsi- Ta proga jiems teko da^refinerijos įrengimus, su- leidėlio, kuris vienokiu ar lyvauti ir brolio 2 mažame- lieka ta pati, 56 centų. Užsakymus ir pinigus pra
naikino ar labai apgadino kitokiu būdu neprisidėscių dvynių dukrelių krykš- šome siųsti šiuo adresu:
j netoliese buvusius namus, prie šio kilnaus daibo įvyk-tynose.
“KELEIVIS”
i Gaisre yra žuvusių ir su- dymo, t. v., rugsėjo 24 d. Grįždami aplankė ir giSouth Boston 27, Mass.
žeistų.
visi detroitiečiai kaip vie- minaičius Rumbučius Roch- 636 E. Broadway —:—
Nemažas gaisras buvojnas skubės, vieni su dėžutė- ester’y, N. Y.
—O. M. j
_____ •
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KELEIVIS. SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

sėjo 14, 1955

anuomet ir dabar
•statinių šulus, bet nesisekė '
[Nuo 1828 iki 1834 metų jis
:buvo kongreso nariu, bet ir
. .
e
:tose pareigose nieku ypatinEsu paprastas žmogus, vo mažai, kaip įr daugelis gu nepasižymėjo. Žinoma,
kaip ir milionai kitų. bet tų dienų “pionierių,” kurie kad kongrese kalbėdamas
kartais pagalvoju, kad ga- veržėsi į vakarus ir ten už- jis pasakojo nuostabiausių
liu tapti garsus, jei mane is augo. Sakoma, kad jis bu- pasakų iš medžiotojų gymirusiųjų prikels.
vo geras ir drąsus medžio- venimo ir pats juokėsi taip,
Kiek tas mano “garsu- tojas, kuris per mėnesį nu- kad ausys linko. Vėliau
mas” galėtų tęstis, nežinia, šaudavęs 4 i meskas ir apsigyvenęs Texase, Davy
bet nors “dienos didvyriu durklu nudurdavęs pante- Crockett dalyvavo kovose
galėčiau būti. Taip many- rą ^didelį plėšrų žvėrį), bet dėl Texas atskyrimo nuo
ti man duoda pagrindo Da- kiek tuose teigimuose yra Meksikos. Jis pateko į ne
vy Crockett pavyzdys.
teisybės, niekas nežino.
laisvę ir Meksikos prezidenDavy Crockett šiandien Mėgino Davy Crockett to įsakymu 1836 metais bužinomas milionams ameri- kibti į susisiekimo verslą— vo nužudytas.
Vaikai dienomis plukdyti Mississippi upe
R. Urbonas.
kiečių,
=——
---------- z------ =_____
vaidina Davy, o naktimis--------- ~
apie jį sapnuoja. O kas
KANADOS u Eli vių diena
apie ji buvo girdėjęs tik
prieš trumpą laiką ir kas ji
beprisimins gal netaip jau Senai skelbia ir garsinta ir įgalioto Lietuvos minis“Lietuvių Diena' Montrea-Leno n asningione, p. Zadaug metų praėjus.
Davy Crockett išgarsino iyje Įvyko.
. , , ..Drąsiai galime
. ueimo varau. Kalba viei. r>i.„w„ sakyti, kad ji pavyko visu tos visuomenes atstovai.
Malt Disney savo sukurtu 1(h*
Ta; i
.....
filmu—Davv Crockett, drą- 100' . Tai lietuvių vienin- net man svarbu—tai susiu\ -gumo demonstracija.
Kimas, suradimas savų pa
sus medžiotojas ir kovotoJ
jas su indėnais. Tame fil- Ir oras pasitaikė nepap- Stanių, kūne šioje didziume tikrovės gal nėra, kaip rastai gražus. Rugsėjis, ru- leJe> VUb Montrealio įskilusakoma, nė už skatiką, ten dens mėnuo, nusišypsojo noje saieje taip pat ieško
tiek daug sugalvota ir su-mums, Montrealio lietu-Už
mėnulio atokurta
taip, kaip vaikai no-viams, o kartu ir mieliems'. totemus,
retųkad būtų,
kad jiems ir lauktiems mūsų bro- ai&teje, nuo sales zemupatiktų. Disnev pavvko at- liams is kitų kolonijų.
,moje, pne s\. Lauryno upes
Ntsenai Amerikoj lankėsi .Japonijos užsieniu reikalu
pėti
vaikų
norus.
’
Vaikai
šeštadienio
nia
‘
keliai
’
;
Plslglaudęs
- —
---» ■ -________ spėti
vaikų f norus. vaidai šeštadienio
ryta Kenai,
keliai,;*
nn7
‘ ’ '1Pšviesųpaskendęs
ministeris Mamom Shigemitsu. Ta proga New \orke
1
^t.tauienio ma
ijuroje
» , •
.... susirgo Davv Crockett o pa-vedantieji i Montreali ir iš:
Ų
Jtuoje
pasi
jis
malėsi ir su gen. MacArthoru (iiršuje dešinėj),
—Na, Maiki, tai aš
Anglai yra pagarsėję masi- .L-• i .
lb, Jiontieans.
Į jį zžiūrovų
kuris
anuomet buvo sąjungininku Tolimųjų Rytu vy
nų išradimais; italai yra ži-J*
v J°:- ‘>U'° uzkim^! autom?-į virtine visai nesun
noriu pasakyt tau:
eito rudens. Disney ne tik įiliu Vl)ač artėiant nrie*nesumazeja
riausiu karo vadu. Apaiioje tnatome, kaip tas pats
bus pagarbintas!
kaip geriausi muzinaw ho' i,•
r
aiLeJant .P1 ie• Nuolaika gera, sėdi senas
Shigemitsu
prieš 10 metu pasirašė Japonijos pasida
™
1
T
, b ra‘eSt° vaziavoįinugranias su naujuoju sa
— iu, tėve, daugiau
prancūzai vra ukūrę
vimo sutarti.
sėdi 1EiUJltJ1 su
ko ir negali pasakyt.
graziausią lite. atarą; vo-Montrealio gyventoja. j v0 orol
Disney
yia
geias
mznie-g
amtos
prieglobsti,
važiavo
—Kodėl negaliu?
kiečiai gai-sus savo mu.-ufiloso- .
oi#-i
senaisiais, visi dalinasi per- pirmininko, imigracijos ir ir pro debesis, aušrą-laisvę
—Todėl, kad nieko dau- fais. O kuo gali pasigirti nu^* Sukuręs fllmą 11 pa" atsigauti po savaitės įtemp gyventais įspūdžiais, gėrisi pilietybės ministerio ir—tai pasitikti,
lietuviai? Mūsų
Mūsų tauta
tauta'nejos pasisekimą jis to darbo fabrikuose, prekygiau nežinai.
lietuviai?
ne męS
Taip. Montrealis, jo lie—
suvokė,
kaip galima boję, bizniuose. Tarp jų montrealio, neperdant, pa- pirmą kartą—iš Quebec«
,5.7 ..
—Ai bečiu, Maiki, kad turi kuo pasigirti, nes per1
vydėtmo
grožio
vaizau.
ministerio
pirmininko.
Jis
tuviai,
kurie buvo visų skaiaš daugiau žinau už tave, ilgus metus neturėjo nei sa- uz 11 1 1S to filmo, ne tik nesutikta nė vieno lietuvio., įstatvmas žiaurus, bet sveikino savo ir jo vadovau- tomi nevieningiausia Kaba daugiau svieto mačiau, vo spaudos, nei mokyklų. ją rodant, bet ir kitais bū- Atvykstantis turėjo pagal-į
dais.
voti. nejaugi Montrealyje įstatymas, sakvdavo rome- jamos vyriausy bės vardu. nados lietuvių kolonija,
Ir tu žiūrėk, kad daugiau
..... —\ eidiminut, Maiki m
Tu Disneytuojpradėjo ruoš-nėra lietuvių?
Nejaugi‘jie nai. Ir montrealiečius toks Dai,
Dai, trumpai,
trumpai, meno
meno pa- ™rs savo skaičiumi dipnes vyresni taip drąsiai čia tuH misteiką
Italijonai ti vaikamsmedžioklės dra- neištroškę gamtos
grožio, dėsnis paliečia. Artėja 12 roaa>
rOaa. Tikrai
Tikrai verta
verta dėmedėme , ^aVsia’ pasnocė, kad, įeine a
1™’. a .iezii\1k
Išrado ne muziką, ale ma- bužius, ginklus ir įvairiu.- neišsiilgę, kad
ir
svetimo,
valanda
nakties
—
reikia
Slo
\
ra
nemaža
jaunu, bl. etanl.’ J1 moka neikti,
sin
T
ra
nemaža
kad ir svetimo,
li kuolu a ?i> ou.
u a karonus
Muziką išrado Įrankius, kokius anuomet bet svetingo, medžiu šla- skubėti į namus. Ryloj vie-bet vertu visuomenes de.irJ. ,etl/
gaunesms
iikimes,
kad si kolonija
L-.m
v
I
enas
Prūsas
šiaučius,
ir
dėvėjęs
ir
naudoji
Davy
m
esio,
A.T o t- <n n
gaivinančio upių- ni jau iš ryto skubės pamal- mesio pajėgu, šių eilučių
■*ua
vau.
jau gajį būt, kad jis buvo lietu- Crockett.
Pramonininkai upelių srovenimo, ramumo du į naująją Aušros \ artų autonu žavėjo meozio uro- paruuy’s ir (i ii'dgiau z.y
supykai.
įstoi ijos puslapių.
aš
nenvkctu vi?\ ,Tai buvo tas P™835’ Disney moka didelius atly- jirr poilsiu
poilsio’ po sunkaus dar- bažnyčią, nes pamaldas lai- žiniai.’ lai montrealiecio
—
Nausa.
J. Valeika
P r •
.. J/, * * Maiki, katras ir alų išrado, ginimus už teisę gaminti bo?
kys pats Quebec o^provinci- p
Abromonio kruopštus
pykstu ^ieriu ’tu nerie- 2inai’, kaip jis pirmu5-vk Pa" *‘Davy Crockett” liemenes, o taip. Jie mvli gamta, jos primatas, Montrealio darbas. Gaila, kad neouvo
riji, kad mano8^-Gare.....
kubllą alaus^ta! jo bo-kelnes,
kepures, šautuvus, Jie
jie jos
JOS pasiilgę.
Bet šianšian- arkivyskupas,
..
pasiilgę. Bet
kardinolas galima jų įsigyti, nes autoTORONTO, ONT.
dh tiek
e,
kdd
ją
\i>ą
išdurklus
ir
tt.
Tuos
prnrnodien
jie
skubu,
jeięu
kurie
į
l^iti
iki
koncerto
nūs
nepardavė.
eien linksma, tai aš galiu
pute ir reikėjo . daktaro nininkus, kurie be jo leidi- buvo išvykę, į Montreali. j P1 adžios norės apžiūrėti šio
Grižo iš Lietuvos
tau ir tautininkišką dainuš šauktis. Ale
kai tai; lai- mo gamina tas prekes, Dis- Patvs montrealiečiai su ne-!didžiausio Kanados miesto Bendrai, Lietuvą Diena
ką padainuot.
Montrealyje pavyno.
Kol
Rugi>iūčio 23 d. i Toron
kais riaktai-ų Prūsuose dar ney traukia teismo atsako- paprastu susidomėjimu irjdomybes, meno parodą,
—Norėčiau išgirsti.
mes tokias menas pajėgsi- to sugrižo \ eronika Badinebuvo, tai tas siaučius nu- mybėn. Ar jis bylas lai- atidumu seka radijo stoties! Sekmadienis. Diena iš—Nu, tai klausyk:
Laiė pats savo prisiegą gy-mes, nežinia ir mums tas pranešimtis apie savaitgalio aušo nepaprasto gražumo, me rengti, jose taip gausiai konienė. Ji 1938 metais išNedainuosiu lyg poetas
dyt.- Pasiėmė savo ylą ir nesvarbu, bet įdomu pažy- 01a Deja, pranešėjas ne-ĮPrie Ausros Vartų bažny- dalyvauu, mums nėra bai- važiavo i Lietuvą aplankyti
Apie šaltą upių srovę.
paRst jai i pašonę! P-y-y-y mėti, kad šiandien įvairiau- gailestinga, jis vis karto-'čios judėjimą tvarko lietu- si jokia “Koegzistencija. ’ savųjų ir karui prasidėjus
Ale stačiai užraiiuosiu
Vyras
piadėjo švilpti per tąsių gaminių su Davy Crock-ja;
šeštadienis — gražusjviai skautai. Jie ir mašinas Nėra baisūs jokie priešo nebegalėjo grįžti.
Apie tautišką gerovę.
Tauta bus gy- buvo pasilikęs Kanadoje,
skylę alus. šiaučius nusi- ett antspaudu į rinką pa- saulėtas sekmadieni — lie- nkiuoja nuošalyje, kad ne- grasymai.
va.
lauta
nemirė.
jos po karui jis tuoj pradėjo
Tautininkai mumi sako:
gando ii’ uždėjo pirštą. Ale leista jau už šimtus milionų tus. su menkais pragiedrė- sutrukdytų judėjimo. Ir tą va[kai iįblaikvli
po pla- rūpintis žmonos grąžinimu,
KeiKim tautišką kultūrą
kaip tik atėmė, alus ir vėl dolerių. Sunku būtų išskai- jimais. Pirmadienis—Dar atlieka neblogiau uz įsčiuosius
laisvojo
pasaulio Galų gale jam tas pasisekė,
ir ant lopo dėkim lopą,
svilpia. Jis Įdūrė su Stores- čiuoti visas tas prekes
mokslintus
policininkus.
bo
Diena
—
numatomas
grakampus, nemiega.
Badikonienė buvo Kanados
jeigu kelnės Kam praKiūra.
ne yla, tada
Pamaldoms
pasibaigus Jie visomis progomis ža- pilietė.
, , pradėjo
„ švilpti
,
rravcbid.
t-u; zus> no’s ir vėsesnis Ola
R
.įu
siuva'iš kJ Pesimistų, jei tokių tą die-iveik visų lietuvių mašinos
—Ar sulopytos kelnės storesniu balsu. Tada jis
Lietuvoje dar paliko Ra
dviem
pustais
užgrojo
punor
į)
*
kurias
Crockett
Montreaiio lietuvių tai-papuoštos balta su tautiniu dins pasaulio sąžinę, prireiškia “tautišką gerovę,
Crockett
ba
■
mins,
kad
šimtai
milionų
dikonių
17 metų duktė. Tėmutmę polką. Tai ve, Mai- tlk no,?L kūnas Crockett
11
tėve ?
buvo,
ūpas
puola,
bet-spalvų
juostele,
juosta
P. ki, kokiu spasabu atsirado 8€roėjai *r vasa,'3 nesi°ia’ J..,,Antimistai :”l Sinaflian T ithnanian Cnn velka
negirdėtą
vergiją, vai tikisi, kad pavyks ir ją
—Kaip tu, Maiki, nore ant svieto muzika.
^ įvairių ginklų ir kitų me- dauguma visi
^U^adian Llth“
kad dešimtyys milionų mirs- sugrąžinti.
tum: ar kad mūsų gerovė
’Dorvelis” klysta. Taip dau-[gress
dziotojui daugiau ar mata vergų stovyklose. Jie ir
Badikonienė skrido lėkbūtų su kiaurom kelnėm, —Kad ir taip būtų, tėve, ziau
mūsų
darbščiųjų mirdami savo lūpose kartos tuvu per Vilnių. Maskvą,
taip iš tikrųjų Tai
reikalingų
daiktų, ^UlPa
kaip Sovietų rojuje?
skautukų darbas.
tai visgi kreditas už šitą iš- šiandien
Davy Crockett 11 ^uvobrangiausią žmogaus turtą, Pragą, Paryžių. Montrealį.
—Aš, tėve, kitaip žiūriu radimą prigulėtų prūsui, o "vardas segamas ir galybei šeštadienio popietė. Erd- Koncertas. Plateau salė. didžiausią jo troškimą— Kelionė truko 6 dienas.
ne lietuviui.
vėjo jokio debesėlio, viso-i^rs ji talpina 1,500 sėdinTokiuose suvažja
Į tautos gerovę.
kitų prekių.
I
_
••
—
Bet
aš
tau
pasakysiu,
susisiekimo
priemonė-!ciųjų,
bet
dar
prieš
kon—Na. tai pasakyk, kaip
Štai arkliuko žaislui de- mis
,
...
...
vimuose, “Lietuvių Dieno
Maiki,
kati
lietuviai
yra
dar)
damas
parašas
“
Jok,
kaip
mis
>
neišskiriant
nei
vežikų,Įcerto
pradžią
perpildyta.
tu žiūri į toki bizni?
se,” primins laisvojo pasau SENATORIUS MELONE
“NEMATĖ MAIŠTO’
Crockett,”
DaVy lietuviai traukia į geriausiai Pats koncertas. Progra- lio sąžinei, koks jai gresia
—Tautos gerovei, tėve, geresnių išradimų padalę, [gį“
visų pirma reikalinga ap- —Ką, pavyzdžiui?
ICrockett vardą rasite ant Montrealio salę, Mount Ro- mą atlieka Toronto Varpo pavojus.
Primins,
kad
-Ogi visas kryžkeles ap- marškinių, antklodžių, rank-^aI Challet. Salė erdvi, bet Choras, pianistas Smilgevi- ^^.jtitie'i laisvės, laisvo ap- j Amerikos senatorius Mašvieta. Paskui, reikalinga
p. B.
1 •'
one iš Nevalios lankosi
plati laisvė, kad žmonės ga- statė kryžiais, kad velniai šluosčių, net Tip-Top duo- I‘er vos nepilną valandą jau čius, operos solistė S
sisprendimo
principai
užKardelienė
ir
Montrealio
.*
.
.
’
!,,
.
Maskvoje.
Jis ten tris sa
lėtų dirbti ir laisvai savo-negalėtų po šventą žemę nos jr tt., ir tt.
perpildyta. Čia ne tik montmokslo žiniomis naudotis, vaikščiot.
•
žodžiu, daug kas iš nu- paliečiai, torontiečiai, ha- skautų vyčių tautinių šokių mins laisvajam pasauliui, vaites ieškojo “maišto dva
sios” prieš bolševizmą ir jos
—As ant to nesoglasnas, —Pct kokia is to nauda, mirusių prikelto ir išgarsin- miltoniečiai, bet tui» ii to- grupė.
kad
jis,
siųsdamas
i
kovos
Maiki. Mokslas ir laisvė tėve? Kryžių pristatė pil- to Davy Crockett vardą pa- ūmesnės provincijos savo Jeigu visi programos da lauką jauniausius, kaip pa neužtiko, todcl tas senato
veda žmones is doros kelio, ną !.rastą, ir vistiek patam- naudodamas daro toki gerą atstovus. Čia susitinka ne lyviai buvo dienai pritai vasario žiedus puikiausius, rius sako, kad reikia griežai sumažinti išlaidas pronere- kintos nuotaikos aukštumoPaimk bet kokį pamokytą sy bijosi už durų išeiti, kad biznį, apie kokį ir pats Da-tik išimtį metų Let.....
.ir jo/
- jaunystes
kupinus,
motinu pagandai
, .
. - Rusija,
n -• nes
vaikystes
ai-je,
tai
varpo
Choras
•
,
1
.
mandrapypkį, ir pamatysi, velnias nepagriebtų.
Vy Crockett negalvojo.
ta’ nt‘t nuo vai
,
j vaikus, ju krauju, invalidu! išlaidospriešjokios
...
J •’. ,
naudos
kad jis jau neina bažny- —O iš kur tu žinai, kad *
'
mingų dienų nesimatę,
neduoda.
Senatorius
Mačion. neklauso pamokslų, bijosi? Juk tu Lietuvoj ne- ° kaJ '^1° :as ,Uav7 Garbės stalas. Tai tiems ...........
nams vergijos retežius.
,
,...
&J
lone, republikonas, yra ziba vokuoja, kad jis daugiau buvai.
Crockett. Jis nėra‘ isgal- tautiečiams, kurie Kanados viršūnėje.
Klausytojai
nors
atjausPrimins
tiems
mūsiškių,
nomas, kaipo rvienas iš izožino už kunigą.
—Tu pats, tėve, ne syki v°tas asmuo. Jis tikrai gi- krantus pasiekė prieš dau—Bet be mokslo, tėve, man apie tai kalbėjai. PaTennessee valstybėje gjau nej 50, geriausioje vie- dami choristų nuovargį, bet kurie jau pradeda kerpė- liacininkų ir dešiniojo sparnegali pakilti jokia tauta, galiau, tu ir dabar dar bijai 1786metais. Mokslo vaga-toje, deja, nepilnas. Neži- negalėjo susilaikyti nepra- mis užželdinti savo tauti- no reakcininkų.
nės garbės ir pareigos jaus----------------------------------I’asakyk. kodėl iki šiol lie- įeit į tamsų kambarį, nors
1" — '
--------------- nia kodėl nevisi esantieji šę kartoti,
šiai
dienai
gauta
sveiki- mus, kad jų uždavinys šia- Geriausias būdas paremtuviai buvo atsilikę nuo ki- Amerikoj velnių nėra.užteks, Maiki, ba šiandien
Montrealyje lietuviai vetenimu
ne
tik
iš
viso
pašau- me laisvajame pasaulyje ti laikraštį yra surasti jam
tų tautų? Todėl, kad jiems —Taip negali sakyt, Mai- mes turim Sčeslyvos Smer- ranai užėmė jiems skirtas
lio kampuose esančių lietu- vra nešti laisvės ir kovos naujų skaitytojų.
Pakalbuvo neprieinamas moks- ki, ba pikta dvasia agry- ties Susaidės mitingą, o aš garbės vietas.
vių,
jų
atstovų
asmenyje,
vėliavą.
Jų
pareiga
žadintinkime
draugus
ir
pažįsta

staršas Sveikina miesto majoro.
is. Per keliasdešimt" me- mentų su nieku nedaro, ir esu paznočytas kaip staišas
tų rusų valdžios buvo už- tu negali žinot, kur ji gali maršalka, tai jau čėsas eiti. atstovas, generalinis Lietu- bet ir iš pačios Kanados vy- ti ne tik savuosius, bet ir mus užsisakyt “Keleivį
drausta’ lietuvių spauda, tau kilpas užtaisyt. Na, ale —Iki pasimatymo, tėve! vos konsulas Kanadai, savo riausybės, jos ministerio svetimuosius, austančią, kad Kaina metams $4.
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Puslapis Penktai

KELEIVIS, SO. BOSTON

— [ar kitą straipsnį išmesti ir turimų egzempliorių pusiąpių neplėšys.
kitu pakeisti.
""■Štai paskutiniuoju
Baigė Universitetą
nebetinka kas buvo

Lėlaičių, ii nereikės pusnietinių dėti. Plaukai savaime
taps šilkiniai. . . Gaila, kad
Olga Franklin nebuvo kolchozan nuvesta. Jai būtų

Iš Pietų Amerikos
URUGVAJUS

Baugiau Laiškų iš Lietuvo*

Mirė V. Putvinskis

visą dieną pi
Pavarė ‘Neklaidinga’ Vada
Kaip Jaį* "KeIelvyje”. esu
minėjęs, Urugvajaus lietuGautomis žiniomis Sibire fcU. \*ena al‘klių
Alontevideo laikraščiai pil- viai vis daugiau gauna laišmirė buvusio šaulių Sąjun- arkllV užtektų
,
ni
komentarų, sensacijų ir kų iš Lietuvos iš savųjų ir
gos kūrėjo Putvinskio sū- pon,JU0S kltiems /»ar»ams tų agresijos priemones ir gę 560 studentų.
uogos buii.o.-na buvo jumoro apie buvusi ilgame-iš nesenai grįžusių iš brugnūs agronomas Vytautas naudoją. Javų pjaunamųTen jau buvo tiek pri_____
kemšamos
su
. . stabarais,
.. ... . vist u Urugvajaus komunistų vajaus. 'Iie laiškai yra laPutvinskis ir jo žmona Ele-mašinų^ šis kolūkis turįs meluota, kad šiais “šypse
Ką Dirba K. Vairas
4,
bet
dirbanti
tik
.
*.
..
nv
“
;
ai>
kinta.
pal tįjos generalini sekreto- bai skirtingi. Senieji rašo
viena,
o
nos
”
laikais
nebepatogu
tona Urbonavičiūtė.
Amerikiečiams
gerai
zi-Nors
ji
nebuvo
nei
kolchoj LUgenio Gomezą ir jogu baime, visokiais būdais
Putvinskiai buvo ištiem- kit°s taisomos. Sienpiovių ų “mokslą” rodyti. įsaky nomas K. Vairas-Račkaus- ze, nei vergų stovykloje, o nl
sunu
_ kurie
lal. išsiįukinėdami ir kartodati j Sibirą 1940 metu birže- kolūkis tttris net 6, tačiau ta tuos sąsiuvinius išimti,
kas
oa'-ar
yra
lasytojo
Pettik
kelias
(.ienas
“
Intounst
ku
į,
po
pašalinti
ne
tik
is mi kad gyveną gerai. Vielio mėnesi kartu su tūks-nė viena ^naudojama, nes
Bet, aišku, tą Įsakyti te- ro Cvirkos muzėjaus clirek- viešbuty, kur specialiai vis- vad„ bet ir iš Komunistų nok dauguma iš jų nusitanėiais kitų tremtiniu.
vls°s sufe'«^ios lr «•
galima
ti.; savo piliečiams, toriu. Taip praneša komu-kas pagerinta užsienio tu- partijos narių. Taip pada- skundžia, kad serga, ir beJu vaikai esą grįžę ‘i Lie- Tal va kall' ten nulma bet užsienio
bibliotekos jų nistų spauda.
ristams, bet s; . ; , , agyti ryta, pasak pačių komunis- veik kiekvienas prašo vais
mas derlius.
tuva.
nuo visokių “indigestion.” tų spaudą, nes Gomez ir tų. O naujai parvykusieji
Bet jos minkšti smegenys jo sūnūs yra kapitalistų pa- rašo gudriai, su jumoru,
Ko Vertas Jų “Mokslas”
Kaip Jie Nuima Derlių
nei kiek nepaki o. užval sekėjai ir gyvenę prabango- tuo būdu daug ką pasakyKomunistų kraštuose vi
gius rusiškos duo. .e!ės. . ..
tS,
Apie tai gražiai papasa si verčiami meluoti. Ten ir
' ' je, turėję savo vasarfiainj, darni ir duodami suprasti
Gaila!
N
cdu
.
o
raigšė
nu,,
nesi
kojo Vilniaus radijo kores vadinami mokslo veikalai
’ Tpuošnų
automobili.
gavo draugams,
vesta nei i rusiskos senuos
skubintų
vykti
i
jų
tą
giriapondentas.
yi
yraa persunkti
persunkti propaganda,
propaganda, "laikingo
“laikingo sugyvenime nes taip pi) gų pilni, kad ideališką virtuvę, Kur iš Tai daugiau negu juo"Pirmaujančiose artelėse melu. Todėl ten dažnai sezonui prasidėjus, didžioji perka viską Kas papuola ir “sezoninių ’ bulvių ir svo- kinga, kad komunistai tik
loJlL • • •
'
apsižiūrėjo
ir
pama^*a
*
vienas
išvykdamas
trūkumų nesijaučia,’’ tvirti- kaikurios knygos, jų pačių dalis angliškos spaudos ap- Krautuvės tuojau lieka tuš- gūnų gaminami asakiski dabar
na korespondentas. “Buvo-rašytos, naikinamos, nes jo-sirgo rusiškų bondzų ir visa čios, nes nesuspėja atvežti patiekalai. Ji ne »a.-ako mė-tė, kad jų “neklaidingas' pasakė, kad jei ten bus ge. . -. _
, . . - -•• i «« 1
____XXI,— IX..
X . 1X
...............
» » -1
*
.
> • zvvt vz. V-kfi »»*l£TTVC«
me užsukę
į Kosciuškos se skleidžiamas “mokslas” kas rusiška liaupsinimo li-naujų prekių'. Mėsos krau- sos, sviesto, lašinių, kiauši-vadas, kaip koks aristoKia-, ai Įtyventi, lasys komunisvardo kolūkį. Dešimtys uar-nebeatitinka Maskvos va-8a- Siunčiamos Maskvon tuvės atdaros tik ketvir- nių kainų. Atroc.o, r.ad vi-tas, gyvenęs prabangoje, d’nam Urugvajaus Lietuvių
bininku švytravo daigiais. ’ dovų armoškos užsuktai ekskuisijos ir atskiri laik- tadieniais, nes toks pap- soje Gorkio gatvėje, po ka- Urugvajaus plati visuome- ( enlrui ir jo vadams, o jei
asmed aina i.
raščių reporteriai, kurie sa- rotys.. Užėję
Užėję dar
daržovių rją jį buvo vedžiojama, ji nė jau daug metų žinojo ir blogai- atskiriems
Štai tau ir aukšta techni
Štai, kai Maskva nuirau- vo reportažais užpildo išti- krautuvėn,
kopusprekių išviso nematė, spaudoje rašė, kad tas po- nim*. Iki šiol jis dar nė
ka, apie kurią komunistai kė su Tito santykius, tai ir sus puslapius. Juos skai- tų, morkų irradom
melonų, bet arba jy ‘kainomis nenori nas “proletaras” geriau gy- vieno laiško nepaiase orgapliauškia. Darbininkai švyt mokslo knvgose jį Uoliojo, tančiam susidaro vaizdas, neradom tomeičių, svogu- gąsdinti angliškos publikos, vena už bet koki Montevi- nizacijos vardu, oet atskiruoja dalgiais kaip “pik kaip senovės rusų vežikai, kad ten gyvena laimingiau- nų ir bulvių. Paaiškino, kuri tai ?a}(jžiai nusiteikus aeo turtuolį. Vykdamas į riems asmenims parase gačiausiais buržuaziniais” lai Dabar, pradėjus su Tito
kais!
bičiuliautis, tokias knyga
Kiekvienam kyla klausi
naikinti.
mas, ką veikia tos jų gar tenka
Dėl tos pačios priežasties sa' u Kainu, šunena \ien tourist restorane, paaiski- pasaulio skursni žmonės, laivais pirmos
sinamos masinu - traktorių naikinama daug ir kitų pasigailėjimą širdyje tam no, kad nereikia tikėtis iš kaip rusa darbininkai šam- kolte, gi savo asmenini sek- ji gyventi. Be to jau_ pora
.
stotvs?
knygų.
angliškam reporteriui, ku-restorano
virtuvės
gero pane maadosi! Kaip tur-retonų patalpindavęs tre- iš jų parašė, kad jau įssigy
Minėtas korespondentas Vargas ir Didžiajai So- ris kaip nei
kuria
paaiškina ir tą klausimą. vietų Enciklopedijai. Joje džiojamas
endaJis, nuvykęs i Novosilkos turėtų būti sukaupta Sovie- vėmis. Jis noi
kolūki, rado gale lauko sė- tų Sąjungos mokslo beša- matęs, bet nieko nesuprato, duona pigi ir tokia gera, kios pagarbos tauriam gė- jos generalinis sekretorius.
po paskutinių išvykimų
dinčius darbininkus be dai - liška santrauka. Bet deja Rugpiūčio 19 dienos “Daily kad aš čia atvažiavus nusto- ralui!
Gaila, kad Olga O taipgi “amžinas ir neklai- įr nuolatinės komunistinės
bo tuo laiku, kada. pagal ir ten viskas paremta pro- Sketc’n
kažkokia Olga jau skundusis blogu virški- franklin neatsiiankė nepri- dingas ’ vadas. Jis kelis propagandos, daug kas jau
seną lietuvių priežodi, ir paganda, kurios pobūdis, franklin rašo:
nimu (indigestion). Popie- klausomoje Lietuvoje. Kur kartus buvo parlamento na-lUošė savo lagaminus ir bu“akmenukas juda.”
aišku, dažnai keičiasi. To- “Pamatyti tikrą gyveni- temis pasirodo kaimietės Pienocentro
užkandinėse rys ir senatorius. Jis para- Vo pasikėlę sparnus skristi.
“Koks čiadarbas," skun-dėl ir tosenciklopedijos re-mą —- važiuok^ Maskvon, moterys su uogomis
ir minimo šampano būtų gale-seapie tokį pat “vadą ir
paskutinieji išvykusių
džiasikolūkiečiai,
“jeigu daktoriams tenkadažnai tą Šimtai tūkstančių žmonių, obuoliais, kurios apgulamos jusį gautiuž 10 lietuviškų Jugoslyavijos diktatorių Ti- laiškai, kaip perkūnas iš
- 1S painų Rusijos
Itu>ijo> vietų, vaikų
>ŽUKU irI, Kitų
įmesuecių nir centu
kitų miestiečių
centų visa
visą bonka.
bonką. Tai
Tai bubu- toio knygą,
knygą, bet
bet pas
pastarajam giedi o dangaus, trenkė ir
vyksta
Maskvon,
kadangi
jų
prekės
tuojau
išparduovo
gėralas,
pagamintas
iš
susi
py
kus
su
Stalii
Stalinu, pats pakilto .jiems sparnus. Net
SKAITYKITE
i tai yra vieta, kur gali pa-damos. Su pluoštais rublių pį^nn išrūgų,
midėrius
uu-knvca
iau
iš
knyg
„.
knygy-nų
ir tie fanatikai, kurie bumatyti
tikrą
gyvenimą, rankose j>erka uogas ir pUtį cukraus ir mielių. JĮ rinko ir sunaikino. Jo gi su- vo pasiruošę vykti, susilaikė
Taip yra Įdomu, aiškino kemsą i burnas su uogų ko- Įaįp jr vadindavo “pieno nūs Eugenio Goinez Chiii- įr kažko laukia, nežiūrint,
___
man žmonės. Tik pažiurę- teliais. Kaimietės moterys šampanu.”
bay taipgi paskutiniu laiku kad nešvari ir melaginga
naktys karai įsKiiosk. i.i ū.io ATLAinvpavesy .r Abelkio ro- kime, kaip jie yra teisingi! visos savo galvas pridengę
Taip yra, kari išrūgų ne-buvo partijos generaliniu komunistinės propagandos
16S pu.: cities.Kiču,s viršeliais, 4«7 pusią- Pavadžiui as
stoviu pieno skarelėmis. Man paaiškino, pagavęs, jų neatskirsi nuo sekretorium.
mašina veikia.
kaina
lapiai. kaina
54
bare
ir
stebiu,
nesiskutusius
kari
tik
skareles
nešiojant
šampano,
o
nepagyvenęs
CEZARIS. Mirko .Je<ulič'o romanas,
ne jaįkas būtų liautis
*n.^’ VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo įr
kepurėtus, darbininkus rusų moterų plaukai pali- dabartinėje Rusijoje, neai- Ir xą tie vargšai Gomevertė A. 'K. Puida, pirmoji
Cicėno knyjra apie Vilniaus krašto
zai
nedarė
partijos
linijai
ITlu
]j
<
į
nus
savo tautiečius
188 puslapiai, kaina ........................S lietuviu kovas už 'avo teises. Kai- geiįancius sampaną po oo ko švelnus ii blizganti kaip skirsi jos nuo roiaus
lengvas būdas išmokti ang na, kietuose viršeliuose ........... ---------- -------- -i--- --i
išlaikyti, bet viskas nuėjo tuo gavo ajkanu ir utėliuotu
*
J
•
amerikoniškus centus
už šilkas.””
liškai. Geriausias vadovėlis p'aDobilas.
..
.
'
L
niekais ir pagaliau tapo sa- -rojum” įr nepamiršti po
dedantiems angliškai mokytis;
duoda TAVO
I SOCIALIZMĄ,
^filrljnp
pasikalbėjimus.
Parašė KELIAS
Leonas Blumas.
Trumpas
uu, v.ui
u
naujus išradimas! --------------------------Negana to.
dar Ot ir
,as.
Trumpas ^tiiviiiię.
ištarimą. angliškus
............. 75c socializmo aiškinimas. Kaina 25c. perkas po bonką i namus, Jūs ten. amerikietės, nėšio- Vooas-patmas Oi kanda, jis vo sukurtos ^partijos auka. namg komunistų vadams,
Kaina ......................
Mat, kol partijai sekėsi, tai ^a(j kunigams kur kas yra
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- devokr \tinto soc i a l i z m o mokėdami po doleri.
Žmo- kitę .-kaleles vietoje skry-yra vegetarą?.
ehel: onienes parašyta; 2oO įvairi*}
PRADAI.
Populiari ir naudinga
viskas
buvo gę,aĘ Let P*a" iengviau mulkinti savuoreceptu. 132 pusi. Kaina .. . $1.2.'> •nyga siu dienų klausimams supras~~
.------riėjus laipsniškai smukti, sįus nes
dangus toli nuo

ūgU$

S,uitipdliR. ii

Vertingas Knygas

RUDENINIS PIKNIKĄ

KAS BUS. KAS NUBUS. BET ŽE ti.
Kaina ........................................ 50c
MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos įdomus aprašymas kaip Joni SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, verte Vardu
Viekšnių
Mažrimas 1812 metai
kaina ...................................... l!>c
Kauna nusikraustė ir Napoleona re- nas.
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.00
LIETUVOS ISTORIJA.
Parašė V
NEMUNO PAKRANTĖSE. Jdomfis.
Daugirdaitė-Sruogienė. Kaina $3.00
lengvai skaitomi Dr. A. Garmaus
Palaikymui Lietuviu Kultūrinės Radijo Prog-amos “Laisvės Varpo.” kuris girdimas oro
KALBOS
ISTORIJA
atsiminimai. 136 pusi. Kaina $1.,’*> LIETUVIŲ
Dr. P. Joniko pirmasis ir vienintc-. bang. mis kas sekmadieni nuo 12:30 iki 1 vai. po pietų iš Bostono stoties \\ BMS, l' -.KIklc.
.MILŽINO PAUNKSMe. Balio Sn:<ifO? trilogiška istorijos kronika.į lis šiuo klausimu veikalas. KaiREM.IA ALT SANDAROS 16-JI KIOPA
173 pusi., didelis formatas, gera na .....................................................$3.tM'|
popiera. Kaina ............................ ?2.5<. JUOZAS STALINAS, arba kaip Sekmadieni, rugsėjo (September) 25 d., 1955, Babrausko darže, Leiccsler, Mass.,
KON TIKI. Thor Heyerdahl aprašy
Kaukazo razbaininkas buvo pasida
prie Worcester. Pradžia 1 vai. po pietų.
mas nepaprastos šešių vyrų kelio ręs Rusijos diktatorių. Kaina . .25<
nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
bnezija. 413 pusi. Kaina. ..-$3.7Š;SOCIALIZMO TEORIJA.
TrumpaATSIMINIMAI. Stefanijos Paitana
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi.
_
;is jos jau ! -*iiomeiie.izvtvizvnžtg santvarka
ik tijil
antvarka ir
ir knfL'l
kodėl ji
dai •
viėienės
prtsiminimai
kaina ................................ 25c
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 5k pusi keisis.
Kaina ............................................... $!•<* TIKR\ TEISYBE APIE SOVIETU
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poet
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
J. Aisčio atsiminimai apie Rink-. ,.a faktų šviesoje. Trumpa bolšcvizMiškinį. Tumą. Savickį. Giras ir 5.' mo istorija ir valdymo praktika. I.a
24!> pusi. Kaina ............................ ?2.5<
•ai <iaag medžiagos. ik> puslapiai
.............................................50<
MIRUSIOS SIELOS.
M. Gogolio; kaina
svarbiausias veikalas, išvertė M.'
AR
ROMOS
POPIEŽIUS
YRA
Miškinis. 2'.»0 pusi. Kaina... .$5.2
, KRISTAUS VIETININKAS? PaRYTU PASAKOS.
Vinco Krėvė'
rašė kun. M. Valadka.
Svarbi.
parašytos indų ir kitų tolimųjų, kiekvienam perskaityti, kaina $1.2*'
tautų legendos.
220 pu-I. $ksu SoCIALI,EMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS.
Pagal K. Kautsk
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo naujausiomis žiniomis papildyta tu >‘
M. Va’adkos parašyta knyga. 250 klausimu knygutė. Kaina ...........25c
?2.5‘! K(,Kn;s DIEVUS ŽMONĖS GAP.
pusi.
Kaina .................
BINO SENOVĖJE. Dievų yra vl< larsiosios
ŽEMAITĖS
KAŠTAI.
okių įvairiuose kraštuose .r jva.nuo
mūsų rašytojos pirmojo karo meti, 'okiu
musų ras\v>jo ,
alkuose dievai buvo kitokie. Ko
Amerikoje paras , va zdeli. su ra , .c
bctuvių
sytojos pa\eikslu.
1-A puslapiu .
-,ia
ji no
kaina ......
od’Rtk'ftTA*;
P
Aoelki'
ŽEMAIČIŲ kKRIKŠTAS.
P. Anelkr
NEPRIKLAUSOMOS
T .1 ET U VOS
parašytas istorinis romanas iš Že
PINIGAI. Jono K. Kario, l«0 pa- maitijos krikšto laikų.
Su kietais
veik.'lų, 225 pusi., gerame popiery je. apdarais.
Kaina ....................... ?3.-> >
k ' Tl ’l
••
• §o .d i i
............
i VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi
toks tvanas būti ir ką apie tai
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. sako mokslas. Kaina ................. 25c
150 pusi. Kaina kietais viršeliais §2,
minkštais viršeliais ................... $1.00 DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol-;
VOJ
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ševikų okupacijos ir teroro LictuvoParašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je.
Kaina .........................................25c
Amerikos lietuviams. 1H Pusl*P^ BARABAS. Paer Lagerkvist’o istoI V ALANDĄ DRl M ( ORPS DUOS ŠALMĄ PROGRAMĄ
nrė apysaka iš pirmųjų krikšėioAš
NETIKIU
I
DIEVĄ,
nybės
laikų
Romoje,
Palestinoje
ir
KODĖL
Bus kalbėtojai.
Gera orkestrą grieš lietuvišku- šokius.
Knyga laimėjusi Nobelio ,
Pilna argumentų, kurie visiems Kipre.
Kaina ................................ 20c premiją. Kaina ............................. $2.25
įdomūs.
pi»l

Užsakvmus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

*636 Ea*t Broadway

u n is ,i ti atvažiuoti } šia šaunią iŠ' > -s
Prašome geros valios lietovnis is
rtvo
atsilankymu parimsite “Laisves Vai pa.
popietį lietuviškoj nuota.Ko.,.
sąni«'nę už musu tautos išlaisvinimą.
skambėti dar garsiau keldama- I - .
h iii

So. Boston 27, Mass.
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ių

Kniečia

ALT Sandara-

lh-R

reikėjo ieškoti kaltininkų, ^emės ir sunku ką nors suh juos surado savo Igame- žinoti, gi jų “rojus”—žemėčio vado ir jo sūnaus asme- je \oiS p kažkaip policinyse.
Įdomu, kad mūsų ja kariuomenė jį saugoja,
i lietuviškieji rusbermai (bol-vistjek sužinoma? kas
ševikėhai) “Darbo^ Nr. 14 (en dal()si Rad ten darbo
tik pora eilučių paminėjo £mOgaus gyvenimas yra gejų garbinto žmogau." it r.,s daį Gkras melas. Ten
jo sūnaus nelaimę, o buvusi Ryla komunistinių “ponų”
ilgameti veikėją B. ŽuklĮ prabangiško gyvenimo lyper tris Darbo numei ius
(> darbininkai vargsta,
vanojo vien dėl to, kad tas '
M. Krasinskas.
Įier spaudą atšaukė savo Montevideo.
parašą, kuri komunistu suIdaidintas buvo padėjęs Pakalbinkime draugus ir
kažkokiame komunistų su- pažįstamus užsisakyti “KeL'ivį.” Metams kaina $4.
galvotame rašte

K u* »pa

1
LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI
Naujas, pagerintas anglu kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktu, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas karpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.
Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra
lengvų pasiskaitvmų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.
Kama 75 Centai

Užsisakant adresuoti:

SO. BOSTON

Puslapis šertas
.AL LĖVAS,

O GAL IR Nfi'

Nr. 14, Rugsėjo 14, 1955

J. BILIŪNAS:

Moteru Skyrius

PABĖGĖLIS

X

(Tęsinys)
Jis atgijo. Jam linksma buvo žiūrėti i tuos jau
nus, karštus vaikinus, kurių akyse jis tiek drąsos, meilės
ir Įsitikinimo matė: tai buvo šaltinis, iš Kurio jis pats
dvasišką pasistiprinimą sau sėmė. Giliai Įsmego Gaigalo
širdin žodžiai, kuriuos su degančiom akim ir drebančiu
balsu ištarė kartą, sujaudintas Gaigalo apsakinėjimų ir
skaitymo, minėtasis sodžiaus samdininkas:
—Tikiu, kad mūsų darbas šventas, matau parašytą
teisybę,—todėl dirbsim, kiek galėdami. Nors mūsų t a
nedaug;, bet skaičius augs, ir vistik mūs bus viršus,—su
lauksime laisvos ir laimingos ateities. . . .

Amerikos Žemaitė
(Apie garsiąją dailininkė Moses)

Pereitą trečiadieni, rug- augęs vaikas stengėsi pa
sėjo 7 d., dailininkė “Grand- dėti tėvams auginti šeimą,
ma Moses” šventė 95 metų taigi ir Anna, sulaukusi 12
sukakti. Tur būt nėra ame- metų, pasijuto esanti parikiečio, kuris nebūtų girdė- Rankamai suaugusi mergiojęs apie dailininkę Moses, tė užsidirbti sau duoną. Ji
kuri pradėjo paišyti pa- parsisamdė dirbti kaimynų
Girdėdamas tokius žodžius iš prasto vaikino lupų,
veikslus jau persiritusi per faunoj ir taip pradėjo sam70 metų ir per trumpą laiką dinės merginos “karjerą.”
Gaigalas pamatė, kad tai ne tuščios zaunos, kaip tai kar
pasidarė pasaulinė garseny- Anna* dirbo farmose visotais esti tarp apšviestesniųjų, bet įimtas Įsitikinimas,
bė. Dabar jos paveikslai kius darbus, iš piemenukės
karštas tikėjimas, ir suprato, kad kiekvieno apšviesteskabo garsiame Nevv Yorko pasidarė mergina ir nė ne; iriojo priedermė—rūpintis tą tikėjimą stiprinti ir iš visos
Metropoiitan Museum of pajuto, kaip tas atsitiko,
galios dirbti, kad nebūtų suvedžioti susi pratusiųjų žmo
Arts, gi ši rudeni Vokietijų- kad ji 14 metų praleido
nių jausmai ir protas. . . .
je atsidarys jos paveikslų dirbdama farmose, ir jai
Inetnv kraujo turinti mūviu a.itorč Korine Doughiv Los Angeles
paroda ir iš ten apkeliaus jau suėjo 27 metai. Toje
Ir dabar tie visi vaikinai atėjo drąsūs ir linksmi!
teisme i.-kčiė bylą aktoriui Jess Barker (dešinėj), kaltindama ji esant dar negimu
kitus Europos kraštus.
pat farmoje, kur dirbo Ansio vaiko tėvą ir reikalauja atimcnijos. _____________ Akys jų juokėsi, veidai buvo sukaitę. Tai matydami,
Grandma Moses kai ku- na. dirbo darbininkas Tho--------------------------------------------- — T7
7 7—————— j Gaigaias su Antanu pralinksmėjo. Pasipylė naujienos,
riais atžvilgiais primena mas Moses. Jiedu viens i niekad nebepadės. Grand- liarus sportą mustis su bu-jos moters figūrą daug dau- apsakinėjimai, juokavimai. Be kita ko, tarnaująs sanmūsų Žemaitę. Kaip ir Že- kitą Įsimylėjo ir apsivedė, ma Moses pasidarė daili- liais (jaučiais). Taip kaip giau parodo, negu suknelė, krovoj Petras Šližiukas, baisiai neapkentęs davatkų, pamaitė, Grandma Moses gi-Tai buvo
1887 metais, ninkė.
Amerikoje arenose mušasi O kuo daugi riau patiksV vv- pasakojo, kaip vakar ji ir da kitą iš miestelio klebonas
mė kaime, jaunystę ir gyve-Thomas turėjo sutaupęs Ką gi ji paišo? Jos pa-du boksininkai, o aplinkui gūros, tuo geriau pa
’ ‘ pas save ir
* pradėjo teirautis, kokius lietuviškus
nimą praleido tarp kaimo 600 dolerių, ir jauna pora veikslai—tai kaimo aplin- juos minia šaukia ir klykia rams? Jeigu taip yra, tai ’£auKe
žmonių, iš pat mažens pa- nutarė mesti šeimininkus ir ka, kurioje ji praleido jau- ir rodo didžiausią pasiten- rodo, kad moterys visai ne- rastus jie skaitą.
Matot, ta davatka Marcelia,—pasakojo jis,—sužino juodą vargą ir sunkų pradėti savarankiškai ūki- nystę. Tai kalvos ir kalne- kinimą. taip Ispanijoje ma- turi savigarbos, kad norėdarbą; bet nei vargingas ninkauti. Taip Anna iš liai, upeliai ir miškai jos da vyrams muštis su jau- damos patikti vyrams jos čiupo kažin kur “Smerti” ir nujodino pas kunigą, šaukgyvenimas, nei šeimos rū- samdinės merginos pasida- gimtų vietų, tai žmonės, ku- Žais. Tokie sportininkai gali sekti kvailiausią madą. dama, kad tai, girdi, kunigėli, Šližiuko darbas,—ir pats
pėsčiai (ji išaugino 10 vai- rė ūkininkė, bet jos gyveni- riuos ji jaunatvėje pažino, vadinasi matadorais arba Jeigu mada ateitų iš viso skaitąs, ir kitiems duodąs. Tuojau mudu pas kleboną,
kų ir susilaukė daug anū- mas
nieku
nepasikeitė. Jos paveikslai vra jaunystės toreadorais. Paprastai jie nieko nebedėvėti, tai tur- Kam jūs, girdi, paleistuviai, bedieviškus raštus skaitot,
kų) nenuslopino joje tos Kiekviena diena buvo pilna prisiminimai, perkelti dro- dėvi arenoje gražią lieme- būt moterys ir tokią madą Neteisybė, sakom, bedieviškų raštų dar ir matyt nemakibirkštėlės, kuri išskiria rūpesčių ir darbų. Žemė bėn. Tie prisiminimai gra- nę ir siauras iki kelių kel-mielai pasektu, nežiūrint tėm * jeigu Marcelia sako, tai pati gal ir skaito. Taip
genijų iš paprastos minios, niekuomet
nėra
dosni, žesni negu pati tikrovė. Į nes. kurios labai kūną ap-kad šaltame ore grėstų pa- njeko j,. negaVo, nors visą laiką grūmojo: aš jums paro
Toji kibirkštėlė buvo gabu- Kiekvieną dovaną iš žemės jos paveikslus žiūrėdamas, tempia, štai iš tokių ma- vojus miltinai sušalti,
dysiu, jūs, paleistuviai, galgonai! . . . Dabar pusė miesmas paišyti. Ji ilgą laiką reikia plėšte išplėšti, nesi- žmogus kažkodėl džiaugie- tadorų koks tai madų kara- Ir mūsų lietuvaitės mie- telio apie tai kalba.
ruseno Moses širdyje, bet gailint darbo ir prakaito, si. Jie malonūs ne tiek liūs paėmė kelnes ir pasiū- lai dėvi kelnes, prisitaikin—O ką, išsigąs žmonės ir nustos skaitę? !
apie jos rusenimą Moses Anna nebijojo darbo, nes akiai, kiek širdžiai. Pati lė jas moterims dėvėti. Ši damos prie naujos “kontnežinojo. Ji negalėjo žino- darbas buvo jos kasdieninė dailininkė Moses sako. kad pavasari tokios kelnės už- rėš” ir naujų papročių. No—E. ką tamsta kalbi?—atsakė Petras,- -pne gmati, nes turėjo daug svarbes- duona nuo
pat vaikystės,ji nepaiso biaurių dalykų, kariavo Amerikos moteris, lėčiau, kad kokia kelnių
nių darbų, kaip gilintis i sa- Be to, ji turėjo tikslą dirb- nors jos atsiminimuose yra Gatvėje jau matai ne tik gerbėja paaiškintų man, mo daikto žmogus visuomet labiau linksta. Jau šianvo norus ir gabumus. Jai ti—ji buvo laiminga moti- ir liūdnų bei sunkių faktų, paaugles mergaites (teen- kodėl iš tiesų moterys dėvi dien mane dumiestiečiuvaikinu, kurie gal seniau apie
reikėjo prižiūrėti farmą, na. augino 10 vaiku ir troš-Jeigu ii paišo ką nors. kas agersi. apsirengusias neva kelnes: ar tai gražesnis ap- skaitymąvisiškai negalvojo, kalbino: arnegali. Petrai,
v v ia,
skalbti baltinius, slėgti sū- ko jiems geresnio ir leng- tikrovėj nebuvo gražu, tai"matadoriškai,” bet ir su- daras. ar patogesnis už suk- ir mudviem tą “SmertĮ parodyti. XJ,__ V7i;*i
rius. kenuoti vaisius, virti vesnio gyvenimo negu buvo ji visvien tą daiktą padaro augusias moteris, kurios nelę, o gal dėvi nieko negal- ir ta prašė. Dabar skaitytojų da labiau daugės. . . .
valgi, gimdyti ir auginti jos pačios. Ji dirbo nuo geresniu, nes, sako dailinin- vesdamos už rankų vaikus vodamos, nes užėjo tokia
—O ar žinot, ką šiandien klebonas per pamokslą
vaikus: ji nieko negirdėjo ryto iki vakaro ir niekad kė. “jeigu žmogus nejaučia visai nesidrovėjo eiti gat- mada?
pasakė?—prašneko siuvėjas.
O. Petraitisnė.
apie meno mokyklas, apie nemanė, kad jos rankos, malonumo, žiūrėdamas i vėn kelmuotos. Jeigu mo—O ką tokį?
tapybą, apie garsius daili- kurios taip mikliai šlavė, paveikslą, tai kam tada jiiteris labai liekna, tai toks
—Taigi užtai kad nebūtumėt tokie bedieviai, klau\O. s v> ra sot.e
ninkus. Ji buvo ūkininkė plovė, skalbė ir kitus dar-paišyti?”
• apdaras dar pakenčiamas,
sytumėt pamokslo, tai žinotumėt. O dabar jums papa
Gyvenimas
ir nesvajojo būti dailininke, bus dirbo, dar mikliau ga- Šiandien jos rankos yra
-^ai eina kelių vaikų
Tik kai ji persirito per 70 Įėjo valdyti teptuką,
motina, gana aptukusi, mas ovietmeje santvarkoje gy- sakok. ...
sugrubusios, artraičio su
—Na, tik sakyk greičiau,—ragino draugai.
metų, kai jos rankos buvo Vaikai užaugo, vedė, su,
;
'.Į . ža ir kelmuota.
Iš priekio venar.tieji ją šitaip apibūdina:
dar 1 v L »iii z i .
*
w
•
•
i
_.
. ■ - z- z-. » . % z—■ vaizdas,
x
.
—Įlipo, kad žinotumėt, klePonas sakyklon ir praneperdaug sukumpusios ir pa- silauke savo vaikų. Anna ,,
,
• •pakenčiamas
čia žmonės
dėvi oro drabužius,
Jos
dar
nevargusios, kad galėtu dirbti Moses pasidarė “Grandma f °
*’
• et iš užpakalio einant, tik- kambarius šildo saulės šiluma, ša, kad jam policija liepusi persergėti žmones, kad no
per
savo
Bet apšviečia ji?.< mėn-i > šviesa, skaitytų atsišaukimų, platinamų apylinkėj, nes. girdi,
sunkius darbus, tada ji pa- Moses. Jos rankos jau ne įlga gyvenimą Grandma rai nesmagu žiūrėti.
ėmė Į rankas teptuką ir pra- bebuvo reikalingos x.. Moses turėjo daugybe prisi- nieko nepadarysi — mada. auklėjimas ir mokymas čia galite pakliūti ir nukentėti.
, Dėl r'-.oz-i^zzz.,i koncentrinis (suprask koncent-į
—Negali būti?!—sušuko visi.
dėjo paišyti. Ir nuo tos kiems darbams, jai ,
mados moterys ir galminimu, kuriuos non dar
racijfs
stovykloje),
čia
kiekvie

dienos pasidarė kdailininkė,
laikas
pailsėti.
Bet
kaip
nusisuktu.
—Teisybė,—atsakė siuvėjas,—taip ir pasakė, kad
, , ,
........
,
.
. perkelti drobėn.
ną dieną kenčiama, o bendrai
Anna Mary Robertson- gan ilsėtis žmogus, kuris vi- 1
jam, girdi, policija liepusi!
Jeigu moteris valydama linksminamasi.
Moses gimė 1860 metais są gyvenimą dirbo?
Jos
—Tai bent kunigas! Nors atvirai pasisakė, kam
pamarius arba darže dirbneturtingoje šeimoje. Iš pat pirštai buvo perdaug suni
N
(X)
ŽINIOS
tarnaująs,—nusijuokė Gaigalas,—o kokie gi tie atsišau
dama užsideda kelnes, tai
mažens Anna pajuto, kas kumpę ir sustyrę. kad gakimai?
jos reikalas. Gal jai toks
yra nedateklius. Ji turėjo lėtų siuvinėti. Ji pasiėmė
—Nagi čia dabar platinami dėl Vilniaus vyskupo
5 brolius ir 4 seseris, ir na- teptuką. Ir nuo to? dienos, Kiekvienas žinom, kad apdaras ; atogesnis, bet jei
paliepimo, kad žmonės neleistų Į popų mokyklas savo
muose duonos niekad nebu- kada ji pamerkė teptuką i moterys daugiau kreipia Į gu tokiam arpdare moteris
vaikų.
’
vo perdaug. Kiekvienas pa- dažus, ji žinojo, kad jo jau savo išvaizdą dėmesio negu•Į eina i gatvę, tai reiškia, kad
jos akyse tas apdaras visai
—
Tai
kaip
da
vyskupo
neiškeilcė!
—atsiliepė Jurgis,
---------------------------------------------------------------------- vyrai. Dėl to ir madas mo tinka ne tik jai dėvėti, bet
—nors juoko būtų buvę. . . .
terys seka, nes kiekvieną ir kitiems žmonėms ji ma
RAIH) LAGAMINE
—O ar žinot, kad tik tik neiškeikė,—atsiliepė An
metų sezoną jos nori atro tvti.
tanas.—Buvau vakar klebonijoje (mane tėvai siuntinėja,
dyti kitaip, gražiau, pa
kad proto daugiau Įgyčiau), tai klebonas tvčia pradėjo
traukliau. daugiau viliojan-i Rai aš tokias kelniuotas
čiai. Tas visai suprantamas j moteris matau, man visad
! kalbėti, kad jaunimas esąs pasileidęs, ištvirkęs, kad
dalykas ii- esmėje visai nė-1 ateina mintis: vargšės mes
kiekvienas, girdi, piemuo visokias knygeles skaitąs, be
ra blogas. Bet moterys tu-!moteiys, tikros bezdžionėdieviškus atsišaukimus platinąs. Šit, kaip dabar, sako,
rėtų skirti ribą tarp noro^ės. Nors mes sakom, kad
nesenai atsitiko. Iš pamokslo, sako, iškeiksiu tokius raš
gražiai atrodyti ir papras- moterys yra tiek pat geros
tus ir rašytojus, kad nė vienas žmogus nedrįstų jų skai
to bezdžionavimo. Mada kaip vyrai, tiek pat protintyti. Šitie atsišaukimai, sakau, visiškai nebedieviški, ten
yra tada gera. kai ji pada- gos, bet mes vistiek vyrą
tik apie Vilniaus vyskupo paliepimą kalbama. O tu, sa
ro moterį gražesne ir akiai laikom augštesne būtybe ir
ko, iš kur žinai? Pasakiau, kad radau pakelėj ir per
patrauklia, bet kai mada norim prie jo prilygti, jį pa
skaičiau. Papasakojau jam turinį. Vistik, sako, nege
yra tokia, kad ji atskleidžia j mėgdžiodamos. Kai tik prarai eiti prieš valdžią ir siundyti žmones. . . . Bet, matyt,
moters figūra taip, kad ji idėjom lygintis su vyrais, tai
keikti
jau buvo gėda, todėl tik policijos vardu gynė žmo
erzina kiekvieno aki. tuo-!Pradėjom rūkyti, kaip vynėm skaityti.
>
met ji yra bloga ir nepriim-!raL gerti kaip vyrai, keikti
—Miela dabar pamokslas klausyti!—linksmai sušu
i tina. Bet ne visos moterys kaij) vyrai, na ir dėvėti kel
ko siuvėjas:—seniau, būdavo, snaudi kur nors atsirėmęs,
tą supranta. Daug motei-ų nes. kaip vyrai. Toks pa
seka tokią madą. kuri yra mėgdžiojimas rodo, kad
o dabar, kad pradės apie visokius bedievius ir socialis
jmoterys savęs negerbia ir
į nei šis nei tas.
tus vaiyti, pragaru už lietuviškus raštus žmones gandinti,
Man tokia mintis ateina, visiškai nesidžiaugia savo
iš karto atbundi ir kunigo žodžiais pasistiprini. . . .
matant gatvėje kelniuotas moteriškumu. Jos gyveni- Doris E. Ferguson (viršu
Ilgai da taip kalbėjosi susiėję draugai. Gaigalas su
iš Columbus. Ohio. ir
moteris. Nežinau iš kokioje neturi savo, moteriško, je)
Antanu papasakojo, kas kur dedas, o Jurgis nemaža suMabe! E. Milier iš Allcn
i krašto atėjo mada moterims standarto, todėl pamėgdžio- town, Pa., kurios tarnavo t eikė žinių apie valsčiaus valdymą, kad buvo neišpasa
dėvėti trumpas, siauras iki ja vyriškus papročius ir vy kariniame chemijos centre
Tą 10 mėnesiu “vyrą“ rado nuogą Chicagos viešhuty
kyta netvarka ir visokios neteisybės, kurias Jurgis, būda
jkelių kelnes. Koks tai ma riškus rūbus.
paliktame lagamine. Policija susekė ir suėmė Ann
Englewood. Md.. dingo be
mas
ūkininkaičiu ir valsčiaus‘šimtininku, labai gerai ži
Quinn, kai ji rgįžo į New Yorką. čia pamestinuką ma
dų karalius tas kelnes paė O gal čia yra kitas daly žinios. Jos pasisakė išei
tome Chicagos šv. Vincento našlaičių prieglaudos slau
mė iš Ispanijos matadorų. kas? Gal kelmuotos mote-j nančios j mūvi ir nebegrį nojo.
(Bus daugiau)
gytojos rankose.
Ispanijoje yra labai popu- rys todėl dėvi kelnes, kadį žo.
t
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Puslapis Septintas
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sapnais—reiškia mie
amžių. (Napoleonas)
maišą nedėk sunkių
(Slovakų patarlė)
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n.i

KELEIVIS, SO. BOSTON

1955

Tikėti
goti visą
Į seną
dalykų.

GERI DRAUGAI

I miglotomis akimis, bet dau-1kad Sovietai sulaužė savo
gelis jų tariasi “matę,” o pasižadėjimus, duotus *vi
”
soms valstybėms.
todėl dedasi ir “žiną.”
Sovietai pasirašė nepuoli
Į Rusiją dabai važiuoja veiverį atkišęs, iki pasirodė HAMTRAMCK, MICH. mo sutartis su kaimyninė
mis valstybėmis, o vėliau
nemažai amerikiečių. Va- koks tai rusų kariuomenės
jas pagrobė.
Klubas Be Skolų
žiuoja paprasti turistai, ku- pulkininkas. Tas pažiūrėJie pasižadėjo susilaikyti
rie turi pinigų daugiau negu jo amerikiečių dokumentus
Liepos
mėnesi
suėjo
6
nuo priešvalstybinės veiklos
išmanymo ir gali mainyti ir leido jiems keliauti, o kasavo dolerius j rublius po rininką paprašė eiti po ...
k?1 V^UV ų
tcse valstybėse, su kuriomis
4 rublius už dolerj, nors tik-savais keliais.
*
Klubas įsiKure savo name. pasirašė sutartis, o vėliau
Dėl
to
incidento
Ameriklubo nar?<1,1
begėdiškai savo pažadus
ra dolerio vertė yra mažiau-

Keliauninkai j rojų

M

Parduodu Ūkį, Gera Proga

48 juodmargės karvės geros
veislės, 250 akerių žemės, visa
lygi. 70 akelių ganyklų, 10
akerių miško, o visa kita žemė
dirbama.
Yra du traktoriai,
kaip nauji, ir \ isos kitos masi
nos naujos. Yra viena barnė
(daržinė) 100 pėdų ilgio 36 plo
čio, kita barnė 80 pėdų ilgio ir
30 pločio; naujas pastatas ma
šinoms ir du gardžiai 80 pėdų
. ilgio ir 35 pėdų pločio su trimis
.
.
atstovas sutarti pasirase.
durimis iš priešakio; pastatas
dėl tas karininkas kabinę-dkam Aa eorg* jįe sulaužė Teherane,
siją
40 iš 30 pėdų sandėliui; nauja
Rugpiūčio 24 d. alkanas balandis pateko i Kemard H.
Į Rusiją važiuoja ir poli-josi prie amerikiečių, kurių ° na! 0 .
..
.
Jaltoje duotus pasižadėjiklėtis grūdams, 3 vištininkai.
kurie
nori
savo
’dokumentai
buvo" visai.
Arnams paimtojipaskomug>7 Jungtinių Tautų ėar.
Moran kabinetą jūrininkų laivyno apmokymo skyriuje
tikieriai,
tinivtiaij
nuiiv
nuli
v U LILI A. UIHuil Idll
UU\U
\
viKTC^in
Namas gyvenamas, 8 ruimų ir
Washingtone. Moran ji gerai palesino ir todėl balan
akimis pamatyti, kaip atro- tvarkoje, kurie važiavo dip- a &“Raree klubo patalpose tefį
trys šuliniai.
dis nebenorėjo kabineto apleisti. Moran jj dažnai atsi
Geras ūkis, vienkiemis, jau
£°
rUS,?jkt?tO/-iU
“j !r-J0ki0 11917 Conant gatvėj) bus nn^n^” minėto komiteto
namo. bet paukštis vėl sugrįžta į Kabinetą.
šypsenomis nušviesta bolše-skandalo mieste nekėlė.
(11917 Conant gat\ej)'
----------,
nuomone,, -------Sovietų- Sąjunga __ neša
______ ____________________ -į50 metų lietuvių ztvarkomas,
vizmo sostinė ir kraštas? v.
, . . ,
v r
surengtas iškilmingas pasko- nesįĮaįko jokio tarptautinio
,
.
.. A tarp geru miesteliu. Tik 4 myGirdziutes. dvi seserys, iš Za
.
’
. '
_
Tokie politiniai stebėtojai ? ien° kanninko
ui įga-los rastų (morgicių) sudegi- susitarimo> jei tik jis nėra Zvankauskas.
Alberta.
Canada,
„ , ,
... ,
.
. . ..
..
,
lios i Homer, 4 mylios i CortL.
Balchunas,
Detroit,
Mich.
;
garės
mieste!*©,
Šiaulių
apskr.
.
. J rmmas
crnl nprlana ka tPi- nim-jč
■ vien
•
■ • naudingas.
‘
.......
i
,, ...
land. 20 mvliu i Syraeuse, gejai
mato ta1 pati...
ka ir turistai
nizmas gal nedaug k3 tei‘ nimas
,
.. * 1 . K *
, *’ rodo, o rusu valdžia gal dar Visi nariai malonėkite Komiteto pirmininkasX ,Danen“s- * ?k“b“!<US'
vi".r
susisiekime. 1 Ne» Y„rka

K o m i te o pirmininKas terburv
s Mackus. AU. v l!!iavlsxl„ apskr.. gyvenęs
bet jie tariasi esą mandres*
ni ir greiti vra darvti vi«7:f?ipr^ džl. T “
dalyvauti ir atsivesti James 0 Easlan(1 (demok.
D
!uhimor.je
kias išvadas dėl tolimesnio kl,%. Bet Va .u dau^iau at" tav° diaugas*
.
. - ratas iš Mississippi) sako > ton; J. Sudeikis, Chicago, Ilk; Juozas Janušonis, jo sūnus tis
* pieno ūkiu ir geros pajamos
“santykių gerinimo.”
įsitikimų, kurie rodo, jog kitas klubo narių susinn-Rad
rįmtaį abejoja, ar j. Keblaitis, Arttngton, Vt.’; Juozas ir duktė Elena, gyvenę iš gyvulių auginimo.
,
Esu viena moteris be savo
'Vienas toks politikierius,.sbav0 ”ieluS- pečius kimas bus sekmadieni rug-kada nore yra buvusi kita Mrs A. Beržinis, _Brockton.
Patersone.
. .
...
,
o
i
i
vi
..seimcs, man sunku vienai versStanislovas Jarumbaviskas iš .
.
senatorius Malone pabuvo an}ellkdnc“s.. mėgsta uz sejo 18 d. 10 vai. lyto klubo tokla neįštiknna -valstybe.
S. Žvirblis. Brooklvn.
alstybė. :Mass.:
.. . A.
......
...»rvvilrzxv-» A ---- -r
i
kT 'V
l~‘tis,
’ todėl noriu parduoti ar įsIŠ tikrųjų nėra čia ko Ste-,N.
Y.; A. M ikus, U
Hamilton. Alsėdžių. Teisių ųnckr
apskr.
nuomuoti.
Maskvoje kelias dienas ir
Jta. »«- patalpose.
Perkant reikia įnešKorespondentė.
,
•
.
i
••
•
senai
iš
Rusijos
gnzo
Amebėtis
toklll
komunistu
JlldoCannada;
\\m.
Klein.
L/nvell.
Julija
Rumanauskaitė-Kedie.
.
,
or- .
. ,ti 15.000 dolerių, o kitus ant
sakosi niekur R
nema. •
...
.
(t -.-a. j ■ m
nkos žemes ūkio specialisšiškumu,
nes
patvs
komuMas8 '’
Detches,
City, ne, jos vyras Antanas Kedys ir jen^o išmokėjimo; nuomuo
—■ *
>_
1 z. zl ... t ’ I z v a »Z-V1 • v Z1
X< - T1
tęs
maisto dvasios,
to- *tu delegacija.
ji
• - Delegatai
n i
. • saNEW YORK, N. Y.
i-i - j
i • ’ onistai atvirai pasisako, kad '<-wa;
Gloįe"isseB“° Mariia
. iant reiuia Jloooo kaucija už
del
jis,
dar
Maskvoje
sedei
‘
n
* f-i ♦ - *
, J
i j x
• kosi R
matę tiktai ta,
jie
su
kapitalistais
pasil-aGh
;°;
'
,n
?.1
,
SaUs
..
kuc
‘
"±.?
’
T
‘
;
<K«. Pageidaučiau, kad lietu
damas,
, rusai...
- - rodvj
, . : 1pasiūlė, kad Amen... . ka
jiems norėjo
paimtų žita vįetą. kur ga
lai-„t/.
___ jnt
a ,viai
Ohio’. A. žekonius ' t
Toronto
, ,orJ-enu
. ■■
ka turi sumažinti savo įslai ti. Visa J delegacija aplan Lankėsi Dr. P. Grigaitis švtu sutarčių nemano ,u,Įima daryti gerą pragyvenimą,
savaitę čia lan- kytis.
Canada; A. Kirtiklis, Miami, Stasys Kudoba.
das propagandai!
būtų maloniau perleisti sa
kė tiktai vieną kolchozą, Praeitą
Naujienų
”
redaktoŠtai
jų
“
tėvas
ir
mokytona.; Leo Stasiulis, No. Miami. Kazys Ijipurkas.
kėši
Tarpe kitų politikierių , - lankvti nPbuvo nimaviems. Atvykti apžiūrėti adre
Maskvoje lankėsi ir kong- . .
‘ i.nlz.bn7z i;,n rius, ALT Centro sekreto- jas ” Stalinas yra šitaip pa- Ha.; s. Buslevich. Kecoughton, Lazdauskai. giminės Antano sas toks: Mrs. Mary Stosimas,
resmonas J. F. Holt iš Ka- S „ flmpnV,Wi,i rloloanoi" rius dr- P- Gld?aitis- Jis čia rašęs:
j Va., ir J. Matys. Brooklyn 8. Lazdausko, kilusio iš Raseinių R D 4 Corlland N Y Ražy.
lifornijos. Jis, beje. buvo < + , u
atvyko savo atostogų metu. “žodžiai neturi turėti jo- N. Y.
apskr.. gyvenusio Jurbarke.
ti: Mrs. M. Stosimas. P. O. Kos
irtzvvv^c is ♦„
-- ------ ... Jai teko bartis n pyktis >u
v™- r.r>i-c no. kio ryšio su darbais, nes P°
prisiuntė: K. Tramep. Lėlytė.
12. Homer. N. Y.
vienas iš tų kongresmonų, ‘"“‘radovaf/* Vadinami Užuot ilsėjesis kur nors Pa" .
kuris Maskvoje prašė leidi- atsikvietė
~
Enesini
Parduodu Ūaį
mo keliauti į Latviją, bet ūRi bet rodė tiR
Parduodu 24 akerių farmą, 3
rusa! jam leidimo nedave.
patyg norėjo
mylios nuo Garo. Mich. Karma
Su
tuo
kongresmenu negana to.
Amerikiečiai n-o Darb(). TalRos guRvies_ džiai
prie gero kelio, yra elektra, ge
Kazimieras Miežys iš žagaras vanduo. 2 šeimų stuba. višMaskvoje buvo toks atsiti-prašė įvairių informacijų^ Connecticut valstvbė. giems daibams paslėpti. \irs A Ručinskas, E. Ilart- rėš. Šiaulių apskr.
tininkas. svirnas oo apačia, du
kimas. Jis Maskvoje lanke apie rusų žemes ūki. apie .
.. . J
.-■
mokyklas
gas. Jam
toje mokykloje
usijoj

usijoj

$2.500. Dabar geras laikas al
kti apžiūrėti.
Kreiptis; J.
Dermeitis. R. 3. Bos 208, Caro,
Mich.
(38)

,,
. , .
.
Conn.; A. Kavacas, Detroit. Vilkijos v.. Kauno apskr.
Geriausias būdas parem
bėjo rusiškai.
Karininkas Jiu taip ir nesulauke.
,,laisvinimo
- - •
Mes
mielai, pasirasom ^|jcR . yy Vasaris. Montello, Pužauskaitė iš Aukštuoliukų
.
.....
. - -iTuo
• r> su kitu
veiksmu
yra surasti jam
atkišo į amerikiečius savo butu rodymas žemes ūkio - atsakingais
.
• asmenimis.
____
mums nepalankią taikos SU- jjass ; J Mingaudis, So. Bos- k.. Krakių v„ Kėdainių apskr. ti laikraštį
•
revolveri ir pareikalavo, pasirodė tik akių muilinitarti. Tas turi tik reikšti, tcn Mass . Lucy Shaltman. Andrius Radzevičius iš PrysP»kdKoresp.
kad jie eitų su juo kur tai. mas. nes nežinant kolchozų
kad mes neteikiame jokios Hartford. Conn.; AČernius, tavoniu k.. Krosnos v., Seinų tmkimedraugus ir pazptaAmerikiečiai atsisakė eiti. išlaidų ir pajamų, sunku
vertės tam popieriui, kurį Aubum. Mass.; J. P. Trakimas, apskr.
mu.8 uzsisakyt
įCeleivi.
BROOKLYN, N. Y.
Rusas atkišęs revolveri i yra spręsti apie ju produkTokiu būdu Woodbūry Heights, N. J.; A. Kostas Raulynas iš Oškinių Kainametams $4.
pasirašome.
kongresmono Holt galvą tingumą ir pelningumą,
įgytą
poilsį
mes
turime pa- ,Wisocki. Scranton, Pa., ir D. k., Vilkaviškio apskr.
Citavičiūtės Vestuvės
TONIKAS VIDURIAM
Gustavas Scheideris iš Plokš
privertė ji išlipti iš ambasa- Tuo tarpu Amerikoje
naudoti savo jėgoms su- Shukis. Bedforri. Mass.
čia yra namini
dos automobiliaus ir laikė kolchozininku
delegacija Antano ir Stelos Citavi kaupti.”
Smulkiais atsiuntė A. Ru čių’. šakių apskr.
!
gyduolė:
mišinys
abu amerikiečius gatvėje
šaknų, žolių ir sėk
kaip kokius plėšikus, revol
lų. Ji vartojama ar
veriu jiems grasindamas.
batos formoje nuo
Greit apie karininką ir Ras jiems
šių ligų: skilvio ne
Marė Vajanauskienė.
jame.
amerikiečius susirinko ne- ga, o amerikiečiai iš Rusi- den. N. J., iš Pennsylvanivirškinimo, inkstų
Jonas ir Jurgis Valinčis ir jų
Administracija.
Maiklo
ir
Tėvo
Kraitis
(kidneys), odos iimaža minia žmonių. Atsi- jos grįžo labai mažai ką
ii' n^t iš Kanados
sesuo Ai’ dė Vaiinčiūtė iš Alksgerklės
užkimimo.
rado
ir koks, tai. -policijos gudresni, negu jie buvo j(Montreal)
nėnu k.. Punsko v„ Seinų ap. bėrimo,
, .
.....
.....
.....lėktuvu
A1, atskriskaitytojai, prisiųsda- LIETUVOS GENERALINIO
Morta
Vilkaitė
iš
Nakrošiš
P
,au
^
^deg.mo,
v,durių
liuovaldininkas, kuris paziūrė- anksčiau Rusijos visai ne- do giminaite Aldona ro- mj prenumeratas ir užsisaky- KONSULATO NEW YORKE
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS J 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
{stojantiems. Pasinaudokite proga.
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
frateraalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.

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

J.

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

Sutarčių Laužymo
Čempionai
Šiandien kai kurie, pa
matę komunistus besišyp
sant. jau džiaugiasi—“Ko
kie jie malonūs, draugiški.”
Tie jau pasiruošę su jais
apsikabinti, pasibučiuoti ir
visą praeitį pamiršti, lyg
tikrai vilkas per naktį galė
tų pavirsti ėriuku.
Ir štai tuo pačiu laiku
Senato teisių komitetas pa
skelbė 62 puslapių leidinį
“Sovietų Politinės Sutartys
ir Jų Laužymas.”
Komitetas, ištyręs 1,000
sutarčių ir kitokių susitari
mų, kuriuos Sovietai per 38
metus padarė su kitomis
valstybėmis, priėjo išvadą,

Po $1 prisiuntė: Mrs. A. BuAdelė čižauskaitė - žibukienė
garis. ( hieago, UI.; J. Vitas, jš Garšvinių k., Vilkaviškio ap.
Hamilton. Canada; A. AndrulioStasys Deveikis iš Labanoro
ni.s. So. Boston. Mass.; V. Zi- miestelio, Linkmenų v„ Vkmernaitis, We!land, Canada; J. gės apskr.
RKTMRiMK* A« »
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Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.
Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą
ir j kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios
rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
)
nų. knygų,« laikraščių, filmų, saldainių, S

šaltkošės, riešutų, cigarų, cigarečių ir skaVYTAUTAS SKRINSKĄ
Ideal Pharmaey vaMttnfa savininkas

Boston

27,

Mass.

MES ATLIEKAM ...

Jei tamstoms reikia—

29 Kelly Square, Worcester, Mass.

nių gėrimų.

South

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

y

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY

New York 24, N. Y.

BROADWAY

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
** LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

f

IMt
tm
•i\
!?•>
7 <*
• •
n z4
ii

h

•4 O
l> I
vilt
Ml

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

Nr. 14, Rugsėjo 14, 1955
Gubernatorius

LDD 21 KP. NARIAI
j
RENKASI POSĖDŽIO

Gubernatorius ir republikonai dėjo didelių pastan
gų užtraukti 125 milionų
paskolą keliams tiesti, bet
nepavyko. Atstovų rūmuo-'
se buvo gautas reikalingas
dviejų trečdalių balsų skai
čius, bet senate vieno balso
trūko ir todėl paskola at
mesta.
Demokratų dauguma sa
ko, kati kelių fonde lėšų
yra pakankamai ir todėl
nėra reikalo dar didesnę
skolos naštą užsitraukti.

šį

sekmadienį,
rugsėjo
18 d., Lietuvių Piliečių
Draugijos patalpose, 368 E.
Broadway,
So.
Bostone,
3 vai. po pietų įvyks Lietu______________
vių Darbininkų Draugijos
„
.•
.• . •
__ 21 kuopos susirinkimas. Tai
Balfo 1<-jo skyriaus ruošiama lietuviams šelpti ge.*
. . , .
....
...
...
-. ,o , .
1
• * bus pirmas susirinkimas po
guzme ĮVyxs s> sekmadieni, rugsėjo 18 d. 1 vai. po pietų trumpu vasaros -atostogų.”
Romuvos Parke, Brockton. Mass.
Rad
bėgy trumpo ~poiĮ_
Autobusai išvažiuos nuo So. Bostono Lietuvių Pi- gįQ «•
reikalų susikaupė
liečiu Klubo lygiai 1 vai. p. p. Autobuso kaina asme- gana daug, todėl visi 21
niui ten ir atgal tik vienas doleris.
kuopos nariai šiuo raginaProgramoje: Tautiniai šokiai, vadovaujant O. Ivaš- rnį susirinkime dalyvauti,
kienei, dainos, muzika ir kitos įvairenybes. Šokius gros Nauji nariai taip pat bus
Brocktono lietuvių orkestras. Be to, bus skanių valgių priimami.
Prašome ne\ėir gaivinančių gėrimų.
luoti, nes susirinkimas nuTai paskutinė šios vasaros gegužinė. Niekas netu- matomas piadėti nustatytu
retų praleisti progos joje dalyvauti ir paskutinį savo kilkit
Valdyba.
grožį rodančioj gamtoj maloniai laiką praleisti, o be to

VISI Į BALFO GEGUŽINĘ

ir prisidėti prie garbingo darbo—artimui padėti.
Jeigu kas negali gegužinėj dalyvauti, tas prašomas
paaukoti Balfui. Auką siųskite iždininkui šiuo adresu:
A. Bričkus, 89 01d Harbor St., So. Boston, Mass., arba
pirmininkui, 373 Centre St., Dorcbester, Mass.
Jūsų
dalyvavimas arba auka—tai artimo meilės pagalba
vargstantiems broliams tremtyje.
Pirm. A. Matjoška.
Sekr. V. Vakauzas.
r^

” '-'V"*—

BOSTONUI 325 METAI

1630 metu i uesė io 15 d.

Michelsonų Sveikinimai

Margareta ir Stasys Mi-

OIURLIONIEČIU
KONCERTAS LAPKR 12
_______
praeita ketvirtadieni buVQ .Įusirmkęs posėdžio komįtetas Čiurlionio sambū-

Kiekvienas pilietis bet kokios poli

rio koncertui lapkričio 12
d. įuosti. Jis išsirinko šių
asmenų prezidiumą: pirm.
A. Matjoška, vicepirm. I.
Galinienė, adv. J. Griga
lius. A. Ivaška. J. Romanas,
S. Santvaras ir švelnys,
sekretoriai inž. Cibas ir V.

tinės* partijos, suinteresuotas Bosto

Kamharvs su Maistu

( Geras kambarys si. Lakiais,
įšiltu vandeniu ir su maistu išsinuomuoja vienam žmogui.
Kreiptis 21 Boudoin Avė., Dorchester. Telefonas GE 6-5139
I nuo 5 iki 9 vai. vak.
(37

VIETA ATOSTOGOMS

IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS
Ant Romantiško Mariu Kranto

Pigiai

JOHN B. HYNES

Nominacijų BALSAVIMAI
ANTRADIENĮ

,
TAUPYKITE $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Leiskite mums Įdėti naują, gerai dirbanti

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
l’ž Speciaiinę Pardavimo Kainą

\ isiškas

įtaisymas

Mokytojų Susirinkimas

$250

Žąsis

-A,,

RUGSĖJO 27

K

Parduodu
ir Antis

Parduodu žąsis, antis ir
viščiukus kepimui (broilinimui) prieinamomis kai
nomis. Taip pat parduodu
įvairius pieniškus produk
tus. Kreiptis Į:
P. J. Akunevieh
Elm & Pond Sts. kampas
Halifa\. Mass.

MAJORAS

Adolfas Ivanauskas, gvvenantis Dorch estery. 119 8
King gatvėj, namuose kris- <
damas nuo laiptų nusilaužė 5
koją.
Ligoninėj koją su
gipsavus, ligonis gydosi na
muose. Linkime jam greitai pasveikti.

Nąujosios Anglijos lietuvių
KULTI RINk
RADIO PROGRAMA
\VBMS, 1090 kilocvklų
Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00
p*) pietų
z Visais reikalais kreiptis:
P. VIŠČINIS

b
F
H
y

31 Bunker Avenue
Brockton 4. Mass.
Tel.

Brockton

8-1159 R

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa
iš stoties WBMS, 1090 kilociklų,
veikia sekmadieniais nu<^ 12 iki 12.3() vai.
dieną.
Perduodamos lietuv^i^kos dainos, muzika ir
pa5aka
Biznio reikalais kreiptis į
Baltic Florists gėlių ir dovanų krautuvę, 502 East
Broadway,
So.
Bostone.
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”
Steponas Minku*.

$ri
v* I :l
X,
NAMŲ SAVININKAMS
X.l
r
Pentinams namus iš lauko

ir vidaus; apkalame Ringe
*» V* I liais; sutaisome pijazus ir
X dergiam l>ei taisom stogus.
Įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus
Bostono Mokytojų Lietu
vių Draugijos metinis susi
X ■ Prašome kreiptis laišku i:
rinkimas bus rugsėjo 21 d.
John Petrus
Šaukit GE 6-1204
7 vai. vakaro Kuncaičių bu- - 43 Borset St., Dorchester
20G Goki Street
-Zv M <•
. Xj • X r-v -V.- • •
H
j te, So. Bostone. 556 E. 6th
Randnlph. Mass.
®
1
gatvėj. Be ko kita mokyto
Arba po pietų užeikite: l')9
ja E. Vasiliūnienė skaitvs
W. Broadvay, Room 4,
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
ONSEi AVĖ. ir OCEAN ST. kampas, ONSET, MASS. paskaitą.
So. Boston. Mass.
t;

FORTŪNA FUEL CO.

Privačios, švarios, šilto vandens (virš 70 laipsnių):______________________
maudyklės, vėsusis “Neptūne Room” turtingas įvairiauLAWRENCE, MASS.
siais gėrimais, erdvi šokiams vieta.
----------At,įgaujantiems šviesūs, erdvūs kambariai poil-^aui’"ės Parapijos
HU1. Puikiai įrengtas televizijos kambarys, kortavimo ir Gegužinė
kitokių žaidimų kambarys Svečiams privati paikinimo $1 sekmadienį, rugsėjo
18 d. lietuvių tautinė pain
vieta užpakalyje viešbučio.
Dėi kambarių rezervavimo, sąlygų ir kitais reikalais11^3 len^a Paskutinę ios
kurios
skambinti Vvarebam 563. arba rašykite' f-i“"
u^f^i
gegužinę,
yviai bus pavaišinti garOnset Avė., Onset, Mass.
,
,
. .
....
..
~
_
f«zia vakariene.
Automobilių važiuoti 28 keliu i Lape Cod iki rodyk-; Visi apylinkės lietuviai

lės į Onset.

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

Visus maloniai kviečiame atsilankyti susipažinti.
Savininkai Petras ir Birutė PeMžiei.

f

yra kviečiami šioj gegužinėj dalyvauti. Visiems bus
įdomu ir malonu

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 Sueethearts."

Casa Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgewater 855.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis

į

/( /A/

Savininkas Geraltl Vareika
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth”
sienoms lipdyti
su didele nuolaida

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

kimų dienoje.”

Ivanauskas

EMPIRE VVALLPAPER
COMPANY

LDD narė Ona Stankienė,
gyvenanti So. Bostone 24
Di.vfield gatvėj, pradėjo vis
labiau negaluoti.
Linkime
ligonei ligą Įveikti.

no ateitimi, gali ir tari balsuoti rin

t•
-i • •
•* nuiiiiM iuiirn
Jie atsiuntė sveikinimų iš
$
Santvar
vadovaus
Niagara Falls (čia, rašo.
.
,
,
spaudos-propagandos komivandens daugiau, negu Bostone alaus), iš Chicagos. "^ai (lietuvių tarpe l, J.
■
•
-■ •
■-'„ Komanas- -kitų tarpe.
Kame juos gražiai priėmę
švelnys—skelbimų progGugiai ir Biežiai. ir Sioux
.
T
. ..
,
-r •
ramai. J. Grigalius—kvie1 ai
e^as .
City
f Io\va».
,
„___f : amu. I. Galiniene—vaisiu,
gražus vakaru atmosferos . ;
...
,
-

Susižeidė A.

Vidaus specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią d.aną, iš anksto susitarus telefonu ar ,
laišku.
Tetef. 22, Pascoag, Rhode Island
Adresas: State Sanatorium,
Hali u m Lake, Rhode Island.
Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo YVorcester—26 m., nuo
Boston ar Brockton—50 m„ nuo
Thompson, Conn.,—10 mylių.

135 Emerson St., k. Broadway

metais, vienas
„ tos miestas, o Iow« valstybė- V h;aį?, bllet^ Platlnlm0Filiam
vietovę gy ventojų VV
tt linam
kukurtou Iaukai
gv. L. Izbiekas-transpoitaciBlackstone
persikėle per
.....
jos
U bai les upę ir nuvyko pa
_______________ _____
Koncertas
bus
Jordan
reikšti pagarbą pirmajam
Hali salėje, jei nebus gauta
Adoiph -I. Kisscl. 17 Virginia St.. Dorchester
Massachusetts
gubernato
Nori Būti Majoru
<lal' didesnė ir gražesnė.
riui Winthrop. Blackstone
_______
Čiurlionio sambūris į diAr Didinti Miesto Tarybą? turėsime - atsakyti, norime
papasakojo
gubernatoriui,
Juo nori būti šie asme- dėlę ir kultūringą Bostono
----------ar nenorime minėta prasme
kad Shav.mut-Trimountain nys:
dabartinis
majoras lietuvių koloniją atvyksta
Massachusetts
įstatymų rinkimų tvarką pakeisti.
•H
*įt Hynes’ senaIorlus John ^-pUTVą kaiįą į1 kazin kada leidėjai
nutarė
Bostono
Kalbama, kad gubeinatoin-le-nJ. in
-it^-ko Powers'
buvęs
majoras J* Neatvy ks kitą kartą, to-miegto tarybą padidinti iki rius žada gražinti tą suman . vietov
Sėti Ji JameS
Culley lf Suff°lk
-a aisk“' kad VA nf°.-ll asmenų (dabar yra 9), nvmą dar kartą svarstyti.
tos Metoves apžiūrėti. Ji apskr
aukščiausio teismo
JI pamatyti ir isgn-sti. padalinti mįestą j n dalių ‘__________________
jam patiko.
Jo įsakymu >s?ekretorius Chester A. Do- O kame aar artimųjų \V or- ir iš kiekvienos jų rinkt] Pabrangs Plaukq Kirpimas
čia buvo pastatyta namų/jan
Lavcesteno,
r i.- • l’° v’*eną atstovą; panaikin
Vėliau Charlestown seime
rence ir kitų
nornjnacįnius kandidaPlauku kirpėjų sąjunga
Rugsėjo 27 d. du dau- miestų šviesieji ai.... unių tj
lis nutarė tą vietovę pava,lletu'131 • tų balsavimus,
rengiasi pakelti plaukų kir
ginusia balsų gavusieji bus juk ir ten yra
dinti Bostonu.
daug grapimo mokestį iki 81.50.
kandidatai lapkričio 8 d. .yžios dainos mėgėjų ir iš ten
Jei tą nutarimą gubernaŠį šeštadienį ta sukaktis
balsavimui.
netrūks svečių.
Taigi rei- torius patvirtins, tai lapkriPakalbinkime draugus įr
bus iškilmingai paminėta.
Miesto tarybos kandida- kabnga salė. kuri galėtų vi-čio 8 d. rinkdami majorą pažįstamus užsisakyti “KeBus kariuomenės paradas,
sus sutalpinti.
ir kitus miesto šeimininkus, leivį.” Metams kaina $4.
koncertai, fajerverkai ir tt. tų bus 27.
1630

Dr. B. Matulionis

Serga Ona Stankienė

I

paradovauti
”
;
i
•
miestą, is kurio buvo Kilusi
tos vietovės pirmųjų irvven1
‘ •
tojų dalis. Indėnai tą vietore vadino Shatvmut. Kai,
..................................
•
kune pirmieji ateiviai buvo
nutarė ta vietove vadinti
Trimountain < trys kainai >.

Pasidavė

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokiu ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.).
Visais insurancc reikalais
kreiptis :
BRONIS KONTRIM
59S E. Broadway
So. Boston 27. Mass.

[Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliorais ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'pht^n's Corner
DORCHESTER, MASS.

~ »ll ■!

l

'

‘ A.,.-

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.

Savininkas A. J. Alekna
628 East Broad»ay
South Boston 27, Mass.
Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos
Popieros Sienoms
Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams
Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. A N 8-0948
Re». 37 ORIOLE STREET •
West Roxbury, Mass.
Tel. FA 3-5515

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvi,! Gydytojas ir Chirurgo
Vartoja vėliausios konstrukcijot
X-RAY Aparata
Pritaiko Akinius
VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
531 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis
Dr. Amelia E. Rodd
OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
Sercdomis—ofisas
uždarytas.

117 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir
nuo nušutimo vandeniu.
2—Vaistas nuo atdarų žaizdg
—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji
mo, pirštams, tarpupirštėma ir
papirštėms.

5—Vaistas nuo galvos nieiJjimo.
6— Vaistaa nuo kosulio. Greit
pagelbsti.
Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui
kiekvieną numerį $1.
Pini
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit:
(5-6)
Joseph Machinskas
295 Silver Street
Scutb Boston 27, Mi

