KELEIVIS

KELEIVIS

PRENUMERATA METAMS]

Uthuanian Weekly
76000 Lithaaaiaa* te
UMMAM
aad about
ab
in the United Stet—

Amerikoje, Kanadoje, Pla
tų Amerikoje, Europoje.. >4.00

KELEIVIS

KELEIVIS

CM Broedw*y, So. Boston «7,

CM Broadvay, So. Boston 17,

THE TRAVELER:
KO. 38

“Keleivio'’ Telefonas:
SO 8-3071

LITHUANIAN WEEKLY

SOUTH BOSTON, MASS., RUGSĖJO (SEPTEMBER) 21, 1955
Entered as Second Class Matter February 23, 1905, at the Post Office ai Boston, Mass., under the Act of Mirch 3, 1871

Argentinoj Pilietinis Karas
Armija Prieš Diktatorių

KIAUŠINIENĖ IR POLITIKA
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50 METAI

A Ulee Atsisako

Žukovas
Siūlo
Amerikai
Anglijos darbiečių ilga
metis vadas Clement AttAtsisakyti Nuo Karo Bazių
lee, Kalbėdamas su darbie-

cių partijos laikraščio “DaiAiCrald buvusiu redak Rusija Grąžina Suomijai Porkala Bazę prie Helsinkiu;
Dalis Armijos Cordobos Provincijoj, Karo Laivynas ir
torių,
pareiškė, kad jis yra
Dalis Oro Pajėgu Sukilo Prieš Peroną; Maištininkai
Bet Rusai 'Neatsisako nuo Bazių Lietuvoje, Latvi
pasu
uo^ęs
atsisakyti
iš
par

Grasina Bombarduoti Sostinę, jei Peronas Ne
joje, Estijoje ir Kituose Europos Rytų Kraštuo
tijos vado pareigų, bet iki
sitraukia; Diktatorius Ginkluoja Valdiš
se; Žukovo Siūlymas Neįtikina Amerikiečių
pailamento frakcijos posė
kas Unijas
džio jis nieko negali daryti, r,
rzi
~
Derybose
su suomiais runes ji išrenka partijos va- *aimų Klausimas
-, * *
Argentinos diktatūra, ly-J.
Seimas
aą. Frakcija susirinks spa“Paveldėta Košė”*?
ti Suomijai Porkala bazę,
giai trys mėnesiai po birže- pr(Uįe(įa Posėdžius
lio mėnesio gale.
rusai buvo išsiderėję
lio 16 d. maisto, susilaukė
______
Spėliojama, kas užims jo žemės ūkio sekretorius Ful
po karo. Porkanaujo
sukilimo. Šii Si antradieni
. ,. . New
XT
vietą
Manoma, kad pats'Ezra Taft Benson dėl jo ja
, - kariško
,:
lorke
bazė yra 12 mylių nuo
\ , posėdžiauti
_L. .. JungT__ .
Attlee pasiūlys, kad jo vie- farmų politikos kritikos sa' Suomijos sostinės Helsinzkarta
, 7 , sukilo dalis
....armijos
“ pradeda
Cordobos prov.nc.joj vado-f
J
sejmo
<į
ta tektų
C n MnrHm<,nni°S S J“’?*? ŽT-S Qki° ploduk';kių. Ten rasai laikė savo
vaujama generolo Balaguer.
į tvarkOJ(?
6« metų
k“.F? Pakaro laivyną
laivyną ir
ir įvairius
įvairius kaKaitų sukilo is antrę kaito
*
kla<> Kaj tai
metų Gaitskell. Attlee nuo- veldėta košė dar iš demokriškus įrengimus. Porkala
karo laivynas n uomo naru Moroko,
».
,
l..
mone, dabar kiti laikai, ir-ratų laikų. Prieš visokius, miestas
Kipro
salos, :\auir plati apylinkė bu
aviacijos.
partijai vadovauti reikalin- kritikus sekretorius * žada
l re..iuenla-s fcjseBhower, repui;likunu partijos
.. josios Gvinėjos ir kiti gin
vo padaryta rusų kariška
Sukilimas iš Cordobos
gi jauni žmonės.
kovoti ir tarp farmerių, ir baze, o visi suomiai gyven
ninkas Leonard I’ali (dešinėj) ir kongreso
čai tarp valstybių. Be to,
karo laivyno bazių greit darbu tvarkoje vra einamieRichard Simpson iš Pennsylvanijos (kairėj)
kongrese, ir kur tik reikės. tojai iš ten buvo išdangenti.
z
J
persimetė i kita orovincimieste
Įvykusiame republikonu pirmininku susirinkime
1
,
i.
iji
klausimai,
kaip
rinkimas
Suomiai Maskvoje
E. T. Benson gana rūs Suomijai Porkala bazė bu
leis ir
ii ši
m pirmadieni
uiiiiiauicill SUKlle,
,
i i- '
jas
linksmi pavalgę kiaušinienės ir pasikalbėję politikos
J
,
j / i
saugumo
tarybos
keliu na
čiai
atsiliepė apie demokra- vo dieglys šone ir nuolatinis
mu ske čia, kad Mendoza, . . . . /
reikalais.
---Sovietų
Sąjungos
pakviestus
Sal
Luis
pro-J
va,,
?«
komlsl
«
lr
pa
T
kritikus, kurie smerkia priminimas, kad rusai bet
ban Juan ir bal Liūs pro nasus. J i seimas aar turi
ta,
praeitą
savaitę
Į
Maskvą
dabartinės
vyriausybės far- Kurią valandą gali apšau
vincijos yra sukilėlių ranko is seniau užsilikusių nepa- McLean ir Burgess
RytųI7 Vokietijos
»
.
,
•
atv
y
ko
suomių
delegacija
m
ų
politiką.
" Ypač republi- dyti iš kanuolių Helsinkiu
se.
bet Peronui
ištikima baįklausimu, kaip
mui icimima
Buvo
Rusų
Šnipai
i adai Maskvoje su pačiu prezidentu Paasi- konus erzina demokratų miestą.
kariuomene, velijusiomis Korėjos
,
- Klausimas
,
• ,kiti.
ir
-------kivi prieky.
: tvirtinimas, kad preziden- Dabar rusai parodė “gežiniomis, atsiėmė is sukilę_________________
Du aukšti Anglijos dip- Kaip tik vakarinės \o- Aerodrome ją pasitiko!tas D. D. Eisenhower neiš- raširdiškumą” ir sutiko tą
liu Coruobos didmiesti.
>7
,
lomatai,
Donald McLean ir kietijos vadas Dr. K. Ade- V orosilovas, Molotovas ir pildė savo pažadų duotų bazę grąžinti suomiams, o
naro laivynas iš rūmo Šypsenos A epakeiClū
Belgrano uosto ir La Mala
Lenino Politikos Guy Burgess, kurie 1951 nauer pereitą savaitę aplei- kiti aukšti pareigūnai. So- taimeriams 1952 metais, maršalas Žukovas, kalbėdametais pabėgo iš Anglijos do Maskvą, ten po dviejų vietų vyriausybės galva Jis žadėjo farmeriams aukš- mas sekmadienį su spaudos
upes karo laivai plaukioja
______
ties Buenos Aires miestu ir Rusijos diktatorius N. į Rusiją ir apie kurių Ilki- dienų atvyko lytinės (rusų Bulganinas dėl ligos nega- tas kainas už jų produktus, atstovais, pareiškė, kad
o dabar žemės ūkio produk- Amerika gerai padarytų, jei
grasina bombarduoti sosti- Chruščiov kalbėjo vaišėse, ma meko nebuvo žinoma, okupuotos) Vokietijos va-Įėjęs pasitikti,
pasirodo
buvę
Sovietų
Rusidai
tartis
dėl
kokių
tai
vieKalbama,
kad
ta
proga
tų
kainos vis smunka.
pasektų rusų pavyzdį ir at
nę, jei Peronas nesitraukia suruoštose rytinės Vokieti“
miejos
šnipai,
l
ik
dabar
Angšai
neskelbiamų
klausimų.
Maskva
parodys
savo
sisakytų nuo kariškų bazių
įs savo vietos. Perono vy- jos vadams pasitikti Masklijos
vyriausybė
paskelbė,
Rusai
pažadėjo
Adenaulaširdingumą
”
iigrąžins
.
.
svetimuose kraštuose. Mar
nausybė kreipėsi Į sukilę- voje ir ta proga sakė, jog
kad
tuodu
diplomatu
buvo
eriui,
kad
jie
paleis
visus
suomiams
iš
jų
atimtą
PorkVeisliniai
Galvijai
šalas žukov visai neužsimiliūs, kad jie nedaužytų sos- rusų šypsenos yra tikros,
Įtarti
esą
šnipai
ir
buvo
ve-vokiečius
belaisvius,
o
Adekala
jūrų
bazę,
kuri
yra
vos'
Plaukia Rusijon nė, kad rusai turi galybę
tinęs, nes Buenos Aires esąs bet jos visiškai nekeičia Rudamas
tyrinėjimas
dėl
jų
išnaueris
sutiko
užmegsti
12
mylių
nuo
Suomijos
sos_____
bazių svetimuose kraštuose,
“atviras miestas.’
Sukilę- sijos politikos, kuri yra ir
davystės.
Bet
diplomatai
pa-diplomatinius
santykius
sutinęs
Helsinki,
kad
keturių
Ą
mer
jk
a
sutiko
parduoti
kaiP Lietuvoje, Latvijoje,
liai jau sekmadienį grasino bus Markso, Engelso ir Lejuto, kad jų darbai yra ty- Rusija. 0 ką sutars Tyti- didžiųjų užsienių reikalų Sovietu Rusijai 64 Santa Estijoje, Lenkijoje, Vengribomoarduoti sostinę, bet to niuo politika,
konferencijoje
veislinius alvi_ joje, Čechoslovakijoje, Alnedarė.
Chruščiovas užtikrino Va- rinėjami ir paspruko Į už-nės Vokietijos bolševikai su ministerių
Maskva, dar tcl>espėlioja- galėtų reikalauti atsisaky- • udolerių. Tos banijoje, Bulgarijoje, RuVisoKios žinios iš Argcn- kanų valstybes, kad kapita- sienius.
mo nuo savo bazių užjūes veislinius galvijus niunijoje ir kitur. Apiė tas
tinos dabar ateina tik iš lizinas turės žlugti, o Sovie- Anglijos vyriausybė sa- ma.
ko,
kad
diplomatai
nebuvo
Gtto
Grotewohl,
rytinės
tiuosc.
nupirko
rusu klochozininkų bazes rusai visai nekalba,
dviejų Kariaujančių pusių tų sistema pasirodys daug
ir yra perdėtos. Laikrašti- stipresnė ir įsigalės pasau- areštuoti, nes pennažai bu- Vokietijos vadas, Maskvoje-------------------------- delegacija, kuri čia lankėsi bet rodo į Porkalą ir nori,
•i
U,.minn
visą mėnesį.
kad Amerika atsisakytų
mnkai vietoje negali žinių lyje. Bet Chruščiovas sa vo įrodymų dėl jų išdavys- sakė, kad jo ir kitų vokiečių j
tės,
o
kaip
tik
pajuto,
kad
komunistų
lankymasis
iiuiiiuiu
.
_
,
,
..
nuo bazių svetimuose krašlt Argentinos siųsti,
lodei ke, kad viskas bus pasiekta
yra
sekami,
jie
tuoj
pabėMaskvoje
Įrodys
visiems
Graikus
ir
I
Ul'kllS
Santa
Gertrudis
galvijų
tuose, nors Amerika savo
tikroji padėtis yra neaiški, be karo, nes rusai nenori
veislė
buvo
išvystyta
Texas
bazes
svetur
vokiečiams,
kaip
brangi
vo

.
. ____ __
___ įkūrė su tų
Abi Kariaujančios pusės gi- kariauti, o nori tik taikių go pas rusus
kiečiams
yra
Rusijos
drauValstybės
sekretoi
ius
John
Kong
dvare,
prieš
svetimųjų
kraštų sutikimu,
i įasi savo pasisekimais ir varžvtyniu.
Foster
Dulles
pasiuntė
laišI
)Oli
J
desėtkų.
metų.
Tos
o
ne
per
prievartą,
RUSAI IŠ AUSTRIJOS
užtyli savo nepasisekimus.
-------------------------kus Graikijos ir Turkijos velslės galvijai pasižymi di...
Argentinos valdiškos MASKVA SKELBIA
vyriausybėms
ir
ragina
tas
dele
ištverme,
mėsingumu
b
Suomijai
rusai Porkaragina
(peromstines) unijos paNAUJĄ AMNESTIJĄ Šios savaitės pradžioje RYTU VOKIETIJA
ii
gerai
ganosi
ganyklose.
^
os
bazę
grąžina
ne uz dyrusai ištraukia savo kariuo BUS NEPRIKLAUSOMA šalis užmiršti jų paskutinių
sKtlce savo narių mobiliza'
-------Rusų
kolchozininkai
labai
k
^»
bet
išsiderėjo
iš Suomi_____
dviejų savaičių ginčus ir
h' šaukia juos ginkluo- Maskvos vyriausybė pa menę iš Austrijos, po 10
pratęstų 10 metų
................... .... ,
neapykanta ir atsiminti, susižavėjo tos veislės galvi- j°s’ kad
lis ir padėti diktatoriui at- skelbė amnestiją visiems metų okupacijos ir liūdnų Ttvarios
žinios
iš
Maskvos,
y
<
y.,
aoiav. yra
o.az.oi'' P>'^ė leidimo juos ^o karišką sąjungą su Rumene, , ,
• j
kad jos
ios abidvi
vra didziosilaikyti prieš maištininkus, tiems žmonėms, kurie pra- prisiminimų. Iki šio mė
..
sako,
kad
rusai
duos
lytinei
J ,
i
r ••
nirkti
slJJ a- 1^48 metais • pasirasyiš
>^v.»v.a>.ba m
.
• sios Atlanto saliu koalicijos
J
Kiek darbininkų milicijos sižengė Sovietų Įstatymams šio galo busr-,»„ištraukti
.«!,♦,.<•,
Vokietijai
tokią
pat
nepn,
J
_________________
ta
rusų-suomių
sąjunga
tubus sukelta ir kaip ji kausis, bendradarbiaudami su vo- Austrijos ir
j \a > \
fciausomybę, kokią Vakarų fa~mn es", .
.,
rėjo baigtis 1958 metais, o
valstvbės davė vakarinei , ,Ta-P, k U K“
Si*n' MOROKO REFORMOS
dabar ji pratęsiama iki
parodys tik tolimesnieji kiečiais laike karo. Amnes- kariai.
tykiai
labai
pablogėjo
po
DAR
NESUTARTOS
įvykiai
tija bus taikoma ir žmoVokietijai. Tada būsiančios y™1. 7'T. . i—UAK IMESU'l AKTUS. 1968 metų.
“Švilpimo” Teismas
_____
Naujas kariškas sukili- nėms, gyvenantiems užsiedvi vokiečiu valstybės ir jos ,°’ ai, U1.ai suruošė
U1UO e grai>
-------Suomijos ir Rusijos susi
pogromą
gulės savo tarpe tartis dėl
. po
^onLą Is*s' Prancūzai ir Moroko po-tarimas dėl Porkala bazės
mas Argentinoje yra daug nyje, jei jie prisipažins esą
ta.nbu e.. V S™1,noJe- Tui kų ]jI1LHU
tinįų9 grupių
didesnis kaip birželio lb kalti ir grįš i Rusiją pasi- Sumner, Mississippi vals
į vieną valstyvalstyS1UP*9 atstovai
atstovai dar
uai grąžinimo
grąžinimo Suomijai
Suomijai pasiratijoj.
dabar
yra
viso
krašto
įsijungimo
minia išdaužė graikų krau- tęsia pasitarimus Paiyžiuje soma šį pirmadieni.
dienos maištas, kuriame da- aiškint dėl savo kriminalidėmesio centre. Ten šį pir- Rusai prieš porą metų tuv~s’ įdegino gi aikų baz- dėl tolįmesni0 Moroko tvar--------------------lyvavo tik karo laivynas ir nės praeities.
madienį
prasidėjo
teismas
buvo davė “neoriklau- n^cias 11 Padare aPie
kymo. Prieš porą savaičių
oro pajėgos, o armija pade---- - -------------- —
au
jo diktatoriui maištą per Maskva Perka, bet Nemoka dviejų baltų vyrų, kurie ^somvbę
” rytmei
rytinei Vokieti-?^?’000 doleri^ vertes nuos_ sutartas Moroko vyriausy- INDIJA AIŠKINA
PAŽIŪRAS DEL GOA
kaltinami pagrobę ir nužu
tolių.
vieną dieną užsmaugti. Da--------bės pertvarkymas pasirodė
bet,
matomai,
tai
buvo
bar ir armijos dalis jsitrau- Pietų Amerikos įvairūs dę 14 metų negrą berniuką
sunkiai įvykdomas ir todėl
akių monijimas, nes da- JAPONAI SIŪLOSI
Indijos vyriausybė sako,
kė Į maištą, o todėl sukili- kraštai turi susitarimus su iš Chicagos, Emmet Till, už 11
derybos
buvo pratęstos.
as
sušvilnė
bar
ir
vėl
jie
Ža<la
“
ne
P
ri
’
kad
ji stebės, kaip kuri
BŪTI ARSENALU
mas virto pilietiniu karu ir Rusija ir jos satelitais dėl tai, kad berniukas,ii ldausomybę,” bet šį kartą
valstybė žiūri į Indijos gin
.. .
po trijų dienų kautynių dar prekybos didinimo. Bet po kai vieno balto vyro žmona .
čą su Portugalija dėl Goa
Japonų pramonės vadai TUNISO VYRIAUSYBĖ
neaišku yra, kuri pusė pasi- vienų metų biznio pasirodo, ėjo pro šąli. Prisiekusiųjų Jau ^kią.
siūlosi Amerikai ir JaponiBE PRANCŪZŲ kolonijos. Jei kas rems Porrodys stipresnė.
kad Rusija prekes “perka,” tarpe yra tik balti žmonės.
--------------------------- —
Ar Mindszenty Laisvas? jos vyriausybei būti “Azijos
~
tugaliją. tas, pagal Indiją,
----------------------- bet kada reikia prekėmis
arsenalu
”
prieš
bolševizmą.
Prancūzijos
protektorate
parodys, kad jis remia koRusai Neatsiprašė
URAGANAS IONE
atsiteisti, to nedaro. Sovie•Jie
norėtų
gauti
iš
AmeriTunise
susidarė
nauja
vyionializmą ir yra Indijos
V engiu vyriausybė skclGRESIA RYTAMS tų Rusija yra įsiskolinusi
Uraganas iš Karibų jū- Argentinai 13 milionų dole- Rusijos vyriausybė vis bė, kad kardinolas Mind- kos paramos ir pradėti pla- riausybė, kuri pradės vykin- nedraugas.
ros, pavadintas Ione vardu, rių, Vengrija—12 milionų, dar neatsiprašė dėl skanda-szenty paleidžiamas iš ka- čiu mastu gaminti Įvairius b to krašto autonomiją. Į Indija yra nusistačiusi atši pirmadieni vakare pasie- čechoslovakija—11 su puse lo Maskvoje su kongresmo- Įėjimo. Bet Vatikanas da-ginklus Azijos laisviesiems naują vyriausybę Įėjo tik imti iš Portugalijos Goa
kia rytinius Amerikos pa- milionų ir Lenkija 5 su pu- nu Holt, kuris rugpiūčio 31 bar skelbia, jog kardinolas kraštams. Turėdami užtik- vieni arabai ir vienas žy- koloniją, bet nenori vartoti
kraščius ir to uragano vė- se milionus. Panašiai ir ki- d. buvo vieno rusų karinin-vis dar laikomas kalėjime. Tintą rinką ginklams japo-das, liet prancūzų joje nė-ginklų ir norėtų, kad \ akajas ir liūtys bus jaučiamos toms Pietų Amerikos šalims ko sulaikytas gatvėje ir lai- Išeitų, kad bolševikai tik nų pramonininkai žada pa-ra- Tuniso krašto gynimas i-ų valstybės paspaustų porapgink-ir užsienių politika Uotą
lieka 5r
ir tugalus atiduoti tą V/Ur.nUo
koloniją
’----- - greitai
—
nuo So. Carolinos iki Mas- rusai nepristato žadėtų pre- komas prieš atkištą revol- pasigyrė, bet pažado neiš-čia Japoniją
iluoti.
toliau
Prancūzijos
rankose,
indams
taikiu
būdu.
sa-husetts valstijų.
kių.
jVerĮ virš valandos laiko.
'pildė.
—
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Minėkim Vilniaus Seimą<

nybių ar papuošalą jūs turite
savo krepšiuose?”

Ginčas dėl salos

Kas Savaite

Mums vis dėlto neaišku,
----------------kodėl neturėtu ir šiandien
Paskutiniaisiais metais di-yra graikai. Pirmojo pa
Kiekvienas musų mini savo asmens, savo šeimos ir rūpėti klausimas, ką davė
dėkų
kivirčų kelia mažos saulinio karo metu Anglija
kitų aitimųjų retesnes sukaktis. Alini jas atskiros drau- krikščionybe Lietuvai.’ Juk
bar žemės ūkio miništerio
kiek buvo jaudin- siūlė Graikijai atiduoti Kip- Adenaueris Grįžo
gijos ir kitokie sambūriai. Jiems jos yra svarbios, tačiau lietuviai ilgus šimtmečius suk
ro salą, jei ji paskelbs karą Vokietijos kancleris Adebaudos
plačios visuomenės jos nedomina.
nieko nežinojo apie ka- ų dėl Formozos salos, Vokietijai, bet Graikija ne- naueris baigęs pirmąsias kalbėdamasis su spaudos
kad dėl
Bet vra tokiu sukakčių, kurios ynatingai prasmingos tanKyoę, jie turėjo savus an u : uim.ntasi,
, ;n:
nadarvti
šian ?
ii Psu bovie- atstovais, Ldemonstrantus
iš
- su.<ar.Ka 5d metų. kai Lie_ dievus ir juos garbino. Lie-Įjos gan kilti tretysis pašau sutikn
šutino m
tą paaaryti.
bianotlclaliasv ’ derybas
,
. „v.dtao
visai tautai.
Sakysim,
šiemet
dien
Graikija
siekia
salą
n
.
Sąjunga,
grižo
namo.
xa
<
lino
v
^davikais,
chu.lig
,lir.is karas. Ten šiuo metu
tuva drauge su Rusijos liaudimi buvo pakilusi nuversti tu viai nieko neprašė juos de'e.-\s siek tiek išsisklai- gauti kurstydama gyvento- p;a iis parvežė9
nais, žmogžudžiais n tt.
nuo savu dievu išlaisvinti ir
cara ir sau laisve iškovoti.
ius
reikrftanti
leisti
misi
V
‘
•
r
i
pas policija
mus tokių
daly-.
KataRų
neleistų
duoti jiems naujus.........
— , dė. bet jie gali vėl staiga JUS reik Jauti leisti pusi- Sutarta atnaujinti diplo- Girdi,
Tie metai buvo atžymėti nepaprastu ivykiu, D:- jįPivloč jiems buvo primesta -usiiir.kti ir vėl gali grėsti jungti pne jos.
matinius santykius,
pagrasino Kanadai ša
džiuoju Vilniaus Seimu, kuris Įvyko Vilniuje gruodžio daug vėliau kardu ir kala- audra ir žaibas.
I Kadangi visi graikai yra buvo nutrūkę prieš 14 me- Jis
,kydamas,
,
’kad-1 -uz tokias
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nuopelnus ne tik kaip stam
išgyveno pašlijusių karali- buvo kariauti, negu su pa-60‘/t “Skid Row karalijos”
baus verslininko, bet ir vi
joje ištisą savaitę, dalinda- leistuvėmis ir pasileidėliais, gyventojų yra antro pasausuomenininko.
NEW YORK, N. Y.
miesi su jais “žiniomis,” pi- “Skidroweriai” turi savo linio karo dalyviai.
Ar
Chicagos pietinėj dalyje plėšikai buko įsilaužę i sva;Buvo pabrėžta, kad Ma
giais gėrimais, narkotikais
miestą valdanti demokratų
giujŲ gėrimą sandėlį. Juos pastebėjo, bet jie užsidarė
Atsiveža “Lėlių’
ir kitais nuodais. Vienas Park4, Franklin Square va- vaidyba ir kiti galingi
tulio
dėka nemažas naujųjų
ir pasidavė tik po 1 valandų, policijai pavartojus ašarų
“skidrowris” pasiūlė kartą d^aip4- Si vieta yra labai sĮUOgSniaį darys tai, ką paateivių skaičius gavo darbo Jungtinių Tautų posė
dujas.
reporteriams išsigerti net Pažiūrima ir patraukli net žadėjo, netolima ateitis palietuvių siuvėjų dirbtuvėse. džiuose, kurie prasideda
“Bay Rum.” bet reporteriai ir PiaeiyiuiVieta ga- ro(jyS. o gal tik tam suju- _
Pradžioje jiems tas buvo laMirė Joseph Gatautas, 42 haF^svarbu * *
~~~ *** ruSs®j°
d-> dalyvaus ir
tokio “drinkso” jau negalė- na. d^de^ė, apsodinta gra- (jo> kad laimėtų lapkričio 1 d. įvykusi išvažiavimą.
Tą
pačių
dietų
toj
pačioj
metų,
ir
Charles
Balsevi'
Nepamil
į
ta
ir
Lietuvos
Mokslo
Ąkademijo priimti.
žiais suaugusiais ir lapo- mėnesį miesto rinkimus;
tik vieną valandą cius, 74 metų, ilgus metus v»tnli« vra daną nadėie<;JOS pirm‘ Juozai5 Matu_
Siame keturių miesto blo- ta’s medžiais.
medžiais- “Skidrewe- gaj,
ir prįe§ 39 metų vietoj,
anksčiau,
tai yra 1 vai. p. siuvėjas.
“
Sui^tk- lis' f?
kų apimties “prarastame rrų . geriausi draugai,
araugai, tai
tai juotį pažadai pažadais n
p., bus ir SLA 352 kuopos
tuvi Ta baL Jfe ka|tu
gos delegaciją na J s. Be
rojuje” reporteriai sutiko bėgiojančios ir^ lakstančios paliks.
susirinkimas.
Svarbu
viLietuva,
Veržias,
rolitikon
rfnko
jo
toj delegacijų darkiusią
Demokratas.
3,500 “pražuvusiujti sielų,” P° medžius ir žaliuojančias
ir
Gruzijos sostinės Tbilisi
_ .__
siems ir jame dalyvauti, Ateinančiuose miesto ta- pinigus ne tik iš lietuvių,
kuriu tarpe yra bemoksliu. pievas voverys ir karveliai.
nes bus tartasi SLA kuopų rybos rinkimuose bus ir lie- bet ir iš kitu siuvvklų savi- universiteto rektorius, Ta
o taip pat ir kolegijas bei F’puvusios žmonių šie- prof J. Puzinas—
džikistano tarybinės res
sudarytosios komisijos ki- tuvių
kandidatų:
Jonas nįnkų
universitetus baitmsiu pro- os daknasi su Jais kuo Jle Sukaktuvininkas
publikos ministeriu tarybos
tam seimui ruošti sumany- Sargotas, buvęs Lietuvių
fesionalų: gydytojų, „,i.„
advo <?ali. Viduie parko vra ai>
prof.
Jo-to
koncerto
reikalu.
Ta
ko-Bendrovės
pirmininkas,
Ed-tniic
aalf
hfitf
naw7dvs
ir
vicepirmininkas.
18 d.
katu, profesorių, muzikos valus Prūdelis’ ° aPie ji Pa‘ ?^se?° . , , o 50 me- misija spalio 30 d. 6 vai. uardas Tamulėnas ir Kata- L-;tfems verslininkams, ku- . ŽodŽiu’ttjkart?. Ma??į™
dėti suolai, kuriuos “skridPuzinui sukako
instruktorių ir tt.
ir
praeiviai
nau‘
•
‘
e*
nc“«« H^iauvakaru buvusioj Lietuvių rina Kraskauskienė, dabar rje ; visuomeninę veil , atsivežė lėliu is atskirų
buvusi
Nauroweriai
”
nraeiviai
tų.
dls yi a viena
nedau‘ vakaro
sutiko ir \iena
— • įsvirksciomis
-- • i — • akimis,
i • • irespublikų.
csuuuhru.
-Ji
ji jus rodys ir
h
AnVlh-nVhonSninkr doJa poilsiui. Įvairūs ver- gelio mūsų žilosios praeities Svetainėj rengia pagaisėju-esanti pirmutinė moteris
r.ioieiis zlun
,
l»F
nnn turėtu telgos juos aplanko ir klau-žinovas,
jos tyrinėtojas, sios dainininkės Aldonos miesto patarėjas .(counsel-imnscl- kuriem^
kuriems su ••prasa0k8is’: skelbs- keta^ Plac"l
.ne atbi. aKe nuo lLuei4
------ Tais klausimais jis yra pa- Stempužienės koncertą.
or). Linkime jiems laimėti. veikti yra peržema. Matu- turi atskiros sovietinės įespareigų
žmoniško
g\
eparduoti
,
af
užstaty
.
rašęs
nevieną
knygą
ir
daukaip jos yra aukš
.
i
.
• lutu i įminu ui
n/.>,^i[i---------- -z —M. L. BaLbunas
Vytis. Hs į padaugės nesikėlė jis publikos,
tj>j vertinamos ti tie vargnimo apsispręsdami gyveni
veikliai dalyvauja kiekvieMatu|iai ir kiti turės
ma baigti “prarastame ro ti. Tas biznis varomas va- gYb§ straipsnių įvairiuose
sižkinn rp 'sar^ ritant rudeniui ir žurnaluose ir laikraščiuose.
name
i
imtame
darbe,
kuris
GARDNER, MASS.
MIAMI, FLA
juje.
Taip ie ai.Kino ieatėius “skidrovve- šiuo metu prof. J. Puzitylėti ir mikčioti pagal Mo
naudingas lietuvybei, de- lotovo lazdelę.
Rerfertenas pa- zie™a\ a?J?b\ ^iarowe
JT
Fu.
1UII“
nai telkiasi į smukles ir «« jia
vai ii jv
Minėjo 50 Metų Sukaktį Pagerbė KaulakĮ ir Mockų mokratijai TTX 4.^4.
lietė to ‘rojaus” centrą
linose.
ciklopedijos redaktorių. Su
rbti ouotiiiinv
susirinko toks dideŠio gyvenimo dumblyno ,
... redagavęs šeštąjį enciklo- Šv. Petro ir Povilo BroLietuvių
Lietuviu Klubo valdyba
Atvyksta Dr P. Karvelis
savininkų ir šeimininkų -dan pačiam teko pažinti pedijos tomą, jis vėl grįžo Iiškos Pagalbos Draugija rugsėjo 4 d. šauniu pokyliu !bpVtcC1,w
turtin
Pavenrtuiu Tautų Seimo
dauguma esą žvdai, atvykę du jaunus lietuvius, kurie,
Bostono i Philadelphija rugpiūčio 20 d. minėjo savo.pagerbė nusipelniusius klu
PY
iš
Rusijos, Lenkijos,
Lenkijos, lLietuįėtu-netekę
ruošia tolimesnių
tolimesni!, t'ol
M petų
sukakti šauniu
po- bo"naiius
Kaulaki Ir
E^os" atvyksta"‘dr
iš Rusijos,
netekę atsparumo ir vilties ir
ir čia
čia ruošia
to- 50
metų sukaktį
šauniu pobo narius A. D. Kaulaki
ii v
P.
"
1kyliu
—
vos ir kitu Europos valsty- genau gjventi, atsidūrė
alsiame —
mų —
medžiagą.
lietuvių -------------vasarnamy.NuotaiKa
Mockų. Tą vakarą A. D.
Už tat pabaigoje ren- Karvelis, Vliko narys.
bių, arba jų čia gimę vai- Siame dumblyne ir jau prof. J. Puzinas visą lai- Jame be kitų dalyvavo Kaulakis, kaip “____
,___ m.
champion
ir sukaktuvininkai vi■ ——- ■ -....... kai. kurie užlaiko “panša- daug metų neteko jų maty- ką veikliai dalyvauja Phi- miesto majoras Ulric Fred- of freedom.” buvo apdovaGeriausias būdas
būdas parem
peš,” senu drabužių kiautu- ti- Abu jie gimę Amerikoj, ladelphijos lietuvių visuo- edd, Fred E. Blake, para- notas “combination ash- siems paačiavo.
Vienas iš Dalyvių. ti laikraštį yra surasti jam
tuves. vaistines, svaiginan- \ ienas jų išaugęs Lietuvę- meniniame gyvenime. Jis pijos klebonas prel. Tracy, trav.” Dovaną įteikė adnaujų skaitytojų.
Pakalčių gėrimu vietas ir tt. Be je ir gerai pamokytas, gali-yra vietinės Kultūros Tary- buvęs vikaras kun. Jonas vokatas Wallace N. Mėar.
DDT
Dė
oja
binkime
draugus
ir
pažįstavietinių “skidrowerių” smal- ma sakyti, plačiai apsišvie- bos pirmininkas. Jos šių J. Bakanas.
Abu geradarius visi klusumo skatinamų žmonių tęs inteligentas, bet svajo- dienų svarbiausias uždavi- Buvo kalbų, šokių, gardi bo nariai sveikino ir linkė Demokratinio Darbo Tai mus užsisakyt “Keleivį.”
kos suvažiavime, Įvykusia- Kaina metams $4.
sią atsilanko ir iš toliau, tojas. Su šiuo man teko nys _ suorganizuoti šešta-vakarienė. Vietinė spauda jo viso geriausio.
Vietos lietuviams, ypač gy- nekartą^ plačiai pasikalbėti dieninę mokyklą. Joje nu- įdėjo didelę pobūvio svečių Meninėj daly pirma pavenantiems šiaurinėj mies- apie
žmonių _ gyvenimą, matoma trys klasės, kuriose nuotrauką.
sirodė patys klubiečiai šu
atrodė
LDD 7-ji (Brocklyne) kuopa, susirinkusi po
to pusėj, jau ne nuo šianjis
praradęs įvairaus amžiaus moki- Pobūvio rengimu rūpino- dainavę duetų ir visi kartu.
atostogų rugsėjo 11 d. posėdžio, prisiminė savo
ciien si vieta yra labai ge- 'iltį ir norą su gyvenimo niams ir atskirai studen- si: Nakutis, Juška, Viš-Vėliau dainavo buvusi Kau
mirusius narius: M. Bložį, J. Baltaitį, R. Židžiūną
sunkumais kovoti. Aš pa- tams būtu dėstomi pagal niauskas, Kukauskas, Pane- no operos solistę Antanina
rai žinoma.
Man ši vieta yra žinoma pasakojau jam savo gyveni- nustatytą programą litua- vėžys, Kraskauskas, Aukšti- Dambrauskaitė - Radžiuvie(visi iš Brooklyno) ir S. Žurlį (Linden, N. J.) ir
nuo 1923 metų. Prohibicisunkumus, kaip aš ne- nistiniai dalykai. Norima,kalnienė, kuri buvovyriau- nė.Staigmena buvo
pareiškė jų šeimoms ir giminėms gilią užuojautą.
panejos laikais čia būta dar ar-nustojau ryžtumo ir vilties; kad ne vėliau kaip spalio šia šeimininkė.
lės
Rožės Mainelytės iš
Ir mes, LDD 7-ji kuopa kartu su Jumis liūdi
šiau negu dabar. “Daily mėginau ir jam tą įkvėpti, pradžioje mokykla galėtų šį pobūvį mes ilgai atsi- Nevv Yorko pasirodymas.
me netekę savo brangių narių. Lai būna jiems
News” dabar pavadinta Jis mane suprato ir, atrodė, pradėti veikti.
, minsime.
Ji vykdama i Kubą pateko
lengva šios šalies žemelė. Mes likusieji tęsime
vieta “Skidrow” tada va- patarimus įvertino, pasiza- Numatoma taip pat kas
pa{r(.rfci Nakučius
1 šį pokylį ir'neatsisakė pamirusiųjų nebaigtus darbu*.
dindavos “Tenderline,” kur dėdamas susitvarkyti. Po mėnesį rengti paskaitas su
g
dainuoti porą dainelių,
LDD 7 kuopos valdyba: pirm. B. Spūdienė,
beveik kiekviename name kelių metų aš jį vėl sutikau, diskusijomis platesnei vi- Rugsėjo 3 d. lietusių va- Dainavo taip pat čikagievicepirm. J. Rimavičius, prot. sek. P. Kriaužibėjo “krasnye fonarki” bet jis jau buvo nebe jau- suomenei.
. ,sarnamy buvo surengta di- tjs baritonas Gudas ir pačiukas, fin. sekr. F. Spūdis, ižd. A. Swingle.
(raudoni žibintuvai) ir pro nuolis, o suraukšlėto veido Visus šitus ir kitus dar-dėlė puota Aleksui ir Ve- baidai
o___ miamietė dainininkė
bus vykdant nebus išsivers ronikai Nakučiams pagerb- Anita N. Kai ns, kuriai
ta, kaip ir anksčiau, be prof. ti jų vedybinio gyvenimo akompanavo prancūzė BatPATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
J. Puzino pagalbos, nors 25 metų sukakties proga. į_a Halen.
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
jis ir sako būsiąs labai už-1 Nakučiai yra gerai žino- Linkėtina klubui dažniau
NAUJA VALGIU KNYGA
imtas enciklopedijos redareda mi vietos lietuviams.
Čia ruošti tokius kultūringus
«
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Keleivio" Kalendorių 1956 Metams
gavimu.
nėra buvę nė vieno didės- pobūvius.
Kitomis Informacijomis
Linkime sukaktuvininkui nio visuomeninio darbo,
Lietuvė Miamietė.
“Keleivis” leidžia dideli apie 100 puslapių ka
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus ilgų ir darbingų metų.
kuriame nebūtų ir Nakutis
__________________
lendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
piršto prikišęs. Jis yra ir
—K. T.
PADĖTI
prieš
Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
“Keleivio” skaitytojas. To- RAGINA
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius
POTVYNIO AUKOMS tas.
dėl nėra nuostabu, kad jų
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
DETROIT, MICH.
Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
pagerbti susirinko per 150
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
Lietuviu
Bendruomenės
asmenų. Jie gavo ir gražių
riuje skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, in
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie
Svarbus Pranešimi
dovanų.
Linkime
jiems
suva
l
d
Y
ba
ragina
savo
apylinformacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
laukti auksinės sukakties. kes ir kitas organizacijas
Visiems
LSS
116
kuopos
Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
organizuoti aukų rinkimą
nariams
ir
jų
bičiuliams
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių.
Mirė Šokdamas
potvynio paliestiesiems lie- sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.
pranešama, kad kuopos su“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para isirinkimas įvyks spalio Antanas Šimkūnas, 42 tuviams. Ji prašo, kad vi“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina Į(October) 2 d. 2 vai. p. p metų amžiaus, staiga mirf sos aukos į krūvą suplauk- lieka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus buvusioj Lietuvių Svetai- šokdamas viename lietuvių tų iki spalio 15 d. Aukas šome siųsti šiuo adresu:
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
nėj, 25th St. ir W. Vernor pobūvy.
Velionis paliko Prašo. siųsti iždininko var“KELEIVIS”
liūdinčią
žmoną
Eleną du- Julius Staniškis, 7513
Highway.
KELEIVIS
Kuopos valdyba ir komi- Kamžuraitę ir sūnelį Anta- Lawnview Avė., (leveland 636 E. Broadw»y —:— South Boston 27, Mass.
636 E. Broadw«y
So. Boston 27, Mass.
3, Ohio.
sija praneš apie rugpiūčio nuką.
Pašlijusių Žmonių
Karalyste

^^uįtio

Ja.'d.

I
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lų kontrolės komisija ii- mę šią salą Kinijos pakraš- visų žmonių lygybei. Tobendro ginklavimosi siūly- ciuose, kiekvienu metu gali tahtanne diktatūra, vis tiek,
•
.
mas visame pasaulyje apsi- kilti koniliktų.
nrmasis ar fašistinė, ar komunisti------ ;---- ;
. .
ginklavimo problemos žingsnis ouią tautinių kari- nė, yra niekas kitas, taip
Liepos 12-16 dienomis nio nusiginklavimo siste- sprendimu gali duoti teigia- nių pajėgų auuauKimas į senoji tironija, sustiprinta
Londone buvo susirinkęs mos veiksmingoje tarptauti-mų patyrimų.
antrąją roimoaos sąsiaurio naujais metodais. Tik deSocialistų
Internacionalo nėję priežiūroje ir kontro- Socialistinis sąjūdis pa- pusę, tuo ouuu butų Pa-mokratinis socializmas teiKetvirtasis Kongresas. Jis Įėję. ši sistema neturi ap- tvirtina savo paramą viso- siekta uaugrau gaumyuių giamai lakosi naujųjų jėgų
pasisakė įvairiais svarbiais siriboti tam tikrais ginklais kiam veikimui, kuris* skati- taikingam
niausimo
is- atžvilgiu, kurios jaudina
klausimais, kurie liečia ir ar tam tikromis sritimis.
na visų Europos tautų lais- sprendimui.
, pasaulį.
Tik socialistinis
mus, todėl jie žinotini ir
Europos
vę,
suteikia teisingą atEuropos Sau«im«<
Saugumas
v£» saugumą,
saugumą, gerovę
gerovę ir so-.r Kas liečia Vietnamą,
. tai sąjū<*«
.
mums, juo labiau, kad so
tialinj teisingumą—net ne Ženevos susitarimą garan- sakymą i rupescus ir viltis
cialistų sąjūdis šiandien yra Austrijos reikalavimą su- demokratiniuose kraštuose, tuojančios valstybės yra tautu visame pasaulyje,

Socialistu tartas

didelė jėga, nuo kurios lai- danu sutarti, kuria būtų at- nes mes, socialistai, likimui įpareigojamos prisidėti, kad
mėjimų ar pralaimėjimų statyta jos nepnklausomy- demokratų, kurių tarpe yra šiame krašte būtų įvestas
Kasdien 5 Žąsis
daug pareis ir mūsų krašto bė n baigta okupacija, so-ųaug socialistų, fasistiniuo- demokratinis režimas, taip
-------likimas.
ciali&tinės partijos rėme ne-'$e ir komunistiniuose kraš- pat pirmoje eilėje jų parei- Važiuok į Kanadą, OnTegu mes kai kuriuos da-s\ \ i uodamos.
Po metus tuose negalime būti abejin-ga yra uaryti pastangas, tario provincijos šiaurę prie
lykus kiek kitaip vertina-ti Ūkusių atidėliojimų Sovie-gj. socialistų Internacio-kad šio susitarimo tiek Hudsono įlankos pačios
me ir norėtume kitokio pa- tų Sąjunga pagaliau nusi- nalas patvirtina savo soli- Siaurės , tiek rietu vyriau- pietinės dalies, čia galėsi
sisakymo, bet bendroj išva- leido tiems paprasčiausio udaruma su savo draugais sybiu griežtai butu laiko- Kasdien nušauti 5 žąsis,
doj tarptautinio socialistų teisingumo reikalavimams, tuose kraštuose ir toliau masi.
*
Žąsys, tolimoj šiaurėj
sąjūdžio zoužiai ir darbai Sovietų Sąjunga turėtų sieks įgyvendinti pagrindi- Mes, socialistai, sveikina- praleidę vasarą, ten perėjuatitinka mūsų troškimus, ir Lajp pal pnpacinti vokiečių nes žmogaus teises, laisvę me uaromą pažangą nepri- sios ir užauginusios vaikus,
jie yra labiausiai patikimi lautai teisę laisvai susijungnepriklauso myoę vi- klausomybės linkme, kuri visos—senos ir jaunos kar
mūsų laisvės kovos bendri

'
u, leisdama laisvais rimu- »o»«s tautoms.
įvairiausiomis
sąlygomis tu—rugpiūčio gale ir rugninkai.
Minėto kongreso maįs suaaryti visos VokieAzija ir Afrika
yra daroma milžiniškame sėjo pirmoj pusėj pasileinutarimai vra tokie:
tijos vyriausybę. Sujungta
J
Afrikos žemyne.
Tačiau džia į įlietus ir Hudsono
\ okietija turi turėti lygiasVisoje Azijoje ir Afrikodaugelyje sričių šios rung- įlankos pietinės dalies pa
Tarptautinė Padėtis
teisės su kitomis tautomis Je šiandien status quo kate- tynęs dėl tautinės nepri- kraščiuose sustoja poilsiui,
Žmonijai yra suteikta ir neturi būti neutralumu ar gotiškai yra atmetamas, klausomybės ir valdžios čia jų susirenka milionai
nauja vinis. .Atomines ener kitais būdais suvaržoma. Ji >U) kontinento jaunos tau- yra pasiekusios kritišką sta- ir būna iki šalčių pradžios.
gijos pritaikymas taikin neturi būti įpareigojamatos ieško nauų socialinių diją. Tat reikalauja ryž- Tada jos vėl pasileidžia į
giems tutsiams atvėrė žmo toti į kurį nors karini susi- sistemų. Komunizmas šių tingu priemonių, kad tau- pietus, į 2,000 mylių kelionių gero.ei naujus kelius, grupavimą, bet turi outi palaisvę ir nepriklauso-j tų sieniniai būtų teisingai nę, į Louisianą, Meksiką ir
ivau prie šio naujojo tiesio
jai pačiai nusistatyti myL? tepripažįsta tik žo- j įvertinti.
tt.
likta
ouių
galima
priartėti,
pakoMes,
socialistai,
nesvyšiuo metu minėtos įlandalyvauti
tarpiauGŽia
is;
jei
jos
prisiims
’
..
,.
f &
1
1 metodus
—Tegul bus pagarbintas, kad lengviau ,butų
galima sauns yra reikalingas tai4’ turės prarasti sa ruodami remiame profesi- kos pelkynuose yra daugiau
Maiki !
suprasti, kaip toli yra nuo kos. ivau šių naujų laime- limame bendradarbiavime munizm
vo
nepriklausomybę,
Vie- nes, kooperatines ir pana- žąsų, negu bet kuriame ki
—Labas vakaras, tėve! mus tie Gamtai, Į kuriuos jimų teigiami vaisiai outų •jungtinių įauių lemuose ir nintele joms išeitis jo“- šias organizacijas, kurios tame žemės kampe. Čia
į
asinnkti
sau artimesnius
Ką pasakysi?
mes žiūrime.
r neinami visoms pašaunu
bendrininkus
l.itu demokra- S*ant» jų neatidėliotinas stovi darbo žmonių intere- jos susirenka palyginti ma—Maiki, aš noriu, kad tu —nr tai tu nori man pa- varnoms—tiek atsnikusiųjų timų salių tarpe.
ukir.es ir socialines proble-Įsų sargyboje ir ruošia juos zame plote, gal lik 100 mypažangiųjų
man Ką nors pasaKytum. sakyt, Kati vieną aki pn- Kiautų, tiek
valdymosi lių pakrašty.
Betkurie europiniai nuo- mas su laisve yra demokra- demokratinio
merkęs
as
negalėčiau
pašakraštų
—
turi
visa
žmonija
socializmas.
Atsimeni, syki tu man aiš
uždaviniams.
Dabar ten yra suplaukę
statai V akarų bei siaurės uni#
Socialistų
Internacionalas
kinai, Kaip ton uangus nuo K\t, Kaip toli tu nuo manęs bendradarbiauti. Prasidėjęs
Pietų Afrikos Unijos da- pulkai medžiotojų ne tik iš
toki
atomo amžius
duona zmoiLU1
°l
)ai turi užtikrinti
žemės ir Kitokią manuntu- stovi?
ntPio-iama
akl
)at
saugumą,
kaip
ir
Soviei
’
'
e
.^.
na
.
Azijos
»
baltinės
vyriausybės nepa- Kanados, bet ir iš Jungtinių
iu piisneKejai.
uaoar tu —Ne, tėve, tikrai negalė- rajai naują
teigiamą ak.Akįvaizdoie socialistinių partijų, kurios kantl poiįuka, kuri žvmiai Amerikos Valstybių. Tam
. —' .
, _ .
■
arkciiiino-o A-ziir»c Qrw»ioHcti_ •
...
, . * ,
..xr_
......1x1,
man įsvirozyk, kodėl pra tum pasakyt. Matai, daly- tiną nuo tarptautinių kon- pagrindinio
viršijančiai
gyventojų
dau- Xtyčia
skirti traukiniai
ir lėkbūtinumo
“"U* r.ėje Konferencijoje, ir ku gumai išplėšė pagrindines tuvai atveža medžiotojus į
durta boiė neatsoKa nuo že kas yra toks, kad žiūrint inktų drąsiai pereiti P^e
į koki nors daiktą abiem tarptautinio bendradaroia,
rios
mės.
'ŠSciahsiu "'inlernacio‘,ios Azijos
Azijos politinėje
politinėje rai pilečio teises ir tuo pažeidė Mossenee miestą, čia juos
a^m,
abiejų
linijos
turi
suvimo.
tačiau
atominėje
—O ar tėvas žinai, kodėl
nalas įeikalaGja, kad — <loJe tun dlaeli 'aiamenj. žmogaus teisių deklaraciją, už 250 dolerių aprūpina vaji atšoksią
atšoKsta nuo žemes, kaita siukti viename taške. Juo energijoje tūno ne tik pa- naias reikalauja, kad pa
tas daiktas bus nuo mūs to-zaaas, oet ir pavojus: prie te^LU> siūlymus vy'nausy- Pirmoje eilėje svarbu, Ji sudavė smūgį visoms pa- dovu (indėnu), lėktuvėliu
ji nėpradUrta?
liau, tuo toliau bus ir tas esamų ginklų prisidėjo \a;,.bės peržiūrėtų su visu rim- kad Azijos laisvosios tautos 'stangoms taikingu ir de-ai- laiveliu nuveža i me—biesas ją žino.
išlaikytų savo nepriklauso-Įmokratiniu būdu suregu- džioklės vietą, aprūpina
taskas, kur abiejų akių lini- aenilio bomoa. dėl kurios tumu.
mvbe ir kad dar tebesan- liuoti rasinius konfliktus nakvyne ii maistu ii po 3-o
—A isų pirma, tėve, mes jos susitinka. Abidvi akys didelis karas gali tapti
Europos Vieningumas
priklausomos taut06'šioje srityje. Visi socialis-dienų atveža atgal. Taigi
nevartosime žodžio "boiė. tuomet turi pasisukti dau- grėsmė visai žmonijai.
šie- taptų laisvos ir galėtų su-'tai turi siekti, kad jų vy- medžioklė nėra pigi, bet
Sakysime: sviedinys. Dabar gum į lauką, 'luo būdu ir Socialistų Internacionalas Socialistinissąjūdis
paimsime klausimą, kodėl gaunasi supratimas apie at- sveikina įvyksiančius “di- kia plačiausiu pagrindu daryti savo demokratinę’riiiusybes ir organizacijos įdomi.
(imtųsi žygių, kurie padėtų _ Indėnai yra neišpasakyti
jis, atsimušęs Į žemę, šoka stumą. Žiūrint tik viena aziųjų gaivų pasitarimus taiptautinio bendraaarbia- valdžią.
.
vimo,
iš
kurio
jokia
valstyVien
tik
tautinė
neprisl pavojingą kursą likvi- žinovai, kaip žąsis privilioaukštyn ?
akimi tokio supratimo ne- ir pareiškia savo tvirtą nu
ti. Jie pastato žemas pala—Na, tai kodėl gi?
galima gauti.
sistatymą daryli visa, kad bė neturi būti išskirta. Šio- klausomybė negali išspręsti duoti.
\'a
tn tain dano- taika būm na^ickta dprvhn. se ribose jis daro pastangas visų ūkinių ir socialinių;
*
“ po
kartu su
—Jis atšoka nuo žemės
ma
n
mis.
Mes,
‘
socialistai,
sve.*
uk
urti
sripną,
laisvėje
su-problemų,
kurios
slegia
šias
į
^
a,istam
»,
“
taikinga
medžiotoju
pasislepia
Patodėl, kad jis yra pripūstas žinai, tai gal galėtum
Europą, kuri bū-sritis. Energingai Jgyven-įkoegzistencija
tereiškia skiepę jie piadeda kalbėti
oro. Sudavus sviedinį i že paaiškint dar vieną daiktą, kiname galimybę sulaukti
.
tų
laisvų
tautų
bendruomedinta
ūkinio
ir
socialinio
išpriemonę
tikslui
siekti.
Ga- žąsų kalba taip, kad tos namę, jis susiploja ir suslegia v a. pasaky k, koael valgant taikingų tarptautinių sanir ki.l jos tautos sivystymo problema šiose putini, .ociali.tini, tikslas bagės tikrai mano, jog čia
orą. Suslėgtas oras tačiau cibulius akvs p.aocoa asa-tykiųlaikotarpio, nor.
norsbo-Halis
So
—
lz
*
pasidžiaugti
(tinęssrityse yra neišvengiamas kaip buvo, taip ir tebera ne -lieka jo> kaimyne, kita zągreit išsiskečia.
Suplota rot?
vietų Sąjunga į juos žiuri galėtų
sviedinio dalis iššoka ir iš
Todėl, tėve, kad svo- taip į taktinę ir laikinę niu saugumu, dioesne gero- būtinumas. Mes, socialis-jvicn tik “koegzistencija“; selė.
neša sviedinį aukštyn. Bet gunuose yra daug aštrių priemonę. Jei tainkingas ve» asmens teisėmis ir lais- tai. kviečiame prie plaktis- tai >'ra ta‘ka tarptautiniai Kartais būna, kad du
bendradarbiavimo bendradarbiaujant, kad
jeigu tą sviedinį praoursi, sulčių, kurios greit'garuoja sambūvis (koegzistencija) šeinis, i kurias visi žmonės koj o
galės
tu
*i
teisę.
jungtinių
Tautų rėmuose,
Įgyvendintas
tikrasis sis \ienas nuo Rito vilioja,
tai oro jame nesuslėgsi, ir į orą ir erzina akies pavir- atlaidus, bet budrus,
Šis Vienas bus žąsį jau prišautouėl sviedinys nuo žemės šį. Akies paviršis yra labai išsilaikyti, tai laikas dirba Socialistinės partijos šiuo jų specialių komisijų pagal-žmon,W broliškumas.
jautrus ir paleidžia ašaras, demokratijos
jau neatšoks. Ar aišku?
lemokratijos naudai.
naudai, Tuo-Patvirtina savo paramą, ku- ba ir kitomis priemonėmis,galutinis tikslas nėra idėja, kęs a>-ciau
nuplautų
erzinančius
met
soeialistai
Jos yra teikusios turo- kanoms atitinkami krasU. •‘••radus, atsk ™ zmomu ant
, dar gižesnę k. ;
—Jes. vaike, aišku. Den- kad
socialistai turės
turės uždąbendradarbiavipritaria,
kad
galimai
greigalvose,
—
tai
yra
augantis
lekia
prie
4
vinį įr galimybę socialinio Pos “kinio
i—Ei- :. n„tana Vud
o™,. Kalvose,
Kkia put jo, o tuo metu
kiu, kad tu man šitą triksą garus.
teisingumo ir socialines ge-™ organizacijai, kuri pla- eiau .httų^pa.iekta^pažan-,troškimas
p.-p™.pradeda, ^arn^taip gerai išdėstei. O da —Ar tu nemeluoji?
rovės
pagrindu
veikti,
kad
tauriai
apima
ūkinį
bend-gos
technikos
srityje.
So-'saulyje.
Kapitalizmas,
kuLau
vilioti—žąselė
bar paaiškink man dar
—
Ne,
tėve.
reikalau-,r’o išnaudojimo ir priespau- pne jo, ir gal tą akimirka
vieną klausimą.
tautos taptų stiprios,’ lais-ladai'biavimą Europoje. Eu- cialistinis „
ropos Taryba y ra naudin- ja, kad šiuos uždavinius visi dos piktybė peržengia ri- gauna kulką į pašonę.
—Tėvas daug klausimų —Olrait, Maiki, jeigu'vos ir demokratiškos.
gas europinių nuomonių fo- kraštai pi ipažintų būtinus. bas, prieštarauja socialinio Kaip minėta, per dieną
akys paleidžia ašaras, kad
šiandien turi.
Nusiginklavimas
—Matai, Maiki, aš noriu neprileistų cibulio garų, tai'
rūmas ir pasikeitimo infor- Artimuosiuose Kyluose Iz-'teisingumo principams ir negalima nušauti daugiau
kaip 5 žąsis, o tiek jų ir
daug žinoti, ba durnam pasakyk, kodėl man aną- Socialistų Internacionalas mafijomis bei atskirų kraš-raelio valstybė, kuri pažan--i
kreivaakis gali nušauti. Bet
sunku ant svieto gyventi, men pasipylė kibirkštys iš'su pasitenkinimu konsta- tų abipusio įstatymdavystės giai demokratinėmis prieNE JJS. BET JAM MOKA
vietiniai
indėnai tų įstaty
—Aš džiaugiuos, kad tė- akies?
tuoja, kad paskutinieji So- pritaikymo centras. Sočia- monėmis mėgina visas šios
mų neboja ir šaudo slaptai
vas nors sykį supratai, jog —Turbūt gavai nuo ko vietų Sąjungos nusiginkla- Estai siekia, kad ji taptų srities svarbias problemas
kiek patinka. Jie apsirūpi
vimo siūlymai yra priartėję kraštų bendradarbiavimo ir isspręsti, teikia naują akstižmogui reikia daug žinoti nors į kaktą'?
na žąsiena, taukais ilgam
rė- ną.
'laikos sutartis tarp
—Jes, Maiki, reikia. A? —Tai ne tavo biznis, anglų-prancūzų 1954 metų Europos organizacijų
laikui, bet atvykęs medžio
noriu, kad dabartu man Maiki, ar aš gavau,
ar ne. projektui, kuriuo nustato- mais.
Izraelio ir arabų valstybių
tojas
turi įstatymo laikytis,
išekspleinytum, kam mums —Žinoma, tėve, kad tai mas visuotinio nusiginkla- r am tikroje veikimo
sri galėtų praskinti kelią vines jei valdžios pareigūnas
reikia dviejų akių? Ar ne- ne mano dalykas. Aš tik vimo praktinis planas, {ga- tyje Montano unija yra iro- siems naudingam bendrajį
pamatytų turint daugiau
oūtų geriau, kad būtų tiktai noriu pasakyt, kad gavus liojimai, kurie y ra suteikia- užiusi, jog ir organizacijos, oarbiavimui.
nušautų žąsų, tektų mokėti
viena? Tada ir akulioriai smūgi į kaktą, akyse visa- mi nusiginklavimo kontro- išeinančios iš nacionalinių Yra aišku, kad Tolimuosūrią pabaudą.
2-«».
pigiau kaštuotų. O jeigu da pasirodo kibirkštys. Bet lės komisijai, turi lemiamą ribų, yra veiksmingos ir ga-se Rytuose turi būti sutvarjau yra dvi, tai ar nebūtų tai nėra ugnis. Tai yra su- reikšmę.
" b duoti gerų vaisių. Socia-'kyti santykiai su Pekino vygeriau, kad viena būtų kak-krėstų nervų atsiliepimas Ginklavimąsi yra nepasi-listai pritaria kuo glau-riausybe, kdip su Kinijos
Mongolams Rusų Rašmenys
toj, o kita pakaušy?
smegenų centre.
tikėjimo ir politinio įtem- džiausiam kitų kraštų įsi- valdžia. Tai reiškia, kad
—Ne, tėve, taip nebūtų —Na, tai aš, tau pasaky- pimo pasėka. Todėl pastan-jungimui į Montano Uniją. Pekino atstovams turi būti
Vidurinėj Mongolijoj (au
geriau.
siu, Maiki, kad tuatspėjai, gos atpalaiduoti politinį Čia džiuginantis pavyzdys leista dalyvauti Jungtinėse
tonominė Kinų respublikos
—Kodėl?
ba tas šunsnukis Prenkis jtempimą ir nusiginklavimo y’a sutartis tarp Montano Tautose. Pekino vyriausysritis) įvestas naujas, rusiš
kas alfabetas. Kinų radi—Todėl,
kad su
viena tikrai davė man į antakį komisijos darbai turi būti Unijos ir Didžiosios Britą-bė, iš safo pusės, turi pa
būtų sunku daiktųatstumą Zacirkos saliūne.
Ale jis vykdomi pagrečiui.
nijos, rodąs plačiausio ūki-rodyti, jog ji yra pasiryžuias su pasitenkinimu prane
matyti.
,
*gavo ir nuo manęs. Kai Socialistai siekia visuoti- nio
IIIU bendradarbiavimo^
LIVIJUI
U1U vnuv^ de- si gerbti Jungtinių Tautų'
Jimmy (ileason. 72 metu, ša, kad naujasis alfabetas
—Maiki. aš to nestipru n- ji? išėjo iš saliūno, tai aš
‘" 1
—
mokratinėje kontrolėje ga- Čarterio principus tarptau
buvęs komikas, sauna iš visiškai tinka mongolų kal
tiniuose
santykiuose.
socialinio draudimo įstai bos garsams išreikšti.
tu.
jam dvi špygas parodžiau bar užfundytum? Aš jau limybes.
gos vienu kartu 9 mėnesiu
Rusai kalba, kad ir lietu
—Gerai, tėve, aš pasaky-per langą.
dvi dienas negėriau.
Prie šių europinių orga- Formoza yra pavojaus
pensiją
po
mene
viams rusų rašmenys pri
siu tą kitais žodžiais. Dvi —Tai nesvarbu, tėve.
—Ir nereikia, tėve. Būsi nizacijų tenka priskirti Va-sritis Tolimuose Rytuose.
-------(
siui.
tiktu.
akys yra reikalingos tam, —Na, tai gal tu man da- sveikesnis.
kai-ų Europos Uniją. Gink- Kol nacionalistai turi užė-
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Komunistes Apie Vilniaus

Pu. tapis l’cnktai

—KELEIVIS, SO. BOSTON
------------

moki alinio Darbo Talka
kviečia visus demokratiškai
nusiteikusius lietuvius ryž
tis naujai pastangai: su
jungtomis jėgomis prasi- Žinomas Baltimorės lie- patarnauti svetainėje prie
laužti pro savąją, lietuvis- tuvių veteranas švietėjas ir baro.
,
kąja absoliutizmo ir kon- visuomenininkas A. Kure- Nesusipratimus tarp seservatizmo uždangą i Va- laitis buvo vienas nedauge- nųjų ir dipiečių A. Kurelaikaių kultūros aruodą tam, lio tų, kurie, pasirodžius tis iš dalies paaiškina taip:
kad," praturtinę savąjį lie- čia pirmiesiems, po paskuti- žmonės, ilgesnį laiką susituviškumą universalinėmis niojo pasaulinio karo nau- gyvenę vienoje vietoje, nehumanizmo vertybėmis, ga- jiesiems ateiviams (toliau nori į savo tarpą nieko įsilėtume ateityje padėti ir vadinsiu juos dipiečiais), leisti.
Kiekvienas naujas
Lietuvai nutiesti naujus, pasitiko juos viešai, spau- atvykėlis— tai lyg įsibriovėplatesnius tiltus i visos žmo- doje, palankiu žodžiu. Jo lis į jų palaimintą kampelį,
nijos didžiuosius laimėji- nuomonė ir dabar, po pen- šitokie dalykai pasitaikymus, nešančius laisvę, ge- kių metų, nepasikeitusi.
davo dar gerokai prieš dirovę ir teisingumą kiekvie- “jei mes, atvažiavę į 1>ietlų atv-vkimą. A. Kū
nam žmogui.
Amerika, būtume radę to.'ylaitis mini tokį pavyzdį:

čia iškrovė

Senasis apie naujuosius

Ką Sako Suomiai

Seim*
. Suomių laikraštis “Hel“Stengdamasi sutrukdyti sinki Sanomat” rašo, kad
liaudies masių ruošimąsi kol Pabaltijo valstybės buginkluotam sukilimui ir ati- vo nepriklausomos, Suomitraukti ją nuo revoliucijos, ja palaikiusi su jomis labai
lietuviškoji buržuazija su- artimus ryšius, ji buvusi su
organizavo
suvažiavimą tomis valstybėmis lyg vieVilniuje, pavadindama jį nos šeimos narės; anuomet
Didžiuoju Vilniaus Seimu.” jai buvo žinoma kiekvieŠitaip plepa Vilniaus nas liūdnas ir linksmas įvy' universiteto vyriausias dės- kis tuose kraštuose,
tytojas Kapočius. Žinoma, O šiandien Pabaltijo krašjei tas seimas nebūtų pa- tai esą atskirti ir apie juos
reiškęs Lietuvos liaudies mažai kas žinoma ir tai tik
nepalaužiamą
pasiryžimą is komunistų šaltinių,
savarankiškai gyventi, tai ir Kalbama, rašo tas laiktas Maskvos ‘ saules” ap- rastis, apie didelius trėmišviestas “istorikas” kitaip mus i tolimus užkampius,
aiškintų ir seimą i padan- bet savo akimis tą patikges keltų.
rinti suomiai negali.

!

Suvažiavimo dalyviai nuo- kius vyrus, kaip dabartiniai

*.neįVt Pclblk^

1

širdžiai dėkoja visiems šį naujakuriai, dideli jarbai Ę^Lmoię is kuui du dabai
suvažiavimą rastu sveikinu- būtų buvę nuveikti. Aš vi žinomi šviesesni lietuviai.
jų ...
šalinosiems. Jų pritarimas DDT gjykaj patenkintas jų veik- Vietiniai
. . .. veikėjai
...
tikslams ir medžiaginė pa- la> Mes, senieji, gęstant.
n .lln? laikl nepnpazjno
“
savais.
rama leidžia tikėtis, kad pįima žinojo pritverti orga- . sax.al;'' ’ .
aį1. avj eiai
.\ew i orkų uosto krovėjams streikuojant ‘ .Santa MoniDLT steigėju pastangos ne- nizacijy. Ras gi dabar jas
Vlcn*
. Pa
mą, tai vietiniai siems
ca“ laivas iš čia išplaukė i Baltimorę. šito uosto kro
liks balsu, saukiančiu lietu- tvarkytų?
vėjai nestreikavo ir laivą iškrovė. Jis vežė 3i» asme
viškojo gyvenimo tyruose.
“Suplaukę
dipiečiai— drausdavo su anais drauV yskupai
nis, bananus ir kt.
Du
Nauji
Suvažiavimui pavedus,
Lietuvos Savarankumas
zniones
su klasėmis. Ne gauti.
Maskvos radijo pranešiDDT Steigėju Valdyba, padaro mums, seniesiems A. Kurelaičio įsitikinimu,
Komunistai plepa, kad mu rugsėjo 11 u. Panevėžio
ateiviams, gėdos: nepraši- dipiečiams kai kurių senųLietuviškosios Kultūros Klausimu
New York,
Lietuva ir kitos Pabaltijo vyskupas K. Paltarokas
nėja ‘nikelio’ gatvėje, ne- jų taikomas užgauliojimas
1955 m. rugsėjo 19 d.
valstybės pačios savo rei V ilniaus katedroj įšventivaikščioja atkišę ranką su yra netikslus.
Dęmokratinio
Darbo............
Tai- mu.
ši idėjiniai anemiška ir
aius sinenuzia.
jos turi
tun
—
v—~........................................
•••
kalus
sprendžia. .Jos
■paaukok man, karo pade- Baigiant pasikalbėjimą,
et savo “užsieniu reikalu
JteoVonriS k°S suvažiavimas’ Jv-vk^ š‘ in
intelektuališkai baili tradi
net
geliui,’ ir neprašo surasti dar paklausiau, ką jis galė
cija
linisterius.” Ką
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Pakalbinkime draugus ir
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
naujanti. Ji yra pražūtin- jų uždavinių ir tokios bepažįstamus
už^i»akytx *r.e
KELEIVIS
ga todėl, kad, apsiribojusi veik vsuotines apatijos ir
636 East Broadway
So. Boston 27, Mass., vien lietuviškumo išlniky- inercijos akivaizdoje De- leivį ” Metamu kainn $4.

dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kerpi’’, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglu tariamas. Yra
lengvų pasiskaitvmų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.
Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 6?6 Broadvvay, S o. Scstoa 27, Mas*.
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BILIŪNAS:
Garbė be dolerio būna gana
j menkas viliojimas. Titulo
laimėtoja, jei ji sutinka su
visomis rinkimų organiza
torių sąlygomis, gali per
metus laiko po rinkimų už
(Tęsinys)
dirbti apie 50,000 dolerių.
Kai visa buvo papasakota, Gaigalas davė sumany
Bet laimėjusi titulą mergai
mą išleisti čia pat atsišaukimą, kur būtų žmonėms nuro
tė turi pasižadėti per metus
dyta. kaip reikalingi ir naudingi lietuviški raštai, kam jie
laiko neištekėti, turi sutikti
išleidinėjami, dėl ko juos kunigai keikia ir pradeda iš
“ ~i■•
™ dalyvauti visokiuose pasiroAtlantic City, N. J-, kitiems reikalams apie 20,(hmuose> turf SU[ikti rekla.
vien eiti su maskolių policija, dėl ko tokia biauri valsčiuj
mieste nesenai buvo išrink-dolerių. O jei sve.ių su\a-!muoti ivaidu biznierių iš.
tvarka ir tt. Visi sumanymą priėmė su didžiausiu
ta naujausioji “Miss Amen-žiuoja tūkstančiai, tai nnes--dirbinius, turi duoti savo
džiaugsmu, nes tai buvo pirmas mėginimas. Hektografą
ca- 1956 metams. Varžy-to vertelgoms, viešbučių.
vfeokiu
kių gvfi_
ir rašalo Gaigalas jau buvo atsivežęs praeitą kartą ir iš
tynėse dėl to titulo daly va-restoranų, krautuvių n kito-mui, Q kartais pakliūva ir
mokęs Jurgį su šližiuku, kaip jį vartoti. Atsišaukimą,
vo apie 50 mergaičių iš 45 kių biznių savininkams yra- muvius>
trumpą, bet suprantamą ir karštą, sudarė visi čia pat
Amerikos valstijų, iš Puer-neblogų pajamų.
’ Viga eiJė stambiu biznio
vietoj. Antanas apsiėmė šiandien jį namie parašyti, o
to Rico, Kanados ir Hawa- “Miss America' rinkimai istaigų nesigaili išmesti po
rytoj su Jurgiu, kuris žinojo darbą, atspaust apie 500
jų. Išrinkta panelė Sharon tęsiasi visą savaitę. T^'keletą ar net kelioliką tūkslapelių. Nutarta buvo išplatinti juos trečiadienį, kai esti
Key Ritchie iš Denver, Co- rinkimų proga rengiami pa- tan^ dolerių savo išdirbiturgaus diena, ir visais keliais suvažiuoja miestelin daug
lorado, 19 metų raudongal- radai su visų valstijų “flo- nja reklamai per “Miss
žmonių.
vė gražuolė.
tais,
ruošiamos masinės America” tarpininkavimą.
Pagaliau draugai išsiskirstė, ir Gaigalas, da kartą
Pernykštė “Miss Amerikurios sutraukia me-'Pavyzdžiui. Nash ir Bant riminęs Antanui, kad neužmirštų, kas tarp jųdviejų
ca,” panelė Lee Ann Meri-simtimis. tūkstančių žiūro-1croft kompanijos šiemet
buvo kalbėta, nuvažiavo pas savo brolį.
wether iš Kalifornijos, da- VT rengiami šokiai ir įvai- kiekviena paklojo po 12,bar nusiėmė gražuolės ka- nau^ kltokle pamarginidolerių mergaičių sti*
rūną ir grįžta į kasdienini Tai’ k.un?. traakia_Lubllk^ pendijoms (ne tik išrinktos
Joeph Gabby su žmona Chicagoje 3 mėnesiu vaiką pa
Buvo ankstyvas rudens rytas, kai iš gražaus viensė
gyvenimą. ' Bet grįžta ne 1S toh ,ir 1S aiį; . 'lsoklus gražuolės, bet ir kitų varliko automobily, o patys įėjo į kavinę užkąsti. Motorą
džio kiemo vartų išėjo jaunas vaikinas ir pasisuko ant
{.ahko neišjungtą. Tuo metu vagis Įlipo i masiną ir
tuščiomis' rankomis.
Per parengimus užbaigia gra- žytynėse dalyvavusių mervieškelio, vedančio miestelin. Tai buvo mūsų pažįsta
nuvažiavo, bet beskubėdamas susidūrė su kilu mašina.
metus laiko, nuo pernykš-zuole? rinkimai, kūne pap- gaįčiu mokslui tęsti), gra-'
mas Antanas. Apsivilkęs plonu vasariniu čerkasėliu,
Kūdikis išliko nesužeistas.
Tėvai atgavo apeaažytą
čiu gražuolės rinkimų iki rastai, vyksta vėlai sestadie- žuolė gauna Nash automo-į
mašiną,
bet
sveiką
sūnelį.
greitai jis ėjo keliu, nešdamas vienoj rankoj mažą ryšelį.
šių metų Darbo Dienos, T vakarą, kad publika po
stipendiją mokslui tęs-;
1955 metų “Miss America,” rinkimų dar turėtų vieną ti ir kitokias dovanas. Do-'
Rytas buvo šaltas ir ūkanotas; aplink visur tylu ir
dėka savo titului, uždirbo naKt- _ pernakvoti patogiuo- vanas duodančios įstaigos
M EILĖS VASAROJUS
lamu. tik netoli beržynėly karkė skraidydamos varnos.
62 tūkstančiu doleriu. TeAtlantic City viesbučiuo-.savo vardą išgarsina per
Rodės, ir žmogus turėjo atjausti tokį prigimties ramu
Per laukus, žaliąsias pievas lig vieškelio lydėjai.
rinkimus ir po rinkimų, ka-l
gu dalį tų pinigų pasiims
mą. Bet Antanas to nejautė. Prisižiūrėjus arčiau, leng
Aš tylėjau. Tu tylėjai, b- laukai tylėjo.
daryti graveik visa Amerikos
,.
iždas, o kita dali visokie „ Sumanymas
vai galima buvo pastebėti, kad gilumoj jo dvasios skra
Buvo liūdna. Kelio vingiai gailiai pranašavo:
agentai, bet il gražuolei zuo£\ rinkimus kilo Atlan- 5paU(ia plačiai aprašo rinjojo
neramumas, kovojo jausmai ir protas. Nors ėjo
i.;,
miesl° &gaivu
aixy smesme- kimus
ir kokias dovanas iš-į
liks šis. tas nasogai. Reiš-tlc ^ll-v miesto
niekados nebūsi mano, niekados aš tavo.
greitai, bet tas dvasios neramumas apimdavo kaltais
kia, būti “Miss America” Senyse« bet pats miestas to rinktoji gražuolė gavo.
darbo nesiėmė. Tas reikaAr ne todėl taip liūdėjo žalsvas vasarojus,
visą jo kūną, kojos stingdavo ir suturėdavo vietoj jo
'via K-ne k i Tlas buvo pavestas atskirai Išrinktoji gražuolė paten
kad ant kelio kieto kaklo tada pasikoriau.
žingsnį. Pats nesijusdamas, sustojo, atsigręžęs žiūrėjo
kala-’ Kitaii?6 aal& mažai organ^acūak kuri rūpinasi ka i televiziją, kaitų su jai
į tą viensėdį, iš kurio išėjo, ir sunkiai atsiduso.
kalas. Kitaip _ gal mažai rinkimaig ir adieka vigug su patenka ir vardai tų firmų.I
Mielas mano, brangus mano! Man ne kas palieka,
kas rr varžytųsi dėl xienOb ffražuolės rįnkimais susiju-kurios gražuolės rinkimus;
savo meilės vasarojaus aš neplausiu niekad.
—Šitai ko susilaukiau,—mąstė jis,—bėgu slaptom
iš tėvo namų, kur užaugau, kur savo kūdikystę praleiga eS‘
sius darbus. Ta atskira or-!'ėmė pinigais, o vėliau gra-j
K.BOKLTA.
.
rronl^ar.lia cneulula i= Volių ŽUOlė lanko
mie?
dau, o kur paskutiniu laiku mačiau tik paniekinimą ir
Miss America v aržvtv- ganizacija susideda iš kelių zuole lanK<> įvairius m
LtbVnTin žmonių,
k‘ v^sur reklamuoja tas jos vyras. Moteiys turėjo lui esant, jos, be to, turi neapykantą. Tenka palikti savo draugai, tarp kurių
nės vyksta kasmet Atlantic
. kurie dirba už al-tus
firmas,
kurfcis
... jai už tai
. at rūpintis, kad būtų gražios, uždirbti duoną išlaikyti sa- taiP gerai jaučiaus, ir darbas, prie kurio taip buvau
City tuoj po Darbo Dienos ^a Įf Jokl° I*Jno ta oi gani
.
mrnus tokios
lokius var\ ai- ZiiC1-)a
.,
biznieriai* daro^rinkimu lipbnio:'* geios žmonos ir vo šejmą ejtj j fabrikus, j prisirisęs. . . . Visa reikia mesti ir bėgti . . . nuo tėvo.
šventės. Pirmos
O kas toliau laukia, ar grįšiu kada atgal?! . . .
žytynės
IV „L sutraukti žmones i Atlantic organizatoriai, kurie nusta-'sė vyrams, gi moterims pri- ofisns ar kur kltur’
192] metais tame pat mies P it v
duoti movos toto sąiygas, kaip jaunos gra-įklausė namai.
Taigi, šiandien moteris
Atsiminė, kaip da Šiomis dinomis su savo draugai;
te. Varžytynių sumanytoužsi-Puolės gali pasitarnauti biz-!
v..
.
turj daugiau pareigų, negu ma^-es» Kai nėjo ir juoKaVo; Kaip pas oT.ui gi juodu spaudė
miesto
oizmenam:jai pirmiausiai turėjo ir tu
nieriams pačios gaudamos! . kalP Ta šiandien? Ar seniau. Tiesa, ji turi dau- atsišaukimus; kaip paskiau per visą naktį visi susitarę
ri galvoje Atlantic Cityv dirbti pinigų.
ttlvirinima už savo triūsą ipiužtenka tix mokėti virti,
{siuvinėti n- tvarkyti namus? fiau.ir
bet už- mėtė ir lipino juos visais kėliais,-ir koki tai triukšmą
biznierių reikalus.
Jiems
Gražuolės linkimų organrivub-Tnii čiunHLon
i ūpėjo pratęsti vienai sa- nizatonai kasmet išleidžia "
[Tų privalumų
šiandien ne- tat iš jos daugiau reikalau-tarp žmonių ir policijos padare! Sunku bus tai užmiršti,
nors gera atsiminti. . . . Atsisveikindamas pasipasakojo
vaitei vasarojimo biznį, ku- apie 160 tūkstančių dolerių “Miss America l inkimai,beužtenka. Kiekviena mer- Jama’ negu anksčiau.
savo draugams, kad nutarė slapta išeiti iš tėvo namų ir
iis paprastai baigiasi su rinkimams
suorganizuoti, yra biznis ir visai ne toks!gjna šiandien stengiasi bū—M. R.
"ja
u
,
m
^
nk
ą
?
’
.
pasiskąity-'tj
medžiagiškai
nepriklauvažiuoti vėl aptiekon, kadangi kito kelio nėra. Di augai
Darbo Diena. Tuoj po Dar- Daugiausiai pinigu
bo Dienos Atlantic City džiama paradams, “flo- ti, kiek pinigų įvairūs biz-|sorna, 0 taį reiškia, stengiagailėjosi, bet matė, kad būti pas tėvą negalima. Todėl
Geriiaus:as būd as
IslerdŽia
ieklamai|<r
.-/iVio
nm-c
viešbučiai ištuštėja ir mie— tams, masinėms scenoms, nieriai
narėm- pa*yS patarė geriau išvažiuoti; tik prašė, kad pabuvęs
sugrįžtų atgal savo kraštan ir,
aptiekoj, iš naujo darbuotųs
p savųjų. Sugraudintas jų linkėjimų, Antanas būtisezonu, priviliojai i miestu mokesni.
Jei orcrsnizHtO“ pst suprHntsmHs clHlykHS. turėti žmoną,
mokėtų mus
užsisakyt
“Keleivį.” nai žadėjo pargrįžti. ...
daug svečių, kas ir viešbu- viams pasiseka galus su ga-------------------------tik
pavardę
pasirašyti. Kaina metams $4.
—j?t, nepražūsiu,—tarė balsiai, atsiminęs tai. Ančiams, ir restoranams. įr lais sudurti, jie yra paten\ BL TI Kiekvienas nori gauti įssi------------------ ---------- tanas,—o Lietuvon vistik sugrisiu!
krautuvėms išeina į naudą, kinti.
į
mokslinusią ir inteligentiš
MOTERIMI
Gražuolės rinkimų organi- Jaunos mergaitės, kurios
JAM NETIKĖTOS
jr Sūdrią jo veidą nušvietė tarsi koks ypatingas
ką merginą. Iš merginos
VAIŠĖS
zatoriai skaito, kad kiekvie- dalyvauja varžytynėse dėl
-------[šiandien reikalaujama, kad
spindulys: akys žibėjo drąsa ir pasitikėjimu, ir jis jau
nas svečias, atvykęs į At- “Miss America titulo, tą Perskaičiau O. Petraitie- orientuotusi, kas pasauly
tvirtesniais žingsniais vėl ėjo tolyn. Ir juo tolyn ėjo, juo
lantic City, išleidžia perdaro, kaip jau minėjome, nės straipsnį apie tai, kadį dedasi, kad ji sektų įvyramesnis jautėsi. Gailėjo jis namų ir tėvų. su kuriais
pavą nakvynei, maistui ir ne vien dėl tuščios garbės, moterys daugumoj norėtų kius, kad ji turėtų savo
taip turėjo pasielgti, bet matė, kad jis nekaltas: sugrįžti
būti vyrais, ir visai nenu nuomonę, savo
pažiūras.
seniau buvę geri santykiai su tėvu galėtų tik tuomet,
stebau tokia išvada. Nėra Kuo vyras užima svarbesnę
KARI MOJA “MISS AMERICA”
jeigu jis važiuotų seminarijon, o to padaryti jis jokiu
lengva būti moterimi. Mo- vietą, ar tai politikoj, ar
būdu negalėjo. Tad tvirtais žingsniais ėjo prie stoties
teriai kraunamos pareigos moksle, tuoj ir jo žmonai
ir išvažiavo traukiniu, nors liūdnas, bet jau daug rames
ir statomi reikalavimai vi- statomi didesni reikalavinis, kaip buvo iš namų išėjęs. Tiktai giliai, giliai išsi
suomet buvo didesni, negu mai. Mūsų bobučių laikais
vežė nematomą rūpesnį, kuris graužė jo širdį. . . .
vyrams. Keitėsi laikai, kei- gerai žmonai netiko kištis
I
Į tesi žmonių papročiai, kei-J Į vyro reikalus, domėtis jo
(Bus daugiau)
tesi ir moters padėtis, bet Karjera, ir ji jam niekuo
C'savsoeooeeoaooeoooooeoeoeoeoeooeorseoosocoonoooo^Kz
jai statomi reikalavimai negalėjo padėti. Šiandien
' kas kartą didėja, o ne ma- moteris, priešingai, norom
zeja.
nenorom turi atsistoti šalia
Pavyzdžiui, kai mūsų bo vyro. O kaip su jos mo
butės buvo dar jaunos mer teriškom pareigom,' ar jos
Mamytės gimtadienio pro- \
ginos, iš jų buvo reikalau sumažėjo? Ne, moters mo
ga užrašiau jai “Keleivį.” '
jama, palyginus, nedaug. teriškos pareigos liko tos
Ji labai dėkinga ir sako:
Svarbiausias jų uždavinys pačios. Kaip ir mūsų bo-|
“Gera mano dukrelė, la
buvo ištekėti ir būti gerom bučių laikais, moterys aubai gera! Kad visos dukre
zmonom ir motinom. Rei- gina vaikus, prižiūri namus,
lės butų tokios jjferos ir sa
kėjo mokėti virti, siuvinėti verda valgį ir visą tą atlie Brooklyne automobilis Įva
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus
rankdarbius, tvarkyti na ka daugiausiai be svetimos žiavo Į dešreliu vagonėli
1
patarimus Moterų Skyriu
mus. Turtingesnės mergi pagalbos,
nesamdydamos ir išvertė dešreles ant že
je. skaitau kitus įdomius
nos, be to, turėjo dar mo tarnaičių (aš nekalbu apie mės. šunelis turėjo neti
straipsnius ir žinias. Man
kėti skambinti pianu ir po- turtingas šeimas). Reika- kėto gardaus užkandžio.
labai patinka ‘Keleivis* —
lą žodžių prancūziškai. Vi
ačiū, dukrele, aciu”...
sas moters pasaulis buvo
S^sės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
MIRĖ B. BIRŽIŠKIENĖ
namai, vyras ir vaikai. Jai
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
Rugsėjo 15 d- Los Angeles mieste mirė sulaunereikėjo turėti kokią nors
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip
usi 76 metų amžiaus Bronislova Šėmytė-Biržiškieprofesiją, jai nereikėjo nu
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:
simanyti apie politiką, jai nė, Lietuvos Nepriklausomybės Akto pasirašytojo
visai nepriderėjo turėti sa prof. Mykolo Biržiškos žmona.
<3< E. Uro«dw«T.
S*. Bee»nn 27. Mbm.
vo nuomonę. Visais klausiVelionės šeimai reiškiame gilią užuojautą.
meili “Miss America” uždeda karūną ant 1956 me
^ooeoeeooooeeeooooooooeoooeeooeeeeeooooeoooeeceeoeoe*:
mais nuomonę už ją turėjo
tu “Miss America” galvos.

Moteru

Skyrius

PABĖGĖLIS

i

Gražuoles ir biznis

nesiekia.

Jos

tikslas .

priešingai,

______________

Mamytė Labai D e k i n g a

Keleivis

t

Puslapis 3eptlL.Ua
L
KELEIVIS, SO. BOSTON
50 metų sukaktuvėms atsi
ŠITAIP ATSITINKA
nią išvyką ir maloniai, įdo-jdakcijos narys).
.•D
minti ženklelį, o visi daly
miai laiką praleisti. Savo Visi kviečiami dalyvauti,
l»
viai sukaktuvininkams su
atsiiankymu ppa remsite Įėjimas nemokamas.
šuko tris kaltus “Valio.”
“Laisvės Varpą,” kad jis j ro Koncerto apatinėj sa-j
Pagerbtieji sukaktuvinin
CHICAGO, ILL.
SPRING VALLEY, ILL. galėtų skambėti dar gar-lėj bus vakarienė. Šeimi-,
buvo šie: Vincas Maskkai
-------siau, keldamas lietuvių są- ninkės žada už $1 visus gar-Į
vytis, Antanas Jankevičius,
Grįžo J. Liubinskas
Mirė Jonas Grigalonis
monę ir pasiryžimą kovoti ožiai pavaisinti.
Matas
Mašnickas, Juzė
ALT Lawrence
Šiomis dienomis grįžo sa Rugsėjo 2 d. mirė sulau- už tėvynės išlaisvinimą.
\ askienė, Ona Dovydaitie
Skyriaus Komitetas.
Rengėjai
vanoriu atitarnavęs 4 metus kęs 68 metų amžiaus Jonas
nė, Julius Balsys, Marija
Dėdės Šamo aviacijoje Juo- ?igalo,“į »'ven.«8 4??,NŽemaitienė, Juozas Žemai
.... Liubinskas,
imhi„evae žinomo r;
Keršija Lietuviams
zas
fi Greemvood gatvėj. Paiai- SKAUTAI IŠGARSINO
tis, Adelė Skruibienė, Jonas
.MII
latelisto Juozo Liubinsko, ^otas J u^seJ° d. šv. Onos
LIETUVIŲ VARDĄ
Juškevičius-Miller ir Jurgis
•1
gyvenančio 927 W. 18th kaP*n,ese'.
-------Amerikoje išeinantis ruKlimavičius.
Velionis prieš kelias de- Kaip žinoma, tarptauti- sų “Novoje Russkoje SloPI., sūnus.
Kanadoj prieš 50 metų
skautų
sąskrydy vo” laikraštis išspausdino
Juozas Liubinskas, prieš imtis
,
. metų
T oiš Lietuvos at- niame
atvykusiųjų,
aišku,
yra
6 metus atvykęs į Chicagą,
‘
. a e o iš ten (jamboree) Kanadoje da-G. Aronsono straipsnį, iš
daug
daugiau,
bet
gaila,
žinoma, turėjo eiti i fabri-į911
als P^kel\ i lyvavo ir 8 Bostono skau-kurio sužinome, kad i Aust-;
kad ne visi jie pagerbime
ką duonos užsidirbti,' bet jis ®p*'1.ng Vf.lle-\ ,llgu? m?tus tai. Viso labo lietuvių ten riją sugrįžo kai kurie senų-’
dalyvavo.
buvo dvi skiltys (be to dar jų rusų emigrantų, kūnekaitų laisvu laiku susirupi-,
Kitą Lietuvių Dieną nu
no įgyti žinių radijo tech- laik« Ja“ ,buvo !^s » Jo Venezuelos skautų tarpe 1945 metais is ten buvo iš-į
tarta kviesti St. Catherines
niko* srity. Artinantis lai- S'». ^l!,onls ,buv° . llga‘ buvo keli lietuviai). Vi-vežti į Rusiją. Ten jie pa
mieste.
kui būti pašauktam į ka- ™-et,s .Kelel™ ?ka*^ sų lietuvių vadovu buvo Al-teku į koncentracijos storiuomenę, Juozas įstojo sa- ias' ' įs
1 ~
girdas Banevičius.
vykias ir išbuvę jose skirAPSIVEDĖMAl
A. Banevičiaus žodžiais, tąjį laiką, buvo paleisti, o
vanonu pasirinkdamas avi- .
T1
X .. , , •
aciia Kadarai radiio tech sunus Roy (Rockforde) ir jų laimėta daugiau negu kitiems leista net iš Sovie-,
nikot srity ji< jau buvo pa- Joseph <SPrinš
Vallev),
• t;« t
Ved} bų tiki iu noriu susipažinti su
niKOb Šilty JU jau buvo pa d Rt j Gerald
Rosemary manyta. Sąskrydy daly va-tų Sąjungos išvažiuoti. Jie
Utah valstybėje netoli Sddier Summit lėktuvas buvo
vaikinu arba našliu nuo £>6 iki «J5
.iu i
vusieji ne tik patys daug suteikė naujų žinių apie sožengęs pnekin, taiir kario ~
, .• ,
u
mettį. Turi mokėti kalbėti ir rašyti
priverstas staiga nusileisti ant didelio plento ir pataikė
1
’
Gnbbin
(gyvena
Peru)
ir
angliškai.
milinę užsivilkus jis pakilu- ,
T
/
pamate ir išmoko, bet ne-vietinę katorgą.
i automobili. Vienas asmuo automobily sunkiai sužeis
Koše Kaltas
.
.
1
broli Juozą Gngaloni (gyv. f
. padėjo
... T
. *
General LMivery
Lietuvos
var- Tame straipsny yra vievo i radaro specialistu
mo- TLa 5Šalie).
n x
'
mažai padeio
Lieti
specialistų mo
tas.
Automobilio vairuotojas ir keturi lėktuve buvę
Chieago 7, 111.
-■•Ii’
dui ir jos kančioms išgar- ta, kuri įdomi ir mums lie
kyklą. ją pirmuoju baiasmenys lengvai-sužeisti.
Mirusiam
Juozui
tebūnie
»ll*«
Farma Nuomai
gęs, jis buvo pasiųstas i ,
tuviams, šta ji:
Illinois žemė, o jO sinti.
i l>
aukštesnę mokyklą, kurią 1 .g . .
Stovyklų administraci- Rajams Alfonsas Mikulskis,! Tų mokslininkų išvados barnį (daržinėį, naujas didelis gy.
*Y • -. aidimiesiems reiškiu gilia Lietuviai savo stovyklaI
taip pat baigė su pasižymė- nxnoiailta
‘ vietę taip sutvarkė, kad są-jos viršūnės sudaromos is nalyS kultūrinei inlormaci-!daug ką domina.
Jos Wojimu. Praktiškai padirbę- uzuoJdUt3skrydžio laikraštis pi ipazi-patekusių į nemalonę aiba jaj Juozas Stempužis. Visi mios ir verslininkams, ir tuv]v apylinkėj, arti miesto. Noriu
Lietuvis.
ar, jei kas nori, duosiu
jęs įvairiose oro pajėgų sto-_____
no ją “gražiai papuošta” ir kiek nusikaltusių aukštes- gyvena Cleveland’e Ohio. * darbo ieškantiems, ir paga išnuomuoti
dirbti iš dalies. Rašykit šiuo adrekvietė “lankykite lietuvių nio laipsnio Sovietų valdi_____________ I__
vykiose (Anglijoje, Afriko<41)
niau politikams.
Mrs . Mary Balakavage
UNION,
N.
J.
je, Japonijoje), jis galų ga
skautus.”
ninku. Jų elgesys kalinių' p0 Dešimties Metų
Kr. 1
Custer, Mieh.
Ir lankė ją ne tik eiliniai atžvilgiu nevienodas. Kaip
_____
le buvo pasklidas Scott, Ilk,
Žinios iš Kanados Ieškau Kelionės Draugo
skautai ir jų vadai, bet ir pavyzdį galima nurodyti
oro pajėgų laivyno radaro Lietuvis Parkų
Mokslininkai,
pasirėmę
Komisionierius
daugvbė aukštų
svočių, buvusi —generolą
Boroduli-„jrniiic
‘
.
. .
.
,
.
mokyklos instruktorių.
esamais rlnomenimic
duomenimis, oalrn
sako, 1
Senuosius ykteivius ieškau draugo, kuns noretŲ vai i Jungtiniu
_ _ ■_ ir..i_,_____
i■ *
ėi
Dar kariuomenėj tarnau- Čia daug metų gyvena Skautai nespėjo juos infor- ną. Po karo, 1948 metais, Rad
Valstybių
*“''*’* žiuoti
. Miamį- Ha., ir galėtų vaiir
atitinkamą
literajis
atsidūrė
Lietuvoje.
litera-jis
Vie- gyventoj„ skaičius per at-' Kanados Lietuvių Trečio-;*Xi. “S
damas Juozas sutvarkė įsto- Harrv J. Burke,
ke, gėlių pra- muoti
na
pakelėje. Važiuot, keualinti„
ns» naktį
nakt-' jo
> namus užpuolė
užl,u"lė ^nantį''''dešimtme'tį padi.lles sios Dienos rengėjai suma- už
jimo į universitetą reikalus, monfninkas. Jis vra mato- turą dalinti.
tinu apie loth October.
Joe P.
o dabar grįžęs jis visu uo- naus bucta žmogus? geras
geri Jie .žygia™ Montrealio partizanai, Jis paspruko 28 mįiįonais galvų. Taigi nė gerą dalyką—pagerbti
Foothils Motei
lumu ėmėsi toliau gilintis lietuvis, didelis pažangio- gatvėmis su Lietuvos velia- pro langą, palikęs seimą. ^9^5 metais jau bus 192
oi) metu i Kanadą atK. L). b
Binghamtori, N. Y.
žiaurumams milionaL
vykusius lietuvius.
į paslaptingą elektros moks- sįos spaudos rėmėjas. °Jis va miesto valdybos sureng- Borodulino
lo srity. Sėkmės jaunam, žymus ir vietos amerikiečių tame Quebec’o provincijos Lietuvoje atkeršytipartizaParduodu Ūkį
Jie spėja ir kiek kurioj
as padaryta miesto repdarbščiam, geram lietuviui! tarpe^ priklauso ‘ tokiems skautM pagerbime.
nai sušaudė jošeimą.
Ta- valstybėj gyventoju skai- rez«ntacinėj salėj, kurią daParduodu 24 akeriu farma, 3
padidės> Pasak juoSj
Čikagietis.
žvmiems
Pak^uvo » I vi5*0 są-čiau Sovietų valdžia nepa- čiug padidės.
juos, yė
'e Montrealio majoras, dananoo Caro „fch FanM
žymiem? klubams kaip L vJis
yra
parskrydžio
sceną,
kurioj
patikėjo
savo
generolui
ir
į
vakarus
ir
!
5
xau
J
an
t
keliems
tūkstanp
r
j
e
g
ero
kelio, yra elektra, geons, Eikš ir kt
T
x
, uz žmonės slenka
lietuvių
šokių.
Juos
tai,
kad
partizanų
nebuvo
šoko
Mirė S. Tverijonas
todėl daugiausia priaugs Ciains asmenų.
,
ras vanduo, 2 šeimų stuba, viškų komisionierius, New
mi
,.
es
Jersev
valstybės
American
žiūr
«i°
k
«lio*i
k
a
tūkstančių
sušaudytas-reiškia
buvo
Pacifiko
krante.
Jie
maJie
buvo
susodinti
prie
tininkas.
svirnas po apačia, du
Rugpiūčio II d.
Steponas Tverijonas buvo War Dads prezidentas. Tos asm«"M- Sus.domėpmas bu- kažkas uz kų jts buvo pa
kad per 10 metų Kali- garbės stalo. Juos kiekvie- skėriai daržovių, daug gražaus
Vi
--nu•
^įvažiavimai nu vo toks didelis, kad juos sigailetas, buvo degraduoj 1/ o 1 z’. 111c na pristatė redaktorius J. miško, yra gražių balandžių.
gj VVHVV/J^ ^naiviur
kilęs įs Darbėnų parapijos, aiaugijos suvažiavimas nurinkti ir t^Uvizi taZ /atimtai karinis laini, ,•
Kretingos apskr. Tai buvo tarė Jam padovanoti televi- Pak iete Pa-Oktl » tele įzi tas (atimta, karinis laips- padidės beveik per pusę Kardelis, I. Lukoševičienė Parduodu dė! senatvės. Viskas
“ ■
8
P
aparatą. Ta proga J<* P"*™!®), k"". buvo nis) Koncentracinėse sto- (39 9,; ) Ra(1
m‘ 5 kiekvitnam j pnsege pa- $2,500. Dabar
... . . geras laikas at-,
sviesus
žmogus,
didelis zijos
vykiose jis iss.tamavo iki j;
skaičiumi pra. puoštą Lietuvių Diena, ir
K 3
knygos ir spaudos mėgėjas, vietos laikraščiai daug rasė rodoma vtsa. Kanadai.
Montrealio
televizijos
sto-pulkininko
laipsnio.
Tik
,.
....
. ,
4. ,,
r*
lenks ir New Yorko valstyLabai patiko jam “Kelei- aP}e BuiRę, įsidėjo ir jo at- tis
----------------------------- Mieh.
(38)
nufilmavo ju sokius, jų imdamas stovyklas, BoroŽIEDU
SUGRJŽO
vis.” Jis su pasididžiavi- vaizdą.
ir pačius skautai, dūlinąs domėjosi augalotų Daugiau
krašto vi.
Artinasi ruduo, pakalbin
mu sakydavo, kad jo ko Vietos lietuviams džiugu stov-yblą
Jų
damos
buvo
perduotos
sviesiaplankjų
pavardėmis.
dul
.
kjg
.
li(|fo
jr
kUu
ya
.
kime pažįstamus ir prietedaugiausia išplatinąs.
savo tarpe turėti toki asis Montrealio radijo stoties. Jei kūno pavarde baigėsi ka
jr ; ¥ajstybiū
gvlius
užsisakyti “Keleivį.”
Jaunas būdamas velionis menj.
Apie juos rase vietos spau-galūne is tuojau tas ga»-'ventoj
skaįčius: 'Orįg.in.
Kaina metams $4.
Solo.
buvo veiklus įvairiose drau
...
.
.•
dav
°
1?
d
«™l
ka
'«
a
"OJ
l
s
Washington,
Nevada,
Utah,
gijose. Visuomet domėjosi
TONIKAS VIDURIAM
žodžiu, mažas lietuvių kontroliuoja valgyklas, les- Arizonas Wyoming, Colosavo krašto reikalais, buvo WORCESTER, MASS. skautų būrelis nepaskendo kodamas lietuvių „• pn- ra(, New M’exi
čia yra naminė
Louisia.
net nuvažiavęs pasižiūrėti,
gyduolė:
mišinys
toj didelėj skautų jūroje, grūsdamas jų į karcerius. na, Florida.
Visi
į
Gegužinę
kaip
atsikūlusi Lietuva
šaknų, žolių ir sėk
-----------ALT Sandaros 16 kuopa bet stengėsi iš jos išsiskirti,
Panašiai
padidės
rytų,
lų. Ji vartojama ar
tvarkosi.
kad visi juos galėtų pama
ši
sekmadienį,
rugsėjo
pradedant
Connecticut
ir
batos formoje nuo
Velionis buvo vedęs piltyti. Atrodo, tas jiems pa- BENDRV0MENBS
(Sept.)
25
d.
Babrauskų
šių
ligų: skilvio ne
baigiant Virginia, ir prie
viškietę Marcelę Venskai
sisekė.
VALDYBA
virškinimo,
inkstą
didžiųjų ežeiu esančių Mi
čiūtę, kuri dabar liūdi savo darže, Leicester, Mass., prie J visus žemės kraštus iš(kidneys), odos iš
chigan,
brangaus vyro, o su ja kar- testerio, rengia geguži- X;' rrsčiusiems
«čiuriems
skautams 1 t
• a
v 1 —
°”"'7 Indiana ir Ohio
bėrimo,
gerklės
užkimimo^
tu duktė žentai iu vaikai
kurios Pelnas skiriamas ™rscl.UsieIn.®
.skautams Jungtinių Amerikos Vals-valstybiu.
ir giminės Jiem^visiems “Laisvės Varpo” radijui
tybių Lietuvių Bendruome- Ki^ valstybėse gyvenplaučių uždegimo, vidurių liuoneabejotinai
savimo, pūslės ligų, širdies su
mano X'usia Puotauta P“’’**•
^bejobna. dabar genau „ės Tarybos liepos 2-3 d.itojų skaičius ^di<1^
pykime, šiurpuliavimo, peršali
mano giliausia užuojauta,
i
. žinomas irr genau
supranta«nisirinkimfls
nir- maziau
-•
•
,
g
Draugas.
Pradžia 1 vai., p. p. v
Ket*
susirinkimas valdvhos
valdvhos^pirnegu 1 V1SO
krasto
mo, dieglių, reumatizmo, bron
mininku išrinko Stasį Barz- prieauglio
----------------------------------- virtą vai. po pietų Drum mi musų troškimai.
vidurkis,
tik
chito, rožės, riemens degirkmo,
dūką ir pavedė jam suda- Mississippi Arkansas, Okti laikraštį yra surasti jam Corps atliks gražią progragalvos skaudėjimo, sąnarių gė
LAWRENCE, MASS.
ryti valdybą. Jis ją sudarė lahoma ir North Dakota
Geriausias būdas parem- mą. Bus ir įdomių kalbų.
limo. ir nuo daugelio kitų vidu
1955 melų pasaulio gra
ir taryba ją patvirtino.
naujų skaitytojų.
Pakai- Geras orkestras gros lietu. ...... . „
rių ligų. šios arbatos svaras
žuolė
(Miss
l'niverse)
gyventojų skaičius sumabinkime draugu, ir pažįsta- vištas šokius.
ALT Jufcll'J'nis Koncertas , Taigi Bendruomenės vaK žės.
švedaitė Hillevi Rombin
kainuoja S4.00.
sugrįžo iš Švedijos j Holmus
užsisakyt
“Keleivį.”
Visi, iš arti ir toli, kvieAmerikos Lietuvių Tarvlary- dyba
oyoa yra
yra šios
sios sudėties:
sucieties: pir
pir- Galimas daiktas, kad
ALEXANDER’S CO.
lvwood
susižiedavusi
su
414 BROADVVAY
Kaina metams $4.
ciami atvažiuoti įšią šau- bos skyrius savo 10 metų mininkas Stasys Barzdukas, smulkmenose jie suklys, bet
— ——
įeik N ils Benker.
South Boston 27, Mass.
veiklos sukakčiai atžymėti vicepirm. Algirdas Nasvy- jų bendrą išvadą turės gyrugsėjo (Sept.) 25 d. 3 vai. tis, sekr. Kazys Augulis, venimas pateisinti, nes ji
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
p, p. Lietuvių Piliečių Klu- įžd. Julius Staniškis, narys paremta viso gyvenimo sribo
salėje, 41 Berkeley gat- švietimo reikalams Ignas čių atidaus tyrimo duomeAMERIKOJE
MES ATLIEKAM...
vėj, rengia didelį koncertą. Malėnas, narys kultūros rei- nimis.
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
Programoj
dalyvauja:
ia s K
r;a;-• ūlr a a
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Onos
Ivaškienės
šokėjai iš
susijungti 'su savo broliais ir sesėmis bendram lie
Bostono, pianistas Geri
WORCESTERIO LIETUVIAI!
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
Jei tamstoms reikia—
mantas Giaužė iš Nashua,
vos atertj.
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę
|N. H., tautinės parapijos
BIZNIO korčiukių
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
IDEAL PHARMACY
choras, Juozo Navaso vado
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
suteikia įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai
vaujamas, vyrų kvartetas
29 Kelly Square, Wercester, Mass.
** LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
jstojantiems. Pasinaudokite proga.
! (Charles ir Joseph Volun- Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
jgiai,
Andrew
Tataronis
ir
oPRfKIRAMŲ
ar PLAKATŲ
ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta sn
John Suslin), duetas—Com- daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
parone sesustės, pianistas
Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.
Alphonse Pieslak.
Daly
ir į kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
U sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
vaus ir buvę pirmininkai:
bai ir pasiekti nuopelnai apraAyti atskiruose leidi
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
nų, knygų, laikraščių, f?Imų, saldainių,
•Jonas
Urbonas, Antanas
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
nių gėrimų.
Šiauris, Uršulė Penkienė ir
“KELEIVIS”
rašysite SLA Sekretoriui:
šalt košės, riešutų, cigarų, cigarečių ir skaKajetonas Vidūnas (fon
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.
DR. M. J. VINIKAS
VYTAUTAS SKRINSKĄ
do).
Ideal Pharmacy valattnia savininkas
307 Weat 30th Street, New Yerk 1, N. Y.
Kalbės iš Bostono Jonas
Januškis (“Keleivio” re-
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

Čiurlionio sambūrio kon
certas bus lapkričio 12 d.
puošnioj Jordan Hali salėj.
Komitetas jau pradėjo pasiMerkis ir Gedraitis
KULTŪROS KLUBAS
PRADEDA DARBĄ New England Pirmenybėe ruošimo darbus. Šj ketvir---------tadienį, rugsėjo 22 d. 8 vai.
Bostono Lietuvių Kultū Šių metų Nevv England vakaro jis vėl renkasi posėros Klubo valdyba po atos šachmatų pirmenybėse, džio Tautines Sąjungos natogų buvo susirinKusi pir Nevvburvport, Mass., kuiio- muose (484 E. 4-ji gatvė),
se dalyvavo pusė šimto genariai prašomi dalymojo posėdžio.
-Jame pareigomis šitaip liausiu Naujosios Anglijos vauti.

TĘSK1ME TRIJŲ KARTŲ

Enciklopedijos 6-tas Tomas

VIEŠĄJĄ TARNYBĄ

Jau išėjo Lietuvių Encik
lopedijos šeštas tomas, kuri
i redagavo prof. J. Puzinas. '

- išrinkime -

FRED LANGONE

Air.

B. Matulionis

vfoius specialiai plaučių ir Sir-

diįs 'ligos. Priima bet kurią d.ek“
ną^is anksto susitarus telefonu
ar
laišku.
J"ele f. 22, Pascoag, Rhode Island
REIKIA LINOTIPO
4^Adresas: State Sanatorium,
U alium Lake, Rhode Island.
OPERATORIAUS
nuo Providence—24 my
Patyręs linotipo operatorius, | Ąsteinas:
lios, „ nuo Worcester—26 m., nue
arba kas nori mokytis operuoti Boston ar Brockton—60 m., nuo
linotipą. prašome pasiskelbti j Thompson, Conn.,—10 mylių.

-iBOSTONO MIESTO TARYBĄ

“Keleivio” administraciją. Ra-į
syti ar asmeniškai kreiptis nuo
EMPIRE WALLPAPER
9 ryto iki G vai. vakaro (šešta
v;
COMPANY
i dieniais iki 2 vai.) G3G East
y-*GABUS — GARBINGAS — VETERANAS
Broadvvav, So. Boston 27, Mass.
Savininkas Geraid Vareika
i______________________________
'PHfffls pasirinkimas viso
Parduodami Rakandai
Robert Grigas
kiausių popierių ir “oilcloth”
pasiskirstyta: pirm. dr. Ma-šachmatininkų ( 28 A kla12 Swallow St.
Pigiai parduodu mažai var
Tg
sienoms lipdyti
nja Gimbutienė, vicepirm. sėje ir 22 B klasėje) praėjo LDD 21 Kuopa Ruošia
So. Boston
totus rakandus (furniture) 5
su didele nuolaida
\ iktol as Vizgirda, sekr, didelių varžybų ženkle. BaBanketą Gruodžio 4
kambariu ar atskiromis dali
Jackus Sonda, ižd. Pranas lyvių tarpe buvo du lietu-1
-------BOSTONE MINĖS
Al IE I RED LANGONE
nūs. Apžiūrėti galima sekma- lifcEmerson St., k. Broaduay
Lembertas, narė Genovaitė viai: Kazys Merkis, South Lietuvių Darbininkų DrauVILNIAUS SEIMĄ Ateinantį antradienį, rugsėjo dieniais ir kitomis dienomis įx> Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais
,
iki 8 vai. vakaro
Mickevičienė.
Bostono Lietuvių Piliečių gijos 21 kuopos tradicinis
27 d. Bostono gyventojai skiria 6__val. vakaro.
I’eter Žukas,
Pirmasis klubo visuotinis Draugijos šachmatų vado- metinis banketas Įvyks sek- EietU\ ių Bul binillkų Dl'aU-kantiidatus į miesto tarybos
VVhitfield St., Dorchester,
susirinkimas nutarta kvies- vas, ir Albertas Gedraitis iš madieni, gruodžio 4 d.. Lie- gijos 21
zi Kuopa rugsėjo 18
io rinkimu.'
rinkimus.
Nuo North End Mass. lel. IA 5-2731.
ti spalio 16 d. 3 vai. p. p. Fort Devers, Mass.
tuvių Piliečių Draugijos au- d. susirinkime nutarė rūpin- miesto dalies savo kandidatūrą
Parduodami Namai
International Institute pa- Pirmenybių laimėtojai ri-ditorijoj, So. Bostone.
tis. Kad Bostone būtų tinka- stato jaunas antrojo karo veteDorchestery parduodu trijų šeimy-j
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
talpose (190 Beacon gatvėj, kiuojasi šitaip: VV. Sues- Prašome kitas lietuvių or-niai paminėta Bidžiojo Vii-ranas Fred Langone. kurio pa
ir nuo 7 iki 8
metus tar- nų namą, 7-7-7 kambarių, su visais
Bostone). Jis skirtas nese-man, R. I., ir Dr. J. Platz, ganizacijas minėtą dieną niaus Seimo 50 metų sukak-garsė^f tėvas llgus
Įrengimą:-,
baltos
“combination” :
->546 BROADWAY
navo Bostono miestui, Sūnūs sinkus įr "combination” pečiai. Pa
nai mirusiam jaunam, labai Conn., po 5;_>, J. Gurdo, neruošti jokių pokylių irtis,
SO. BOSTON, MASS.
yra pasiryžęs tęsti tą Šeimos jauni duoda $128 per mėnesį. Skutalentingam dailininkui Pet- Harry Lyman, H. Daly ir kviečiame visus geros* va
i biai parduodu už $11,500. Įnešti tik
Telefonas: SO 8-1320
tradiciją.
. $2.500.
Likusieji ant morttričiaus,
rui
Kiaulėnui
paminėti, pereitų metų nugalėtojas B. Hog lietuvius gruodžio 4 d. ŠACHMATŲ TURNYRAS
lengvais išmokėjimais. Platesnių inTuo tikslu jis kreipiasi ir į formacijų skambinti BL 8-2281 ar
Kalbės dr. M. Gimbutienė Siff po 5, C. Sharp 4'2, jau dabar rezervuoti LDD
(39)
lietuvius balsuotojus, kad jo ba kreiptis D. E. Olseika
ir dailininkas V. Vizgirda. Freeman, Kazys Merkis po 21 kuopos banketui, kuris
Lietuvių PiOUSIAJUOlietuvių
ri- kandidatūra
kandidatūrą paremtų ir ateiTel. AV 2-4026
127 Capen St.
Meninė dali atliks \ alerija 4 taškus.
visuomet būna gausus ska- bo. bostono
Ilorehestcr. Mas.iiečių
Braugijos
sachmatinantį antradienį už jį paduotų
Barmienė ir Herkulis Stro- K. Merkis Įveikė žinomą niais valgiais ir gera meni- ninkai rugsėjo 27 d. 7:30 savo balsą.
lia (smuikas).
Connecticut ekspertą E. ne programa.
v. v. klubo patalpose pra
LIETUVIS GYDYTOJAS
Pigiai Parduodu Žąsis
Aptarta ir vėlesnių susi Walk, R. Harris, G. Bart.
Rengimo Komisija.
deda klubo A ir B grupių
Valandos: 2-4 ir 6-8
ir Antis
Su B. Gould ir J. Trayers
rinkimų programa.
Nedėliomis ir Šventadieniais:
pirmenybes.
Pirmųjų
trijų
ATVYKSTA TRUMANAS
nuo 10 iki 12 ryto
baigė lygiom. Pralaimėjo
Parduodu žąsis, antis ir
IŠSISKIRSTĖ
ATOSTOGŲ
vietų
laimėtojams
skiriama
-------naujajam meisteriui W.
viščiukus kepimui (broili495 Columbia Road
-------dovanos.
Dalyvauti kvie- Spalio 6 d. i Bostoną at- nimui) prieinamomis kai
Pranas Lembertas
Arti Cphj^n’s Corner
Suesman ir Mass. meiste
Paskutiniuoju metu die- čiami visi Bostono ir jo vyksta buvęs prezidentas nomis. Taip pat parduodu
Atidarė Savo Įstaigą riui J. Curdo.
DORCHESTER, MASS.
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FORTŪNA FUEL CO.

CASA LOMA
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Raynham Country Club
101 kelias Bridge" ater-Raynham Line

Kviečia visus pasilinksminti savininkai
Povilas Lapenas ir Krank Rožėnas
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Vėl keliamas klausimas
ti pakelti 2 centais susisieki
i mą miesto autobusais ir
geležinkeliais

the ‘‘Singing Sueethearts.”

(as.. Ix>ma populiari vieta šokiams žiema ir vasarą. Dėl
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgevvater 855.

Savininkas A. J. Alekna
628 F.ast Broad»ay
South Boston 27. Mass.
Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos
Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Al* 5^. THE

5SL!_

Visokie Reikmenys Namams
Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Paistai

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ
RADIO PROGRAMA
\VBMS, 1090 kilocyklų
Boston 15. Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00
jx> pietų
Visais reikalais kreiptis:

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. AN 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET
West Roxbury. Ma
* Tel. FA 3-5515

I’. VIŠČINIS
31 Bunker Avenue
Brockton I, Mass.
Tel. Brockton 8-1159-R
RADIO

PROGRAMA
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Lietuvių Radio programa
iš stoties WBMS, 1090 kilociklų, veikia sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai.
dieną. Perduodamos lietu••
įr
viškos dainos, muzika
Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į
Baltic Florists gėlių ir dovanų krautuvę, 502 East
Broadvvav, So.
Bostone,
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas ir Chiruręaa
Vartoja vėliausios konstrukcijoa
X-RAY Aparata
Pntaiko Akinius
VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
334 BRO A DW A Y
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2803

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

Steponas Minko*.
NAMŲ SAVININKAMS

I.

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

Pentiname namus iš lauko
ir vidaus; apkalame šinge
liais: sutaisome pijazus ir
dengiam l>ei taisom stogus.
Prašome kreiptis laišku j:
John Pei rus
296 Gold Street
Randoiph. Mass.

Arba po pietų užeikite: 409
VV. Broadvray, Room 4,
So. Boston, Mass.

^SOSOCOSCCOSOSOGOSI
APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokiu ligų ir nuo iW;laimių (ugnis, audra ir kt.).
Visais insurance reikalais
kreiptis :
BRONIS KONTRIM
598 E. Broadway
So. Boston 27. Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

447 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA” .
lt!

1— Vaistas nuo nudegimo tr
nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg
—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėjL
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
papirštėms.
5— Vaistas nuo galvos niežAj jimo.
6— Vaistas nuo kos 4 K o. Greit
' pagelbsti.
Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui
i kiekvieną numerį $1.
Pini
gai, Čekis ar money orderis ii
kalno. Adresuokit:
(5-®X
Joseph Machinskas
295 Silver Street
Sonth Boston 27. Mass.

