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PIKTOSIOS IONE ATSIMINIMAS

Prezidento Širdies Smūgis
Sujaudino Visą Kraštą

Atakiro Numerio
Kaina 10 Centai

50 METAI

Amerika Sutinka Parduoti
Ginklą Egipto Vyriausybei
Amerika Nori, kad Egiptas Nepirktų Ginklų iš Rusijos;
Egiptas Prašo Kreditų Ginklams Pirkti; Izraelis
Protestuoja dėl Egipto Stiprinimo, Sako Bet
Koks Arabų Ginklavimas Gresia Žydų
Valstybei

Dėl Prezidento Ligos Daug Spėliojimų Apie Ateinančių
Metų Rinkimus; Prezidento Liga, Pagal Daktarų
Sakymų, Nėra Labai Sunki, Bet Abejojama, ar
Jis Galės ir ar Norės Būti Kandidatu.

šeštadieni anksti rytą, Vokiečiai Priima
Amerika Pripažįsta Amerikos vyriausybė
2:45 vai., p.ezidenų d u Adenauerio Sutartį
Lisenhoueri įsuko Širdies
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. . yra griežtai priešingi AdeAigentinos Paragvajausjeigu Vakarų valstyivv laive.
buvo Kadangi
U orbjnrr, jis
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Miss.. prisiektinrisieku- Argentinos
Sumner, Miss.,
diktatorius Rusijos ministerių pirmi- karo
paž_ ac-jų neištesės ir
pai eigas ir taip pat paais
l^~ Socialistu kalbėtojas ta pro- sjuįų teismas išteisino du prezidentas Juan D. Peron ninkas, politinės policijos J° pabėgti i Paragvajaus,nejeįs Eeintui nirkti rinklu
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Tuo tarpu
dėi prezidento ligos kilo di- su Vakarų valstybėmis i ka- čio 29
uelis sujudimas. iūKstan- ro sąjungą ir ginklavimasis
ciai žmonių iš įvairių krašto privers Rusiją trauktis
sucių siunčia prezidentui lytinės Vokietijos, bet
. puolimo pavojus. Bet Izraminėjimus greit pasveikti, sija visai ir nemano to da- rugpiūčio 31 d. upėje su buvo iškilmingai prisaik- vių Amerikoje ir Rusijoje Argentinos peromstines
Abiejų partijų politiniai va- ryti.
sudaužyta ir peršauta gal- dintas kaipo laikinas pre- ir fotografuoti
kariškus unijos skelbia, kad naujoji elis jau protestuoja pnes
arabų ginklavimą ir sako,
dai reiškia savo užuojautą
-------------------------va.
'
zidentas.
Lonardi_______
krašto Įrengimus.
vyriausybė pažadėjusi tų kad bet koks arabų stipriir linkėjimus, kad preziden- SOVIETAI BANDO
Tyrinėjimas parodė, kad sostinėje buvo džiaugšminaziaugsmin- Bulganinas sako, kad to-unijų neliesti, nemažinti,
didina pav ojų žytas greit galėtų grjzti prie
ATOMINIUS GINKLUS jaunas negras būk tai švil- gai pasitiktas didelės žmo- kja kontrolė iš oro būtų ru- darbininkų socialinių lai- ™mas didina,
išė- nių minios.
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Amerikos Atominės Ener- jusi iš krautuvės, o Bryant Laikinas prezidentas Lo- tiktai tada, kada bus susi- uniju neatimti dienraščio sa'c.?sl. .
. ,
. . .
Vyriausybė, prezidentui CTOS Komisija trumpai pra- žmona liudijo teisme, kad nardi dabav sudaro naują tarta dėl nusiginklavimo ir "La Pienza,” kurį Peronas
™ PJSį1
sergant, yra pasiryžusi tęsti nesa> kad Sovietų Rusija berniukas krautuvėje ban- vyriausybę, į kulią įeina kada bus žinoma, kiek ko-smurtu atėmė iš buvusio sa-,
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Egipto vyriausybė reisinklus.
crezidento lica sukėlė atomini^ ^nkl^ bandymas nėjo, kad tik Bryant ir Mi- žinti pįiįečiu laisves ir kons- ti atominius gink
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Po i948 nati turi didžiausius medmas pareis nuo to, kaip jis
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.............. Į * _______________ _____ .. .
jausis, ir Kaip jam tarnaus Prancūzijos vyriausybės nebuvo, nežiūrint kad Sum- stočių ir net provincijų.
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sveikata. Jei prezidentas vadas Faure, kalbėdamas į nėr apylinkėje daugumas
metai, kada kriminalinių kyla klausimas, kaip EgipNauja vyriausybė žada kelia i galą ir gal sutiks jį
apsispręstų nebestatyti sa tautą, pabrėžė, kad Prancu- gyventojų yra negrai.
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.. Jau , mi- to savo teritorijos dalimi, tame apskrityje už pagro- dus padaryti.
AR GRAIKIJA
^er P]rrnj* Pusmeti buv° 1>’
n‘™.Kanu, vyriausybės vadas bim, vaiko iš dėdės namų. Buvęs diktatorius PeroTRAUKSIS IŠ NATO?
aiba trupučiuką Amerika nemano, kad
didatų. Jei atpultų Eisen- pažymėjo, kad ir Alžyre
-------------------------mažiau,
negu
armijos sustiprimnas pabėgo iš sostinės j Pa-------.
.
. -pernai per Egipto ....
,
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mas
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Iziademokratų eilėse kova dėl būtinas reformas, kurios KIPRO GUBERNATORIŲ
nos Aires uoste ir jam, tur dauguma balsu atsisakė ka<la bu™ papildyta 1,136,- ebui. Dabartiniu lamu tzkandidatūros
pasidarytų pagerjntų vietinių gyvento
būt, bus leista apleisti kraš- svarstvti Kipro salos ir Al- 140 prasižengimų. Kiek- raelio armija yra daug stip
daug gyvesnė.
jų gyvenimą.
Anglijos vyriausybė pa- tiŽyro klausimus. Graikijoj: "en« <ben, per P™uo8ius ^n^kaip vuų arabų ^sPrancūzai Alžyrą valdo skyrė naują Kipro salos gu Kai kuriose Argentinos tas nutarimas sukėlė didelio
. metų sesius mėnesius tų armijos sudėtos i Krūvą.
VOKIETIJA NEIŠDUOS
'MS„D-V.2?..i 125 metUS ir ‘,en U- 8 mili°' be!’nat0li,l-. Vie‘°i civiIi? vietoje ' Perono ‘ ša'iin'inkal ,Xip'ik“inimo "iTGiai'wjoš;k|ašte buvo papildomos 34 Izraelis per eilę metų pirPOLITINIŲ PABEGEUŲ nų gyventojų 1 milionas yra gubernatoriaus
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Po Vokietijos susitarimo
-------------------------John Harding kuns kartu - - ------ -----------------j
Gvnimosi Sąjungos). 'Tk" al prievartavimas. Italijoj ir kitur Visai susu Rusija dėl atnaujinimo Admirolas Raeder Laisvas .yra ir anglų karo pajėgų
___ ___
r^inu w_, Kiekvieną dieną buvo pa-pran tarnas yra Egipto noras
Kipro saloje vadas. Naujo VOKIEČIAI NUSMELKIA
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NAIU
gelis pabėgėlių Vokietijoj Vokiečių admirolas Erich gubernatoriaus pirmasis užxad jis nesimestų į Rusijos
ir tuo pademonstruoti nepanaukštosi, kad vokiečiai Raeder, kuris buvo nuteis- davinys bus atstatyti saloje
lankas, kas sustiprintų kusKelbia
sitenkinim
^
savo
ss
D
unfi
iPROTESTAI
PRIEŠ
juos gali išduoti rusams.
tas Niurembergo teismo ka- tvarką ir sudrausti teroris- Anglijos iždas
ęilMNFR TFKMA S1J°S jUką ViSUOS€ ara0^ 1V
ninkais.
SUMNER TEISMĄ mahOmetonų kraštuose.
Vokietijos vyriausybė dėl lėti iki gyvos galvos kaipo tus, kurie ten kelia nerimą. Įspėjimą Anglijos pramonito praneša, kad politiniai hitlerinis karo kriminalis-------------------------ninkams, kuriame sako,
įvairios negrų ir liberali
pabėgėliai iš Įvairių rusų tas, paleistas iš kalėjimo ŠĮ IRANO KOMUNISTŲ
kad Vokietijos eksportas Pramonininkas Sukčius
nės organizacijos Ameriko- AR ATŠAUKS
pavergtų kraštų ir iš pačios pirmadieni. Adm. Raeder VADAS PASMERKTAS pradeda vis labiau išstumti
PERONO JŠKEIKIMĄ?
Rusijos nebus išduodami, yra 79 metų amžiaus.
--------Anglijoj gamintas prekes iš
Indijoj areštuotas žy- je protestuoja prieš SumPrieglaudos teisė yra Įrašy-------------------------Irano komunistų partijos pasaulinių rinkų ir ypač išmiausias šalies pramoninin- nei, Miss., teismo sprendita Į vakarinės Vokietijos Dar 27AmerikiečiaiKinijoj kūrėjas, Dr. Mortezi Yazdi, Europos rinkos. Palyginus kas SethRamkrishna Dai-mą, kuris išteisino du bal- Iš Romos praneša,
kad
konstituciją ir bus gerbia--------kariško teismo pasmerktas su pereitais metais, Angli-mia. Jiskaltinamas apga-tus žmones Įtartusnužudy-popiežius sutiktų atšaukti
ma.
Komunistinė Kinija jau mirti už sąmokslą nuversti jos eksportas Į Europos vęs vieną draudimo bend-mu Chieagos negro, 14 me- Perono įskeikimą, jei buTuoj po karo, pagal Jai- paleido 14 amerikiečių iš šacho vyriausybę.
Irano kraštus padidėjo 12 nuo- rovę ir nusukęs iš jos virš tų Emmett Tilt Protestuo- vęs Argentinos valdovas
tos nelemtąją sutartį, Vaka-41 skaičiaus, kuriuos ji ža-komunistų partija prieš po-šimčių, tuo tarpu Vokietijos 4 milionų dolerių. S. R. jantieji sako, kad teismo palodytų gailesčio už savo
ių valstybės gaudė Rusijos dėjo paleisti. 27 amerikie- rą metų buvo stipri krašte, eksportas Į tuos pat kraš- Laimia vadovauja visai ei-sprendimas buvo padiktuo- nuodėmes. Ar Peronas supiliečius ir juos prievarta čiai dar nėra paleisti, bet jų bet paskutiniu laiku susilp- tus padidėjo 88 nuošim- lei pramonės Įmonių, ban- tas rasinės neapykantos, o tiks gailėtis už savo nuodėišdnvinėjo Rusijai.
plaukiama kasdien.
minta.
čius.
*
(kų ir kitokių verslų.
ne teisingumo sumetimais. įmes, žinių nėra.
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Puslapis Antras
^do. Jų tarp? buvo ir tokių,
kurie niekur kitur be ‘Lietuvos
žinių’ netiko. O aš. kaip buvęs
ilgametis Užs. Reik. Ministeripasaulinio J°s direktorius, Centro Komitevmu« galėjau vėl grįžti
iki ioliai jt0tosn,anmin-jos tarnybą. Reikėjo

Geraširdyste be aukos

IEŠKO PASLŪPTŲ GINKLŲ

Iš visu Pabaltijo tautu, kurios po pirmojo
karo atgavo nepriklausomybę, tiktai Suomija
dar sugebėjo išlaikyta Įgytą laisvę. Suomija dar yra tik
Voldemarą, kad
nepriklausoma
nežiūrint,
kad
ji
i>
dviejų
kaitų
piaiai-j
as
manęs
nesibaidytų."
ne pi
mėjo karą prieš Rusiją.
Toliau p. Dailidė nurodo.

Kas Savaite

rusai leidžia vesti jos vid aus ir užsienių politiką,
Diktatorius Juan Peron ka-p ji„ nori
nori,, nors
nors msų ka.
nuvirto nuo sosto. Jo ginti riuomenė pasilieka vakarii gatvę išėjo keli šimtai . Vokietijoj ir dabos jos
valdiškų unijų narių, bet .. J
a~
rus
juos tankai bematant iš- sau-urn^‘
derliuj
sklaidė. Tuo tarpu tūkstan- Vakaruose žmonės dabar
suomių, ir. be to. tuiėjo atiduoti rusams didelius žemės pakopė tarnybos laiptais
tinės minios demonstravo nežino,
ar
Adenaueris
plotus šiaurėje su Petsamo uostu. A irs to suomiai turėjo aukštyn,
visuose miestuose iš Maskvoje laimėjo ką nors,
sumokėti rusams sunkią karo kontribuciją Įvairiais išdir- pono p Dailidės klausidžiaugsmo, kad Peronas ar parvažiavo musėlę kanbiniais 3.00,900.090 doleriu vertės i turėjo duoti rusams mas via vienas iš daugeiio.
nuvirto. Taip keičiasi mi-dęs?
Pasikeitimas diplo
Porkkala karo bazę netoli savo sostinės Helsinkiu.
Ne p. Dailidė vienas tarnamų ūpas ir taip nueina nie- matiniais atstovais su RusiPralairaėjimai kare. Lrit'rijų apkarpymas ir sun-vo diktatūros režime “vais
kais diktatorių garsas, jei ja, kol v okietijos suvienijikios karo kontribucijos nepakirto suomių laisvės troški- tybei ir ėmė algą iš Lietumas nėra išspręstas, atrodo
jiems koja paslysta.
lyg pripažinimas esamos
Dabar .rgentinos pilie- paCjėties, arba pripažinimas
čiai turi darbo apvalyti sa- dviejų Vokietijų. Jei taip
vo kraštą nuo Perono ir jo aiškinti Adenauerio keliomirusios žmonos Evitos pa_ nės rezultatus, tai apie laisuomių tarpe būtų atsiradę užtenkamai, kad ten būtų sr laj ka daryti? Nagi. reiveikslų, o paskui prasidės mėjimą negali būti nė kalgalima sudalyti bolševikišką vyriausybę ir valdžios apa- bia tarnauti,
nelengvas darbas apvalyti ^os
Vokietijos suvienijiratą. Bet Rusija to nedalė. Vienintelis paaiškinimas.
kraštą nuo fašistinės dvao
klausimas
kareiviai krečia gyventoju namus
lieka ““atviatvi, mo klausimas lieka
iiškodam vinklų ir žinomų riaušių vadinu.
kodėl Maskva visai neprarijo Suomijos, yra tas, kad . Šitas argumentas vra lasios. nuo prasivogusių Y31' ras” ir didieji Ženevoje dėl
dininkų, nuo suktų teisėjų. io bandys susikalbėti.
Maskvos valdovai jautė, jog mama Suomija bus labai !)ai
,?es. gynimasis
kurie tarnavo diktatoriui, o
sunkiai suvirškinama. Todėl Maskva laikinai pasiten- nu.° '?ad#.
-'T3 llnHas
ne teisingumui, nuo nesąži
kino apkarpius, Suomijos žemes ir privertus, Suomiją diška
kokii;s d£
ningų policininkų, kurie ak Farmu Politika
būti Tkaro, sąjungininku.
. _
..
..
. „ ....... . tatūros valdininkus versti i
lai vykdė smurtininkų Įsa- Ateinančiųmetų rinkimai
Lankantis Suomijos prezidentui Paasikivi Maskvoje vįena krūva ir vDus Ivriai
1 ris Dienas Honolulu
lytoj mus susitikti. Mato- kymus, ir nuo generolų ir dar toli, bet jie jau meta
pereitą savaitę plepus rusų diktatorius Chruščiovas už- pasmerkti. * Su tuo “bado” Oahu sala, kur randasi n?ai’ 'Tkstant per“tarptau- kitokiu “cinų,” kurie savo savo šešėli. Atrodo, kad
tikrino suomius, kad jiems nėra ko bijotis i< Rusijos, nes argumentu kada nors teks
?u įsgar- tinę laikoliniją,
Honolulu miestas —
... visiems priesaikas ir sąžinę parda-svarbiausias klausimas ateiSuomija esąs “toks mažas kraštas,” kad dėl jo rusams susidurti ir Lietuvoje, kada sėjusiais
diktatoriui už riebų nančiu metu rinkimuose vijūrų paplūdimiais tai£ Į*1)^ susimaiso.
neverta ir rankų tepti. Tas pats plepusis Chruščiovas ten atsistatys laisva tvark (Waikiki Beach), nuo Kau- Beldžiant duris išgirdau: atlyginimą.
daus politikoje bus farmų
visai neužsiminė, kad Rusija prarijo daug mažesnes ki-ir bolševizmo okupaci- ai salos kur mes gyvename, ~.^as č*a?
'klaus Apsivalymo bus daug. O politika. Farmerių produktas Pabaltijo tautas, kaip Estija. Latvija ir Lietuva. Pra- nis slogutis bus praėjęs. Ir vra už 102 myliu. Dviem Amšiejaus balsas.
valantis teks žiūrėti, kad tų kainos .krinta jau kelinti
rijo ir visai nesirengia joms laisve grąžinti. Vadinasi, ta<la 2monės aiškinsis, kad =kristi kainuoja i abis puses • —Aš pats,—atsakiau.
neatsirastų kitokių unifor- metai, o miestuose pramone Suomijos mažumas, bet jos ryžtumas gintis, sulaikė j^e.. tarnavo okupantiskam $41.89. Be svarbaus reika —Kas gi tamsta per vie- muotų savanorių paimti nė ir prekyba klesti ir korMaskvos plėšikus nuo įjungimo Suomijos Į suvogtųjų nežimui gindamiesi nuo ba- lo mes ten nevykstam, bet nas?
•
kruviną ir pridvokusi Pero- poracijos džiaugiasi rekorir
Sovietų Sąjungos tautų “šeimą.” Maskvos diktatoriais
11 kąa galima
.samia bus
us prieš jaunimas ten vyksta veik —Atidaryk duris, tai ma- no sostą.
diniais pelnais,
?
Ypač
kad
bol

lysi.
Po
virš
dešimties
metų
_
valdydami milžiniškus žemių plotus, visai nesidrovi ryti į
kas mėnesi, yra tokių, kurie
ševikiškame režime visi vyksta kas dieną, aišku, Tuo tarpu biskeliuką pra-Perono ponavimo ir po dar ^eieit^ ®avai^
ir mažus kąsnius, jei tik yra progos ir jei tik jie kur gali. laibai yra valdžios žinioje
sivėrė durys, Amšiejus pri-ilgesnio laikotarpio kariškų
Pask®^e, kad ji 19o4-5o
Dabar Maskva pasuko i šypsenų politiką su Vakaru ir todėl vaIdžia gali bet ka verslo reikalais. Skristi ima kišęs nosi žiūri ir lyg per perversmų, Argentinos žmo- metais tui ėjo apie 73) milaiko geroką pusvalandi.
“imperialistais” ir šypsosi tiek pat uoliai, kiek pirma kei- badu marinti,
sapnus, tik ką atbudęs, ne-nės pagaliau laisvi. Laisvi ^ony dolenų nuostolių pa
Mūs jaunesnioji šeimos nori tikėti. Tiktai po va-kalbėti, ką nori, laisvi ra- laikydama žemes ūkio piokėši ir Įtarinėjo, šypsenų politikoje ir Suomija pasitar
navo rusų diktatoriams. Rusai pasikvietė Suomijos va- Bado klausimas aštriai dalis ten vyksta dažnai ir landėlei susivokė.
šyti, laisvi daryti susirinki- dūktų kainas, 1953-54 mevis
ragi:;..
mus
ten
vykti.
dus i Maskvą ir ten su jais susitarė, kad jie grąžina Šuo_pnes daugeli žmo—Naci va. dėdė Vik su mup, Iaipvi organizuotis, tais
xiQ nuostoliu būta “tik”
SmeiOnOS Bet be reikalo ir Vien tik
-r
mu
i
mijai Porkkala karo baze. kuria rusai buvo po karo iš !nW “
teta Antose.-bet dar ris kaip išmano ir sugeba.
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oldemaro
smurto
rezidėl
gerų
laikų
nesinori,
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.
nausvbe
turi sandė.
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suorr.iu
išgavę penkiasdešimčiai mefu. Rusai uz šitą
šita geT• x
j-i .
* . dabar
. .
.Argentinos žmones ,.
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mui. Lietuvos diktatoriai savo laiku mes gerų laikų lyg abejodamas. Viena ran- Kaip
,
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liuose
įvairiu
žemės
ranrdyste iss.rterejo is
kad jie prailgintų rasų-gerai žinojo, ką reiškia “gy- jau turėjome ligvaliai. Ma ka laiko duris, o kitą pri sugebės pasinaudoti laisve
, .
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.
.ūkio
.
, . •
i .
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, • produktų
uz
daugiau
kaip
ruoimu karo sutarti dvidešimčiai metu.
nimasis nuo hado" ir su tuo tyti. te.'.:- mūsų aiškinima spaudęs apsiaustą prie krūkru- ir
n kaip
ka.p jie mokės apsigint. K bi|jQnų d , . g
‘
Atrodo, kad iu~a. padalė geraširdišką darbą atsi- bado botagu jie sumaniai sis jiems visai nesupranta tinės. Tik kai gerai atpa- nuo naujų galimų laisves
sakė nuo karo bazės, kuri buvo Suomijos sostinės pašo- pliekė sau nepatinkamus mas. bet kai pagyvens, pa žino, abi rankos dribt nu- priešų Įsigalėjimo, parodys Produktų kainos palaikonėję. Suomiams, be abejonės, tos bazės panaikinimas žmones.
Rašančiam šias sens ir xai išeis iš senatvės krito, durys plačiai atsida- tik ateitis. Šiuo tarpu gali- mos ir jos visvien smunka
yra malonus dalykas, nors už jos panaikinimą ir reikėjo eilutes teko ir pačiam pa- pensij. s eyventi, tai supras. rė, o jis priešai stovi pil- ma tik palinkėti, kad Ar- ir farmeriai skundžiasi. Tuo
pratęsti karo sutarti su Rusija.
tirti su kokiu malonumu Pagaliau. Įvyko atsitikti niausiam Adomo kostiume gentina pasuktų i demokra- tarpu valdžios sandėliai
tiją ir duotų pavyzdi ki- perpildyti ir supirktų ar
Bet žiūrint i reikalą visai bešališkai, rusu gerašir- smetoninis režimas. Jono nas reikaias. Gavome pra ir kviečia Į vidų.
—
Eit.
tai
eisim,
bet
visgi
tiems Pietų Amerikos kraš- “užstatytų” gėrybių nėra
dystė atrodo tik akiu dūmimas. Porkkala bazė buvo Aleksos parašu, atėmė 10 nešimą is Saipan salos, kuri
kadaise carinės Rusijos iku
kad saugotu Rusijos sos- kektaių žemės, kuri pagal randasi nuo mūsų už 3.809 pats biski susitvarkyk.— tams, kaip tvarkytis be Pe- kur padėti. Kokia išeitis?
tinę ir Kronštato tvirtovę nuo puolimo iš jūros. Tada ta ^ern^p lefoimą buvo ouota. mylių, anapus tarptautinės tariau ir mes jau viduj, romi ir panašių garbėfroš- Rjnkjmuo«e tas klausiŽmona dar lovoj, feiliesusi kų
ma? bug keliamas ir malabazė gal turėjo kariškos prasmės. Bet nuo kokio puoli- Bet ir nripažistant “ba- laiko linijos, pietvakarių lt lydeka Cikovik ežere, .Argentina yra turtingas
mo Porkkala bazė gali dabar rusus saugoti? Juk dabar do„” argumento svarbumą Paeitik(> šone, nuo Bolesio tik bunda, tik graibstosi, kraštas. Ji turi visas gali- mas. Dabartinė administ?
,
,
. .............. .... . racija per savo žemės ūkio
Baltijos jūra via Sovietu ežeras ir jokios kitos tvirtos visvien kur nors tenka nu- Amšiejaus — tai Petro ir antklodę dengiasi.i .ir ,bando
mybes
gyvent,
sočia, ir laisjau šauki
kad
valstybės Baltijos pakraščiuose nebėra, o Rusijos bazės tiesti ribą, kurios peržengi- Onos A. įsiejų sūnus iš No. slėptis. Kambarys
rys pilnas va.
be
d.ktatonskų avanuuavantiu- d
dėAi, žemįs
akjo sunkumų
\ai
ue uiMaiunsnų
7prn
pBaltiioj tiesiami nuo Talino beveik iki Danijos. Tu bazių mas žmogų aiškiai perkelia Andover. ,'vlaag., kad jis su čemodanų, gal apie 15.
rų.
‘kalti demokratai,” o deskaičiuje yra Estijos. Latvijos. Lietuvos (Klaipėda), Kaopozicijos i valdančiųjų savo šeima (žmona ir trimis -Tai kur vaikučiai?- Pirmie.ii naujos, gen. įo-neateina kaltini
vaikučiais» vyksta namo i
raliaučiaus srities. Lenkijos
lytinės Vokietijos uostai! ^niuitininku pusę. Nepia,
k
narely vedamos vyriausybes damj republikonus, kurie
Lavvrenee. Mass., aplankyti klaus;uTurint tokią apsaugą, P
ūsams tiek pat reikalin-veflu? tokiosjinijos atsidur
-Anam
kambary,
parodo kad Argent.na 1952 metais farmeriams ža.
savo tėvelius, ir staptelsią rodė uždaras duris. Ir tuoj žygiai
bando pasukti į demokra- džjo visk
ko, kas
ia. kaip šuniui penkta koja. Todėl rusai Porkkala ir
?r porai dienų Honolulu mies
• -•i-,
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kiekviena
smetoninio
tos
durys
prasivėrė.
įėjo
tijos
kebą.
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atidavė suomiams issideredami is iu priverstina drau- *
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te. tad kviečia mumis ten
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smurto
ir
gystę ilgesniam laikui o patys visai nieko nenustodami, ją turėtume žiūrėti, kaip Į juos pasitikti. Atsikalbėti vyriausias vaikutis, Bolesiu- bus einama, gal po kūno kajnai;
kas, einąs aštuntus metus, laiko Argentina bus pavyz"*
x
jei neskaityti grynu
sutaupų dėl bazės
.......................
. , panaikinimo.
bado kankini. Turėtume, nėra kaip. nes Bolesių ir jo It senis pasisveikino, atsisė- dys ir kitiems “lotynų” kai- “Dvasiniai Drv iii ”
Bet tai ptautinėj politikoj rusai už savo jiems visai pagaliau, gerbti ir tuos įmi jauną žmoną pažįstam iš do ir pradėjom kalbėtis. Jis mynams, kaip tvarkytis.'
„
.
nei eikalingą ir todėl bevertę bazę prie Suomijos sostinės formuotus diktatorius, ku- mažens.
man aiškino apie Saipano Palinkėkime, kad taip būtų. Rašytojas ir aktorius Antanas Škėma parašė laišką
jau prašo is Amerikos, kad ji trauktųsi iš savo bazių rie Lietuvą melžė, valdė, iš- Pasiekę Honolulu tiesiai salos žmones, gamtą, augw
tanas
vykom
i
Surfrider
viešbutį,
Europoje. Azijoje ir Afr?'oje. Ar Amerika mainys bu- naudojo, bet dėl jos laisvės
J. Tysliavai ir jame sako,
menis ir abelnai, kas yra Dvi Vokietijos?
kuris
via
prie
pat
marių,
liu Į rusiška žvirbli galima abejoti. Bet verta pažymėti.
vienos kulkos nepaleido
ir „Juozas
Įdomu žinoti.
Berniukas Vakarinės Vo».eujo» v»- kad
esa jis
.Mvasi
u! . Tysliava
b .„
kur
yra
garsusis
Waikiki
‘
dvasiniai
kaip rusiški monelnfnkai su savo šypsenomis nori už
a«tiko tarnauti ruvos tik 7 metų. bet jis turi j D R- sdenauer ianks. d’ . dvasiniai dvynukai,
nieko ne\ertą bazę nusi 1 įminti Ameriką, kurios užjūrių -"k<ka^t' okupantui.
Eina- paplūdimis ir iš kur oro pilnai suaugusio apdairumą sj Maskvoįe ir is ten nar.
posmai apie viskąbazės ir yra ta priežastis, kuri rusus paskatino šypsotis ™os J)areU0?;. atsakomybė bangomis per radiją ir te ir stebėtinai geią atmintj. veg£ žodžiu pažadą, kad
leviziją
transliuoja
Į
visą
už režimo politiką ir tos po
...
...
kreivos šypsenos iki
—Tai ką gi tu veiksi par rusa. greit paleis
ir rodyti meilu snukuti.
dar hku- krabo ir išmintin™
su
litikos nustatymą ir laiky pasauli programą “Šaukia vykęs i Massachusetts?
sius vokiečius karo belais- darbščiomis skruzdėlėmis.
’
—
masis santykiuose su eili Havajai” (Hawaii Calls).
—Eisiu mokyklon, A
vius,
kurių
rusai
sakėsi
neniais piliečiais turėtų būti Gretimais, .Moana viešbu rimtai atsakė ii^da pridū- ketur]\ jej neskaityti devv- Laiškas rašytas atostogų
v
mastas, kuriuo visi smeto ty, susiradom ir Amšiejų ie,—tik dai nežinom, kur njg tūkstančius “karo krimi- n^etu iš pajūrio. Todėl gag a
ninio režimo dailidės turėtų seimą., kurios nariai, po il apsistosim, North Andover. naHstųy
Dė] Vokietijos 11 ma. suprasti jo sentimengos kelionės nuvargę, mie
būti matuojami.
_____________________
‘GYNIMASIS NUO BADO’ nei yra tekę tais laikais (po fagojo it negyvi ir reikėjo Lauience ar .Iethuene. O suvieniiimo Adenaueris iš baliniai zoologini toną. Bet
šistiaio perversmo Lietuvoje
drūčiai duris belsti, kol gal dai teks \\kti į Wash-rugu jokj0 nažado neišgavo. ’r k’-ykštaujant, kam daryti
Mūsų pašnekesiai su n.
ingtoną, D. C., aiba vėl
Mainais vakarinė Vokietija Pripažinimus, kurie pasPrann nelijo
’ 1926 metais
17 d.- IZRAELYJE ATRASTI
rimo fotonini Lr t£,,r^’Re<1) ne vien- kart- ,ankytis
ALIEJAUS ŠALTINIAI juos subudinom. Veik po liauti kui 1
pasaulio
Putjko užmegsti diplomati-sekios, kaip erzlus šetrijų metų nesimatymo ir
įmo . metomnio įezimo lai-pas Smetona ir Voldemarą, kad
_______
krastąpaaiškino.
njus santvkius su Rusija ir šėlis ir
primins, kad
kuose Eietutoje Įvairiose užtartu asmenis, ats^adusius Izraelo respublikoj perei- dar netikėtai, buvo malonus Mums • taip rimtai besi ta
4rv
A
/\
♦>
n
,
,
/\
Adenauerio pažadą vo-Škėma yra “Tysliavos dvasisusitikimas. Netikėtai to
politinėse pareigose, dabar, pc tautininku valdžios šlėpa.
kalbant
įėjo
narsusis
sposik
j
e
^
u parlamentas šias die- n*s dvynukas”? Argi būtirodos, persikėlė Į “Naujie- Humanitariniais, o ne bendrapirmą ka,M Bu- dėl, kad jie išvyko iš Sai
mnkas
ir
mums
viską
suganas
ba]suos
.
nai reikia viską pasakyti
nas,” kur p. Dailidė aiški- darbiavimo sumetimais buvo
UZ 1 ,.a .zem^Je a lejaus. pan salos njgsėjo 2 d. va dino, tai gausiausias, Tarno- Rajp tik Adenaueris ap- jnodu ant balto, kad ir atei
na, kaip jis pateko Į tarny- lankiusis Felicija Bortkcvičienė Pn'^-- ahej^.
kare, sklido per naktį ir ore
žinotų, koks nerimbą užsieniu reikalų ministe- P3* Voldemarą ir dėl manęs. P,a ®1°. vei J .net° 1 ^e- išbuvo 16 valandų, gi atvy siu kas, tnjų metų amžiaus, ]ejdo Maskvą, ten nuvyko
blūdas kaliais žmogui
Kaimo, visai netoli nuo kę Havajuose čia rado vos gyvas, miklus. Tas tik: ei- utinės Vokietijos atstovai
rijoj prie Voldemaro, Jisai Lb'tuvos Valstiečiu Liaudininna,
tik
lipa,
sukasi
it
vijur-g
avo
jg
Maskvos
“
visiš-j
s
^
m
eta
Į galvą ir padaro iš
kų Sąjungos Centro Komitetas Egipto valdomos Gaza sri- tik 4 valandą ryto ir vis tą
lašo:
tada turėjo nemaža rūpesnių ties. Aliejaus buvo užtik- pačią rugsėjo antrą dieną! kas ir verčia visus kreipti kos nepriklausomybės” pa-J° tuščios birbynės “dvynu‘A. a. Felicijai Bortkevičie- dėl apgynimo savo žmonių nuo ta 4,900 pėdų gilumoje.
žadą.
Rytinei Vokietijai'ką”?
,
(Nukelta Į 7 pusi.)
Jie tikėjosi ne šiandien, bet
Po Perono
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIKKAS NKPKIK1A
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Philadelphijos Naujienos

KAS SKAITO. RAAO

TAS DUONOS NKFRAAC

GARDNER, MASS.

NEAPYKANTOS VAISIU PASĖKOS

Lietuviu Bendrovės Pokylis

Kas naujo New Yorke

daržinę pašiūrėje. Jis turė- Rugsėjo 17 d. buvo LieLankėsi M. Strazdienė Į ‘‘Darbininką” pirma lėl
., .
.. jo savo pasauli savo drau- ‘uv«< “e,ndr10.ves Pįgh*. 1
Praeitą savaitę, grįždamaIdo.Sv- Ju“zah? ba!'biininkų
, /
/ ■ ,
3
n tranui, savąją ap- kur!. ats>lank« Į*1'. 200 naiš New Jersey valstybės, čia'®5iUn®!’ bet P1. lV’ cio savo
Fhiladelphijos Lietuvių jį k
Pašiūrėie aroio nų
svecl«- Vlsl vaisinoL.er.a jau praeityje. Ji ivy- • '
J
si gardžias valgiais ir gė! uvo sustojusi Marija Straz laikrašti perleisti veižlcsdienė, LDD 21 kuopos iž liems, karingesniems pran
ko rugsėjo 18 <1. toloka, nuo
u
h. su. omais šoko, šnekučiavosi
dininkė.
Pasimačiusi su ciškonams.
Philadelphijos miesto, Ba’kos. jaunimo poros dau-lk‘ v!durnakcloj ,
, .
kai Kuriais senais pažįsta Bostono katalikų tarpe
bulos apleistame ūkelyje, _ails.ai angliškai tarpusa-1 pWmetina, kad pokyly
dėl jų laikraščio iškėlimo
mais, išvyko i Bostoną.
dėl reklamos pavadintame vyje
. - ,kalbėdamos.
,
Negirdė-buv0 m,est0 aukštesniosios
Į
Brooklyną buvo kilęs di
—R. U.
Ldingtono parku. I Lietu- t0 jaunimo ,ietuvBk mokyklos futbolo mokytojas
delis nepasitenkinimas, jie
nų Dienos gegužinę šuva- daį
kai
ildėdavai Walter Dubas,nskas m.esnet kuri laiką mėgino leisti
o nemažas būtys lietu- •
• vaka
toli
to valdybos nariai Eduard
Ar Pamatysime Matuli?
savo “Rytojų,” bet vėliau
vių ir ji praėjo
pakankamai nėi
ir . ^auainia
Katarina
jaejo paKanRamaz
jos godžiuose, Tamulenas
Praeitame numery buvo Įgavo paklusti “aukštesniam
gražiai ir nuotaikingai, nors . o ulfenos sunkių darbų>
Kraskauskiene ir kandidarašyta, kad Sovietų Sąjun-'sprendimui” ir sutikti su
gal ir netaip didingai, kaip 1 v^^čioda^ po tį "Ba- tu0«? i miesto valdybą Jogos delegacijoje, kuri atvy- Įvykusiu faktu.
«e vienas tikėjosi
bulos parką” galvojau: ur na8 Sai gotas. _
Ko i Jungtinių Tautų posė-------------------------- Gražią ir gerą kalba pa- j|gaį philadelphijos lietuvis Pokylio rengėjai buvo:
džius, yra ir lietuvis, prof. LOS ANGELES, CAL.
sakė LB pirm. teis. J. A. dar
ivah iu verteliu
dar bus
bus Įvairių
vertelgų aoap unkunas, Sai gotas, \ įšJuozas Matulis.
,
-------Stikliorius it is Nevv \ orko gaudir.ėjamas; ar ilgai j< niauskas, Yuška, Daukan“Laisvė” ta proga rašo, B. Biržiškienė Rasta Jūroje
suvėlintai atvykęs dėmesys bus kreipiamas vis
Adomaitis, Grunskis,
kad
lietuviai
r, • ,
—i .
,
j.norės ji pama-,i1 Bronislavos
Birziskienes
Lietuvos Laisvės Komiteto klaidinga kryptimi? Štai, Panevėžys ir ponios: Sabulyti, bet, girdi, ar, ,galės,
nes ,
..
,
.
, , .lavona ragseio lo d., vakanarys dr. B. Nemickas. neturime gegužinėms ir lienė» Grunskienė, Remku‘tarybinių
respublikų ,dele,• •• rado
j •- •
.. . ....
v - re policija
juroje, r>
ro
Nors svečias pabėrė gražiu Įvairioms vasaros išvykoms J®’ Tunkūnaitė, Baziliene,
tacijų juaejimas yra labai ,.licija
A dar
J neišaiškino,
..
J ar ji
minčių žiupsni, pabrėžda ruošti vietos, neturime tik- Keto, Dubazinskienė.
..
suvarzytas.
,
. .
. pati nusižudė ar buvo nemas lietuviams ir toliau lik rų Kultūros ir poilsio namų b vietinė spauda gražiai
Tegu “Laisvės” vyiai ga - jajndn^0 atsitikimo auka.
ti pavergtos tėvynės laisvės Svetur gyvenantiems lietu- atediepė apie pokyli,
vų nelaužo, nes reikalas la- Esama rimto pagrindo
,
šaukliais, bet ne vienam no viams ir jų vaikams lietu- Deržius Nupirko Vaistinę
bai paprastas. Tegu tik manyti, kad ji nusižudė.
rėjesi išgirsti ką nors 11 vybėje atsigaivinti.
duoda prof. Matuliui laisvę Nesenai Biržiškos Įsikūrė
Eduard Deržius nupirko
daugiau anie tarptautinę
daryti Ką jis nori, lietuviai savuose namuose. Rvšium
padėti ir iš Lietuvos vadavi- Užsidarys Radijo Valandėlė Liggett’s bendrovės didelę
\ lišaje feuraner, luiss.. teisino lūmai. čia teisiami Koy
ji galės pamatyti. Bet mes su tuo Biržiškienei atsirado
Bryant ir jo brolis, kaitinami nužudymu 14 metę neg
mo veiksnių veiklos. Mask- Lietuvių Bendruomenės 'aistinę. Deižius jau senai
žinome, kad patys komu daug visokių rūpesčių, ku
riuko. kuris sušvilpęs einant pro šalį Bryant ž.r.cnai.
vos raudonųjų valdovų susi- Balsas, radijo valandėlė, dirbo toje vaistinėje vaistinistai
savo atstovus saugo riuos tokio amžiaus mete
Apačioje Bryant žmona su savo dviem vaikais.
tarimas su popiežiumi leis- kas sekmadieni perduoda- nįnku- Linkim jam sėkmės,
ja kaip ak j kaktoje ir juos lei nelengva Įveikti. Jie
ti Įšventinti Lietuvoje du ma iš stoties WDAS, banga Lietuviai J! rems.
leidžia eiti tik ten, kur galėjo labai paveikti ir jos
wmie
,
Echoes
of
LithuaSkubėkime
Gelbėti
naujus vyskupus, visus gy- 1400, baigia savo dienas,
Kraskauskas Golfo
aukščiausias jų bosas nuro nervus ir ją išvesti iš dva
nia.
vai tebedomino, o svečias Pakėlus radijo stočiai moLaimėtojas
do.
K. Jonaitis.
sinės pusiausvyros.
ir apie tai visai nieko neuž- kęsti, ji nepajėgia išsiversti
Nesenai skaitėte, ką ni
‘Lietuvos Aidų” Krikštynos
Jonas
Kraskauskas
Palaidota rugsėjo 19 d.
šai aisaKe
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siminė.
ir nuo spalio 2 d. nutraukia .
. ~
oi
r •
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vasarų VokietivoKieti- n,r Aiva^iavr,!
J Lietuvių Dienos geguži- savo programas. Valandėgolfo B klases Sekmadien, spalio 16 d. jos milliiiteriui pbmininkui Dar Alvazam, Lietuj Los Angeles miesto kapinėnę atvyko nemažai ir “Ke- lės programininkai žada nugalėt0Jas® val1.vaka,'°
K!“'Adenaueriui, kai šis Mask- » Vokietijos rugsėjo 23 se.
bo
salėje
bus
“
Lietuvos
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Juozas
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su senaisiais draugais ir su talkininkauti.
uozas n lone e enai ų piograma. a ordionas, gaj priminė, kad ir Vokie- Klemensą Selmistraitą su
tnnio gy- smi
Mirė L. Baniulis
jais pasikalbėti. Gegužinė- Prieš metus pasitraukus atšv€ntž sg0 vedybinio
smuite, dainuoja Ar.ita tijoje pavarta laikoma ^ima, važiuoja į Hollyvenimo
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metų
sukaktį,
o
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mįslių
ie tam kitu žinomu asmenų iš Bendruomenės Balso re- 'enimo . r,rrĮ?1.^ SVr-^„- ’ °
rni>r-1?_ atspėjimo ipo.OOO Sovietu Sąjungos woo(b Calif., pas A. Skyrių.
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Chicagą
pas
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mene, pnes metus mirusio Puzinui ir K. Ostrauskui, , kf
sena Levvistono gyventoją
Scotch.
Bus gausus bu\
. Andrulį.
George Titlų, Hudvika Baniui! "čia i^
žymaus veikėjo Jono Gri- valandėlė pasidarė srovinė a
fetas.
! .Vakani VoKietijos uzsie- vyksta j Chicagą pas C. Lludvlką Baniu1-’ cia
niaus našlė, “Darbo” žuraa- ir jai nesisekė tarnauti vi- Letuviai Veikia ir Kitur
Čia išgirsime ir apie toli- R1M reikalų ministeris Bren- Balsevičių. Leoną Rimke- venusį 52 metus. Velionis
lo atstovas ir platintojas siems lietuviams. Todėl ir Yra čia gimusių lietuvių, į mesnius
s "
Pra. tano, gnzes is Maskvos,
buvo praktikuojantis kataliradijo planus.
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• V^nau" Hilde Horn, vvksta Į Chi-®
kad Lhiladelphijoje neturi- Rugsėjo 8 d. visas pus- Antanas Kraskauskas,gėsybe pasiūlė Sovietams pa- cagą pag A F ~Ritter Wan_ sisveikinti susirinko didelė
pažiūra žmonių mime savo organ.zacijos per valandis buvo paskirtas H
kl.autuv& savininsas,
siųsti į \ okietiją
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at,i„ Kahfeld, vyksta i Chica- įvanių
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_____
.
.pilie- a.. „„„
„a5 at raupera rsnen nia‘ U?
a-1311813 automohiliu
•
StOVU;
tarybiniams
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sojai vienas Kitą Darė, giau kas Antanas Mickūnas— T.
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pas Idą PrusseiL Stanislakendo žlėse
komu-V“ v v""1’Vy«
P** kapo'M. Venvs iš
piliečiais laiko r. ! udso";
So. Bostono pasakė kalba
Philadelphijos Meno
An- me, kaip šiai radijo valan- -viPpnirmininkaą ona labai daug neturėjo, bet g ir iš Pabaltijo valstybių pa- a™us; Ma™ Goiubėvs, Įįet„viškai ir angliškai, apisamblio choras. Tos pačios dėlei trako vSi^D
gyvenimiškųjų K-kauSmnė
Kraskau^kienė“—
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Nežino
Nežinome kain \"vstvsis a’ Tu Pv-W' Harding: bietą Mockaitę iš Gudoniš^.mokesti
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šalpos ir mirus $100.
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pačias dainas penkis metus
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> vyksta Į Milwaukee, gino du sūnus ir dvi dukte
vis kartodamas pavargo ir Marcelė Zaleckienė nuo
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”
pas M Odrasvisiškai išsisėmė. -Jaunųjų Richmondo, ilgametė “Keris.
buvo pašoktas “kubilas” ir leivio” skaitytoja, sakosi lžiįsas.
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Ilsėkis ramybėje šaltoj
MIAMI, FLA.
“lenciūgėlis.” Tuo meninė bai patenkinta, kad “Keleibuvę daugtau katp o metus, ka(, Us bus dar^a_aiš.
Amerikos žemei.
BROOKLYN, N. Y.
programa ir buvo baigta. vvje” randanti žinučių iš Gimsta “Lietuvos Aidai” gavo po $100, o Kiti po $50. ku Jie bus varginami, jų
J. Kaulaičia.
. Toliau jaunimas šoko pa- Philadelphijos lietuvių gy/,/!,/ bSV-r iŠ<la'inta
nervai tašomi.
‘Darbininkui” 40 Metu
Geriausias būdas paremSpalio 15 d. 4:30 vai. p. $9,000. Vėliau, rodos, 1932
našioje i didelę apleistą venimo Kipras Tautkus.
Rugsėjo
19
d.
“
Darbininti
laikraštį yra surasti jam
p. is galingos, 10,000 voltų, ar 1933 metais vėl padalin- Mes, esantieji šioj vanPakalradijo stoties AVMIE, 1140Įta gyvenantiems vietoje po denyno pusėj, negalime Į kui” sukako 40 metų. Iki naujų skaitytojų.
PATARTINA VISIEMS JSIGYTI
Turime
metų
pavasario
jis
ėjo
binkime
draugus
ir
pažjstac ., pirmą kartą isgirsimeI$109, o gyvenantiems kitur toi ramiai žiūrėti
lietuvišką
Alės neBostono, o vėliau buvo mus užsisakyt “Keleivį.”
iviską žodį. fą valan-pO 559
saviškius gelbėti. ___
NAUJA VALGIU KNYGA
Kaina metams $4.
dą pradės veikti
Tada dar buvo likę apie 'galime visų iš ten atsikvies-įkeltas Į Brooklyną
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Amų ’ pusvalandis, A. SKu- $12,000, bet ta suma grei- fb nes daugelis neatatinka
Kitomis Informacijomis
džinskienės vadovaujamas, tai mažėjo. Mat, daug na- veikiantiems Amerikos Įsta- S
WORCESTERK) LIETUVIAI!
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus Jis veiks tik kartą per sa rių išmirė, kiti kitur išva- tymams ir čia pateKti ne- r
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus vaitę. JĮ galės girdėti pu žiavo, jaunieji nenori pri- galiRemkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę
klausyti. Beliko tik 41 na- Bet keli tūkstančiai yra
trečio šimto Įvairių recepto kaip gaminti Įvairiausius sė Floridos.
IUEAL PHAKMACY
»
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
Pusvalandžio programoje rys. 1954 metais buvo nu- tokių, kurie galėtų atvykti,
29 Kelly Square, Worcester, Mass.
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso girdėsime lietuvišką muzi taria parduoti namą ir pi- jei gautų darbo ir buto ga- «
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie ką, lietuviškas dainas, pas nigus pasidalinti. Namą nu- mantijas. Nedelskime, duo- Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistininvitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. kutines naujienas, skelbi pirko CIO unija, o gėrimų kime jas. Kaip tą padary- * ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus
leidimą žydai. Šių metų ti, žinių gausite visose re- s daktaru receptas ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais,
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo mus.
Dainininkė Anita raosėio 12 d. pasidalinta ^akcijose ir Balfo skvriuo- «
Taipgi, vaistai 5-rą pasiunčiami per paštą
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. Kars bus nuolatinė radijo rugsėjo
ir į kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
po $5.70. Dar liko $1,000, se.
i/
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para- dainininkė.
sios
rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
kuris, tur būti, teks bažny-1 Mes būsime kalti, jei dėl
nų,
knygų,
laikraščių, filmų, saldainių,
į švta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina
Visi lietuviai yra kvie- įčiai.
i mūsų kietos širdies ar nenių gėrimų.
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus čiami to pirmojo lietuviško!
Buvęs Narys. į vangumo tam ar kitam mū- K
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir skair pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
radijo klausytis ir siųsti;--------------------------------- sų tautiečiui bus užkirstas
VYTAUTAS SKRINSKĄ
jam savo atsiliepimus, kaip- Pakalbinkime draugus ir kelias atvykti Į Ameriką ir
KELEIVIS
Pkarmacy vaistinės savininkas
įdėsi
636 E. Broadway
So. Boston 27, Masa. jis patiks ir ko dar norėtų, pažįstamus užsisakyti “Ke- jie dėl to gal pateks Į Sibišiuo adresu: Radio StationĮleivį.” Metams kaina $4. jro katorgą.
Lietuvių Dienos Šventė
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Puslapis Ketvirtas

vinės ir šokių salės, alaus
stalinės ir degtinės buteliai.
. . . Trūkstam uar bravoro!
Čia tunu galvoje D. B. L.
bąjungą ir jos nelegaliai
gmiuSią seserį "Lietuvių
i\aiuų nenurodę.
lu ma
žais paKeiuinais, joms va
dovauja Klebonai, profeso
riai, uaktaiai ir inžinieriai,
t. y., žmones verti pagar
bos. Bet ar jų užsibrėžto
ji darbo linija verta pagar
bos—labai abejoju, is jų
iniciatyvos negimsta nei
v argo mokyklos, nei elementoriai, nei chorai, nei
vaidybos būreliai, Liesas
savaitraštukas ir reika; ciais
primetama
įsspaus mitą
Knygele yra visas dvasinis
penas.
Senovėje, žydų tautai iš
bėgus iš Egipto laraonų
Kalifornijos gubernatorius Gooduin J. Knight (deši
vergijos, jie užmiršo senąjį
nėj) ir Senato republikonų vadas VViiliam Knowland
savo Dievą. binajaus kal
(kairėj) apžiūri pirmąją gautąją Kresno biržoje bovelną. Tie pundai skirti Eisenhoueriui. kad jis juos par
no papėdėje jie nukalė auk
duotu ir gautus pinigus atiduotą fondui nuo audru
sini veršį ir apie jį šokdami
nukentėjusiems šelpti.
_____ garbino jį. Dėl to užgriu
vo juos Dievo rūstybė ir
Teologai (Dievo mokslo žinovai) susirūpino, ar ni
Žadetojon Žemėn sugrįžo
tų planetų žmonės gimė nekalti, ar jie nusidėjo, ar reikės
tik po kelių šimtų metų.
juos krikštyti ir tt.
Kaip gražiai ši legenda tinSENIEJI IR NAUJIEJI
minėtas choras yra koncer- ba mdslI tremties dienoms!
Visais laikais drąsi moks- būti protingi sutvėrimai,
AMBASADORIAI tavęs Bradforde, Manches- Labai ir labai abejoju, ar
lo mintis drumstė ramybę panašūs žmonėms. Pašau
-------teryje ir kitose naujųjų lie- rausta
..
,iš. gėdos aukso
. , . . ver.
tų, kurie visų klausimų lio aukščiausias tikslas yra Rugpiučio 17 d. Edinbur- tuvių gyvenamose vietovė- s!° gai’Bintojų veidai, kada
—Na, Maiki, tai aš•• ir t vėl todėl kad žmonės
garsiojon tarptautinėn
, Jle klausos lietuviškų skam
įiHntj ištvirko.
u sprendimo ieškojo senuose protingų sutvėrimų Dievo gan, gttlBluJUU
uupuiuunen se.
ateinu pas tave persiimt
snmt. Bolševizmu plinta kaip ko- pageltusiuose biblijos pus- garbinimas.
Argi galime šokiu ir dainų šventėn, bu- Ca, kam ki
bių dainų, plaukiančių iš
—Gerai, tėve, ger•ai
iis
klausimas,
Škotijos
lietuvių krūtinių.
kia pavietre. Kunigus ai esoge Daugelis jų ne-'prileisti, kad visur kitur tė- vo pakviesti ir Glasgowo ,
M
lie
lietuviškų
aš
duotuoja,
vyskupus
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uznairiuiu
minčiu
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—Ale visų pirma
L. Dobilas.
stačiai Sodon-.-i ir Cn- 5Uget)e(lami nauJ4J4 minčių i a tiK tusrama.
senieji lietuviai. Choras ir cnorų dalyviai, kurie pnnu
siu tau velnių.
daro,
stačiai
Sodoma
ir
GoV t k-a--liki'k- i Ar suaer^nt^ su Biblija, skelbė] "Kitų pasaulių gyvento-tautinių šokių šokėjai, va.... mostu dirba Kultūrini uar—Už ką?
mora
e
deedna ^aS esant priežin^as Pievo’jai gali būti panašūs į mus, dovaujami J. ~Serapinais,
oą
garsma Lieluvoį var. DEL KULTUROS
—Nugi už tai, kad tu gentinoj bedieviai
mokslui,
atseit,
bedieviškas,!
oet
jie
gali
buti
ir
tobulesni
pusantros
valandos
stebino
sa- norg vėliau jas ir jie patys'savo protu ir valia. O gal Įvairių tautybių tūkstanti- a,i. lal y,a antroji ir tre- KONGRESO
man vis meluodavai, kad bažnyčias. Dėlto to, jis —
.. cioji karta lietuvių išeivių,
sūdnos dienos nebūsią.
ko, ir pradėjo skraidyt ka- gavo pripažinti.
būti jie viršija mus dėkin- nę minią lietuviškais tautišzm kokios šviesos. O pne
kurie nuo caro priespaudos Kitų metų liepos 1 dieną
.
• - ,
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—Ar tai tėvas noietum, to <jar jr uraganaį pradėjo Tos drąsios mintys ir gumu Sutvėrėjui ir geru-kais šokiais ir dainomis.
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Ąiuciinua
kad ji būtų?
. dūkti. Tas jau ne prieš šiandien teologams neduo- mu.. bei mene, _tam,
.
“
metų, aoleifio
.IIP
ir
Unnii
apleido
.Lietuvą,
jie
ir
Kanadoje
lietuvių
Dainų
kalinga
meile
ir
malonulietuvių
sv.
Cecilijos
choras,
—ivaip as noreciau, tai gerą. MaiRi: <;ūdna diena da ramybės. Šiandien žmoneturėjo
nei
diplomų,
nei
šventė.
Tai
bus
didelis
ir
Vamaitytės - Mullen vadone tavo bizni: ale man ne au prasideda.
gus, jo gyvenamą žemelę mas.
"Bet iš pagrindo mes tu- vaujamas, Londone naujųjų tituių, o buvo mažamoksliai retas įvykis kultūriniame
patinka, kad tu mane baiane
tik
mintimis
apskraidęs,
. ir
. savo ,
.................
, - rime pasakyti, kad krikščio- lietuvių suruoštame tautos31 bemoksliai, bet tas ne- išeivijos gyvenime. Bendmunni. Ar dabar supran- —Te <e,’ nebūk
..
. davatka,
, ’ bet
kojomis
įsvaiksįr tiems 1profesoriams, ka- ciojęs,
.. .
. aukščiau
, .
, nišką tvarką šiame pašau- šventės minėjime atliko kliude jiems per ilgą laiKą ruomenė jam skiria daug
ti?
vis
galvą
išlikti lietuviais patriotais dėmesio ir konkrečiai rūpi1U
« X. > a • Lr Y
« va rv. rlzvlv
....
MUIUVJC* L’-.ini tm lai k-i-ašėinnjLziev cvy Į\ J'MIC aipn iu-meninę užui.
—Nė, tėve, nesuprantu, Xrucincriu
kelia ir Į dausas skverbiasi.
se, netikėk. Sukrėtimų gam- Jis nori ir jas geriau pažin- mu. Tiktai mes, kurie esą- Rugsėjo 11 d. šv Cecili- įr savo vaikus išauginti su naši, kad Dainų Šventė ko
—Ko nesupranti ?
buvo~ ir bus;> bet
me Adomo įpėdiniai, gimė- jos choras koncertavo Lie- ‘'V?"“ c™?’", JaUSmY- Š*r; S0™1™1 pavyktų-kad bū—Nesuprantu, apie ka tė- toje visada
—7~~~ tl
“
tai nereisKia dar pasaulio Šiandien jis jau kiek ir me u pirmine nuoaeme, ir tuvių Namų vasarvietėje ^or<
*" ieuvl1^ a za os tų reikšminga 11 tautinei
vas kkali0j
su
sunkumais taria mūsų dvasiai pakelti bei su.vš kalbu kas reikia PaBaigos.
Piaeityje |ietuvjgkų žodžių skieme- stiprinti, ir tautinei reprekiek kartų pralenkė galin Dievas lapo žmogumi mums prie Londono.
As noriu tau pasakyt, kad ■ Dhait, Maik, tai para-gUOgjus aras kildamas į pa-!atPnktims)
lietuviškos
dainos zentacijai pagyvinti,
uaugiau ant juoko manęs k j k, kodėl seniau tokių dangę. Jis jau kėsinasi Dr. Michael Schmaus versiteto rektorius Agostino skambesiu stebina ir žavi Bet Bendruomenei
ryšviesalu nebu- pasiekti mėnulį ir kitas pla Muencheno universiteto ka- Gemeli turi aiškią
nelaikytum, jeigu ko neži KraicanciU
nuomotūkstančius
svetimtaučių,
šium
su
Dainų
Švente
9
- ------- __
taip
nai, tai sakyk, kad nežinai. v0
netas ir ištirti, kas ten vra.; tahkų dogmos profesorius, nę_jls visiškai atmeta aZL „ ‘darni musų pavergtos te- pat rūpi ir platesni kultūn—G ką aš tėvui pasakiau
fr kokia iro- nįai uždaviniai. Todėl Bendnežinodamas?
Buv
senosios išeivi- ruomenės valdyba norėtų su
—Nugi apie sūdną du
jos trecioji karta lietuviško-ja susieti ir Lietuvių Kultū........................ Jo žodžiais,
ną. iu man tvirtinai, Kaj taip rako.
kėlęs klausimo, ar nėra gy-1 mo\
Dievas
mis, dainomis budina tau- ros Kongresą, kuris galėtų
,
Kristus,
rašo
jis, tikrai būtų sutvėi\ęs žmones kitotumų prajovų negali būt —Netikėk jam, tėve. Ke- vų sutvėrimų ir ten, dantiskumo jausmą naujųjų at-vykti tuo pačiu Dainų Švenant svieto; o caoar matai liaujančių šrviesų dausose gaus aukštybėse, kitose pla yra jų galva, nes, pasak šv. 5e pjanetose,Utai tie žmones ^lV1^ -^arPe’ •
ateivių—tės metu. Susirinkę pasivisatos gal- nebūtų kilę
kas darosi!
žmonės matydavo ir seniau, netose? Gal ir ten gyvena Povilą, jis <41yra
,
.
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Aaomo
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J
le
tremtinių,
kuriu
veido
odo- o-erėti seivn daina ka*rtn <TU
bet, klausimas palie- negaietų suprasti žmogaus je dar nesnėio išblukti I ie f-1
"
•
—G hasgi?
štai, nesenai išėjo iš spau- tokie pat sutvėrimai, kaip va. atviras,
ar Jis ir jiems
oieviško mano
7 ne-PeJ° f^blukt Lie- lėtume panagrinėti bei pa
ka
—Ggi tos skraidančios uos M. k. Jessupo knyga mes, arba bent panašūs .' reiškia Atpirkėją. O šita pia<meš (lorikos)
?
(“2X SaU
S sP.inddIiak svarstyti ir aktualiąsias kullepšės.
“UFO,” kurioj jis kalba Kol kas tikro atsaKvmo vėl pareina nuo to, ar tie P "iš2anvmo& dieviško -1- Garbė
jums, senieji
k J
beniejl Šk°U' tūrines savo problemas. Dėl
"Išganymo dieviško pla- jos lietuviai.’
— įurbūt ne "lepšės,” bet apie "skraidančias lėkštes."
Kultūros Kongreso suorgai
žinomas
moKsne
'
a
’
•
bet
gah
protingi
sutvėrimai
yra
nuiiv
no pripažinimas nelogišku
_ .__
lėkštės?
Jessupas yra žinomas moks•
nizavimo
Bendruomenės
-stę« Michigano Kad J° nebuS’ f1
Ridėję-ir ar jie, kaip ir mes, 5ūtu lyguss Dievo neaprėž—No mader, vaike, kaip (įninkąs, ries
astronomija ir V1S dldes"lus stebuklus da-:žmonės, ^reikalingi atpirki- tos įminti
Neteisu
būtų
nutylėjus
va
ldyba
tariasi
su Bendraominties neigimui.
tu jas nevadintum, ale jos universitete
Šiandien ne piemenys mo.
naujuosius,
šiame menės
svajone yra prileisti apie.
, , , Chicagos Apygardos
vistiek skraido.
matematiką, todėl apie to ro sodžiaus moterėlės, bet; "Jei
ar
Kviečiami šiuo
krašte
esančius, lietuvius. val(*Vba
ir jie turi būti Kris- kad Dievas būtų sutvėręs ‘
—Bet ką tas turi
bendra
kius
oalvkus
gali
žinoti
,
.j
, &. _
mokslininkai kalba apie taus atpirkti, tai tas nereiš- žmones kitose planetose. Kirbama ir jų, bet jų dar- klausimu pasisakyti ir kiti,
vadinama ' sueina die-oauciau, negu keletas Bruz- , ...
■ . ..
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skridimą į kitas planetas.
Dievas
Atsiminkime, kad“ pasklis bo 8/v aires
krypsta visai
prie- .v
na •>
guliu,
Akcinė ~______ ______________
-Turi plenti. Vot, pa- —Na, lai pasakyk jau, O jei jiems tikrai pavyks reikšti jų tarpe taip, kaip buvo sutvertas Dievo" gar-šingon kryptin.
imkim kaa ir pereitą naktį, ką jis toj knygoj rašo.
ten nuskristiten >/^žmonijos istorijoje. Kris- bši.'KŠkia"garbė būtų Keir divi’
draugu, ir
1
ą
J
J
j
ias
gyvus
patingus
šutve-taus
atpirkimas
galėtų
būti
vui
iž
žmonnr
kurioms
vra
d«
n
dai,
hoteliai
ir
vasarvievui iš žmonių, kuriems yra .
pažįstamus užsisakyti “Kebuvau jau užmigęs, —Jisai parodo, tėve, kad rimus, gal ims
ns
ir
atsiveš
jų
jiems
skelbiamas
tam
tikrų
at
i
mtO
s
antgamtinės
dovatės
’
barai
ir
užkandinės,
kaleivj.” Metams kaina $4.
staiga tik—drrr! lauke su- erdvėje yra visokių kūnų. į žemę, tai
kaip
juos
pasi-tikybos
pasiuntinių
visai
nos
?
”
•
______
_
darnėjo. Pašokau iš lovos, Yra jau visiems žinomų
jie tokie? Pa-!jam jiems nesirodant.
’
Kaip
matote, tuos klauogi pi o mano langą plykst! klajoklių, kaip kometos ir tikti? Kas
katalikai?
Kaip "Bet taip pat yra galimas gimus ir labai mokyti Dievo
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
1kažin
- tkokia
, - sviesa
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gonvs,
prašovė,
meteorai;
ir
yra
dar
visai
°.
_
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*....,. jiems Dievo žodį skelbti. dalykas, kad Dievas tiems žodžio žinovai nevienodai
—Taip, teve, pereitą nak- nesuprantamų keleivių, kaip j
jr
Keleivio” Kalendorių 1956 Metams
ti buvo perkūnija ir sraar- -‘skraidančiosPasklausį sutvėrimams nedavė jokio aiškina. Paprasčiausia iš“Keleivis” leidžia dideli apie 100 puslapių ka
k.a. žaibavo
tarujų ypač dažna, pas.ro- maį k |a
|vose antgamtinio tikslo ir kad sprendžia rektorius Gemelendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas
-Nausa, ta. nebuvo za.- do paskut.n.a.s laikais..Jie juo5 svare[o Vlenį dar Jis nusprendė jiems natūra-h; Biblijoje apie tai nieko
linį tobulėjimą."
nepasakyta, todėl nėra čia
prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
bas. Ta. ta sKra.dant. lep-Žmones aisk.na jas y.sa.p, bj duotj aj-k atsak
Italų jėzuitas Antonio ko galvos sukti. Bepigu totas.
sc praūžė pro mano langą. \ .en. spėja, kad ta. «a
ja
“
Civita
Ca-kiam
žmogui!
Messino,
vienas
—Nekalbėk niekų, teve. būt Rusuos sn.pa. ; kit. aį £
u ke,
Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
Lepsės neskraido
g. mano, kad Amerika ban-,
ka^|ik teol
\,alį. įtolica” žurnalo redaktorių, Kiek lankstesnio proto jo
riuje skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, in
-Anistagat Jla.k galiu do slaptuosius savo gjnk- ^vjmus
klausjmais pritaria “palauksime—pa- broliai mėgina tuos klausiformacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.
žiūrėsime” laikysenai.
mus palukštenti ir duoti
pasibazyt, kad skraido. Ir lūs; dar kiti vaizduojasi,
Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
kad ir nedrąsių atsakymų.
prapesorius Biuzgulis rašo kad čia skraido nuo Marso Štai prof. Eduard Stake- Jis rašo:
sakiusiems
kalendorius pirma bus ir pasiųstas.
apie tai kunigų gazietoj. Ir planetos nusileidę gyvento-1meier, garsios Paderborn "Dievo žodžio skelbimo Perdaug išsišokti, kol aukš“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams
jis sako, kad tos šviesos, ką jai. Bet ką tos “lėkštės”] (Vokietijoje) katalikų ku- kitų planetų gyventojams1 čiausia katalikų bažnyčios
naktimis padangėmis žylio- reiškia iš tikrųjų, niekas ne- nigų akademijos profeso- klausimas pareina nuo dvie- galva tuo reikalu nepasisa- 1 lieka ta pati. 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
šome siųsti šiuo adresu:
ja, reiškia netolimą svieto žino.
,
rius, Duesseldorfe einančia- jų pagrindinių klausimų:ikė, mažai kas nori. Bet viepabaigą. Sako, nuo sūdnos —Bet pasakyk, Maiki, me “Rheinische Post" laik- ar tose planetose yra žmo- na aišku, kad mokslo kelia
“KELEIVIS”
t
giška gyvybė ir ar tie gy- mi nauji klausimai kelia
dienos jau neišsisuksim. kodėl jų seniau nebuvo? raštyje rašo:
Seniau, sako, tokių šviesa- —Buvo ir seniau, tėve. “Kristaus mokslas yra ventojai tebėra nekalti ar naujų rūpesčių ir teoloS36 E. Broad way —:— South Boston 27, Mass.
lų niekas nėra matęs, o da- Ypač daug tokių reiškinių suderinamas su prileidimu. jie yra nusidėję.”
gams
Žemaitis.
bar jų pilna. Kodėl? Ogi yra užrekordunta devynio-kad ir kitose planetose galil Rot Milano katalikų uni-į

ijinras
Maikio su Tėvu

į liktame šimtmety, apie 100 —Gali miegot, ramiai,'
metų atgal.
Astronomai, tėve.
kurių akys visada stebi kas —Bet ar žinai, Maiki,
dedasi erdvės rūmuose, yra kad mano gaspadinė labai
matę ir nufotografavę tokių'nusigandus. Vakar jau par
keliaujančių šviesų Afrikoj,'sineše ilgesni rožančių. SąEuropoj, Amerikoj ir kitur, ko, reikia gatavytis, ba kai
Apie tai rašė 18b 1 metais Gabrielius užtriūbys, tai
vokiečių astronomijos žur bus jau pervelu. Ji, vaike,
nalas “Astronomische Nach tikrai laukia svieto pa bai
richten.” Tais pačiais me- gos.
tais panašų dalyką matė —Tamsūs žmonės, tėve,
laukia nelaimės,
Melbourneo observatorija visada
Australijoj. Panašių žinių kuomet padangėse Įvyksta
iš pereito šimtmečio galima jiems nesuprantamas reiskirasti prancūzų gamtininkų nys. Ar pasirodo kometa,!
žurnale “La Nature,” anglų ar ateina saulės užtemimas,
žurnale “Monthly Notices,“ jie tuoj pradeda kalbėti
ame rikiečių “Scientific apie “svieto pabaigą." Bet
American’’ ir kituose leidi- ta “pabaiga vis neateina
niuose. Taigi tėvas klysti, ir neateina.
kad seniau niekas tokių —Na, tai denkiu, Maiki,
“lėkščių’’ nematė.
kad tu man šitą bizni taip
Tai tu, Maiki, rokuoji, nais išvirozijai. Dabar jau
kad svieto pabaigos dar ne- ir mano dūšia bus spakaibus?
1
nesnė.
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Ar marsiečiai krikštyti?
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Puslapis Penktai
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še technika. Tarybų Lietu-.ten technika, jei pavyzdin- GIRIŲ GAISRAI
vro šimtui Lnmhuinn
voje yra
šimtai kombainų, gas kolūkis jos ?r«»o
yra rvwi<rzirc
privers- I
linų, derliaus nuėmimo ag- tas atsisakyti ir gelbėtis tik-' Šiemet dėl labai karštos
legatų ii kitų sudėtingų ma- iai atsilikusiu metodu, bet vasaros daugelyje vietų dešinų,” kiekviena proga skel- vis dėlto geresniu už “sovie- gė
dar jega Amerikos gi- Jis gimė rytuose, jojo kaip Įdeginti raides ii- įkūUž Statinę Agurkų 1,000 turi būti mažiau gyventojų, bia komunistų
komunistu propagan-tinę
urouaean- tin. technikų.
uu-hniku»
rios. Reikia spėti, kad šie _ Maurų arkliu, savo kelius rė galvijų karalystę. Jų
„„.i;bi„<.. fpradėdamas
jų Įrankiai,
, Rublių
arba daug vaikų mokyklų distai, bet Lietuvos iaukuo—
met girių gaisrai csunaikins
■*
, nuo Meksikos gyvuliai,
■ /buvo
i •• net
• žoi •:
’
*•
dziai
meksikietiski
Nėra Sutižę*
Iš Sibiro tpn išcineac nelanko, nes neturi drabu- se tų mašinų nematyti. Kad Jaunimas Nėra
daugiau mišku, negu per- “ tapo pasaka.
w
gana dažnai mustang, sombero*, poncho,
ietuvis rašn.
kad Irkutske
Irkutske Z11L avalynes.
taip yra, patys komunistai j<beve pasibaigusiose vi-nai. O pernykščiai nuosto-', Šiandien
ai/t,lul*
lietuvis
rašo, kad
Kijeve
»*
..............
r
.
kaubojus
vra
baigęs kole-eonai oronco, adobe, vapasakoja.
sos larvbu Saiuneos moks-hai is ginu gaisrų buvo la- .
J
’
už vieną statinę raugintų
a7
;
y
^;Ai;
g»JUŠiandien
jis
savo
mose,
stumpedo.
Sąžinės
Kvotimai
I
Štai
Vilniaus
radijas
pra~
™u
lTbai
dideli.
’
agurkų moka 1,000 rublių.
elektrines tvoras patikrina Bet nebuvo kur Texaso
kad Garliavos mašinų tnv<
tuvos‘ mergaitės \-vz»n«ininJ
krepsmm- Giriu
Girių tttarnyba praneša,
Dabartinėse Lietuvos mo- nesą,
nuosavu mažu gy vulius parduoti. Prekytraktorių
Mokiniu Skaičius
kykiose labai svarbūs yra
bu^ kės ., užėmė
antrųjų
__
vietų.
metais
;
Amerikoje
“
“
Jo
1^1 siėkh
XdXvo
toli. O galvijų
- 80 metrų su sdege 8o mihonai• 822
c-j i ,-l. imtuvu,
„o
laukai
siekia
vietės
buvo toli.
lonkunaite
tuks-.
q
ganyklog
yfa
bandos
Ten per ...
, .
vis augo. 1849 me
Mokykla yra viena svar- sąžines kvotimai.
, • demejliktas ualgiais.
egzaminus
didesnio
kliuuims nuuego
nubėgo pe.
per 11.6 tanciai ir 96o akrai ginų. ie p*«>hiladelphi
J
& jjos ir ynet tais aukso atradimas Kalida
ra_ ouuunuo
/biųjų piiemonių priaugan eS.a,.....us u.ues...o „c.e- j.
ne ti tą,
kaip mo-j. ono /.
®.. „ , ...
, sekundes, užimdama
antrątokie didžiuliai gnui plo- iEonS islande. Jis yra ka-foi nijoj pritraukė ten žmočiai kartai auklėti. Tą ge šio kreipia
-z, -~-r
----------------tyi£
- tai
_i~P.,.„-T.Alt
U-L... jono -Pergalės
-pergales’' kolūkis
ko.uKis at- J4 vietą ’bendrose
tenulose
supleškėjo, paaugdami
padu...darni n;fuHcftlc
S
1
kinys
moka
išeitus
dalykus,
varzybotai
supleskejo,
nių vį.ų viet
lai žino komunistai ir todėl ,
. ..
..
.
..l’^izxirvę
sisaaęs tų visų boisevuus..ų £ ... ,i02uia nusv.eue ie-kraštui didelių nuostolių. I«UlisUs.
jie kiek sugeba stengiasi. »£ k«
«alvT ,aplc P°..*' ioohn.un
techiLų .raunąs
,i- /iirl-,lilll-'ZllM_
tt,. *. -• •— i
x • .i pir- .. Buvo
geležinke'ourzua___ _______
_ _________
Betgi iš kur atsirado
. p nutiesti
. . ...
,
kad ko daugiau jaunimo uk^ rellgl-ią’ koklus lalku ue
ne eiąją vielą.
ias lankvtu
raščius skaito, ką galvoja ziniais meLOuaj^
u
T. Stankevi-rikoje buvo 175,000 girių masis kaubojus? Iš Airi*‘‘^aežįn?s
jas lankjtų.
.
-J- • metouai, pasas, vumuao n.
.,o
;x icrmniinc ič m-jcc.j geležinis kelias pasiekė
Jie giriasi, kad ir toj sri-“P* kon>unlst,n! jaunimą
*
ome numėtė diskų 38.41 gaisrų. Go tų gaisrų gestu- jos, .s Ispamos »
Tekaso bandos
ty padarė milžiniška pažan-koael nera » « organizaciją
»«
menų ir uzeme ketvirtųjų tojai apskaičiavo, kad tais chusetts užmiškių, is p‘-buv0 varomos ta kl.yptimi.
.....
.
.- ,
įstojęs
ir
tt.
Vyrai,
gavę
atskirus
vietą. Bendrai lengvojoje metais 4,810 gaisrus sukėlė gmijos? Jis keliavo ,1"°
gą, oet pasiziuiejuS Į UKiOvę, to pasakyti negalima.
, . .... .
...
Koks Mokslas Jiems Rūp
Štai Vilniaus radijas pa
skelbė, kad šiais mokslo Mokslo metams prasidėmetais veik> 2 415 nradžios JHs ir iš Lietuvos pažanges-11 slxtlu guuao. *
. .
inun.<į, tvuiis ganu itaivei,
.
—
970 septynmečiu h 380 vt ni«U« mokinių būriai siun-‘uoJau Pat sugrebia varpas, tokai. Jie ir nustume lietu- lia ginų gaisrus.
bandos
uaugiau
S
1.1
4
Jiam(2)
Toiy
plėšiką
ar
gyvuy
alst
‘
beje
’
J..._-2Z.;.. ™
T 1 /.itimi i A.-t/rVzr /Krimsi Tai smulkiagrupimu ir m-vius į vienuoliktąją vietą.
Daug daugiau ginų gaisduriniųjų mokyklų.
Jose clamĮ i Arteke (Krime) dįyįdualiniu darbo principu
rų sukelia rūkytojai. Skai- Hų vagi, kuris viešpatavo buw
dat toliau į
J
...............
cio.u-o pagal Long Trail, į
viso labo būsiu 400,000 mo- pančių pionierių stovyklų.
kolūkiečiai. Kompartij
tijos Suvažiavimas
kinillTa pl 0ga svletlm0 mlnlste- “ “ “ . . JdiA atskiro.
P J
Tas skaičius vienas, žino- ris Pupeikis per Vilniaus mis šeimomis
_ ____ ;= Ji^vienas ujos
Lietuvos
komunistų par
suvažiavimas bus
ma, nieko nepasako, bet pa- radijų pasakė:
lyginkime jį su
Nenustebkite, kad
t? turi
„,ti sl
11 d
ji bus siunčia- «ų nuorūkas lauk, dažnai tas verslas buvo žinomi jau
su prieškariprieškari- “^enusteoKite,
Kaa mūsų žiausiai> nes žino> ką
bl°° 11
u-* jJ J*
*driu
ui
mas sprendžiamuoju balsu
gaisrų priežastis, prieš 1776 metus. 1635 m.
buvo nesamas ii
niais laikais. Prieš antrąjį respublikos atstovai .vaziuo- nuveiktį if ,
gyveni\rr\in
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Iš kur atsirado kaubojus?

l

pagarsejo tik
nors jo amtinįji penkmetį prieš karą Jis yra teisus. Ta sto- užskaitoma p0 io darbadie- Mirė Jurgis Talmantas, kur tik pakliūva, o vėliau’ vijai buvo varomi į rytus Z11E šiame žemyne siekia
mokinių skaičius padaugė- vykia yra ne tik mokykla,
žinomas mokytojas, vado-kur rūkoriai ilsėjosi, prade-(I Bostoną) iš Springfield“1 .nR’iai( įen joigada giria degti.
prie Connecticut upės, tuo ^g.U galvtjų jau nebera,
jo 67,865 mokiniais. Taigi bet tikra komunistinė pe- įaigi mes matome, kokia vėlių
vėlių autorius.
per 15 metų (iki 1955 me- rykla. Joje greičiau prisiDaug daugiau girių gaišių metu pačios tolimiausios
'le <de u.rllpe a uoslus
sukelia farmeriai i, miško vietos vakaruose.
herefords juoduosius antų) jis būtų padaugėjęs per auginsi “partinių kadrų,”
t
gus, shorthorns. Tai ramus,
DRIGNĖ TARYBŲ
LIETUVOJE
290,009 ir tokiu būdu da- partijai paklusnių avelių,
___________
kirtėjai, kurie kerta me- Nors anglai ir škotai var- naminiai gyvuliai. Ramesbar ten būtų buvę pei- 500,- negu paprastoj mokykloj.
Neišpasakytai susmulkė-ragų. Iš čia ir toji komu-S/' medžk, ” S^?v^r°da 'bTkoloniiSe"^
>ra
llienJ. kaul^000 mokinių, o jų, kaip ma-------jo Tarybų Lietuvos gyveni- nistų karštlige kilusi, kad smulkias šaka5 sudegina, boj’^žodis buvo žinomas tik J_^
Co™mon Council.
tome, tėra 400,000.
Kur Tos Mašinos?
Kas atsitiko, kad taip “Tarybinė vyriausybė ap-mas; štai ne5 ministeriu kiekvienas grūdelis, bet ku- bet degina taip neatsargiai, 1670 metais. Galbūt Airi, u irkm \
yra? Arba Lietuvoje dabar rūpino respubliką pirmarū- tarytra, komunistų partijos iis daibo vaisius tuoj u ai-kad įš to kyla tūkstančiai jos jaukų darbininkai atne----------- -------------------------------------------------------- fentro ko™tetas P^re
ku Patektlį. v *r°PX£±
šė šį pavadinimą į Ameritanmus,
kad
sėja
laiku
buluotos
polimjos
saugomus
K
viso
miškų
prižiūrėtoką nes jis žinornas airių
SKAITYKITE
tų pradėta, Rad jos pneziu- sandelius. Net vežami kolskaito, kad 1954 metais
balione net -rieš 1 =
ra būtų rūpestingai atlikta ūkių grūdai į valdžios san- žmonės per neatsargumą
metu
*
eidėlius
vra
sargybinių
lydicrivin
nrui<rn«
f
vt
•
pirmoj ei-denus yra
sukėiė 58,524 girių gaisrus! Naujajame pasaulv gvvuir įpareigojami
įp
_______
lėj rajonų Komunistų parti-mi
O kas sukėlė kitus? Di-iiai žinom, gerokai seniau
naktys karališkiuose. Liūdo atlaidv PAVĖSY, p. Abelkio ro-jos seKieionai visa tai priAišku, komunistų spauda dėlę daugumą gaisru girio- ne£ru I670 mptais Išn inki
Dovydėno apysaka apie jaunuoliu
manas iš žemaičių Kalvarijos pra- zlūretl ’ sekti. . . . Kur Jjau zaunija,
kad . kolūkiuose se sur\cil<l
sukelia ZdliJt.l.
žaibai Prieš
ta e u
• M 1-1
, 1
perjryvemmus sienapiateje. lf>*> pu- - eities. Kietais viršeliais, 4bi pusiąJ
..
I lies vą atgabeno i Meksika andahpiai. kaina ................. ................. $2 piai, kaina .......................................... 54 laisvame
pasauly girdėta, oirbantieji dideliu džiaugs- gaišių priežastį žmonės ne iuzu veislės erdviins s„ aūcezaris Mirko jesjiiė’o romnna. vn XIUS TARP audrų. Jeronimo kad kas nors ūkininkams mu atiduoda valdžios san-ka tegali Dadarvti
Perkū• •
♦
• '
•
verte A. K. Puida, pirmo;, dalis.
- fc
. Vnkiaus krašto
,
, • , .
j 1
. .
tegau patiatNU.
I UNU fiaiS, trumpais ragais, lt
188
puslapiai,
kaina
.......................
$2
,au
s? lietuvių kovs
<ova7 ui: £vo S. KaL nurodinėtų, Įsakinėtų laiku deliams savo darbo vaisius nas ir žaibai trankosi, kaip puikius
“barbarv” arklius
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- na, kietuose
,ose
viršeliuose
...........
$5.50
sėją
pradėti,
o
grūuą
dirir
dainomis
palydi
išvežajj
e
nO
ri.
Iš
žaibų,
kai
gij
au
30
metų
po Kolumbo
LIsKAI. (ieriausias vadorčlis pra
dedantiems an
rios yra išdžiuvusios, kyla atvykimo j Ameriką.
ištarimą, an

Vertingas Knygas

Kos įdomus aprašymą , kaip Joni
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių |

aneiseo Coronado at
gabeno gyvulius į šiaurę
ande upės jau 1540 mesocializmas ir religija. Pa-bar Tarybų Lietuvos spauįdomu, kaa kukurūzai nizuotį girių gaiši ininkai, ^ai®"" ’r J
,J"
*" <r *“
rasc Kain'aan<ie.rv.eWe’.
.TT^iOc da diena iš dienos apie tai jau beveik pamiršti
irsti. Juk ir kurie nelaimei tik pašil o* 1 anašinga, kad pirma-

11.1 pus!., didelis formatas, srera na
dinti. lai kasmetinis, ru- Lūžinėmis žiniomis. Gal po j-ju gaišiai pastebimi ir juo
popiera. Kaina ........................... $2.50
i
JUOZAS STALINAS, arba -ida^ deninis drignės sokis.
Sovietų Sąjungos žemės lengviau jie vra užgesinaMilžiniškuose ispanų
KON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašy-: Kaukazo razbaininkas buvo pasida
nias nepaprastos šešių vyrų kelio ręs Rusijos diktatorių. Kaina . .25c
Bet
tai
ne
visa.
Jau
spauūkio
komisijos
atsilankymo
mi.
Miškų
prižiūrėtojai
daūkiuose
šiaurinėj Meksikoj
nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusi.
Kaina... .$3.75' SOCIALIZMO teorija.
j mirga
Trumpai doj
mirga džiaugsmo
džiaugsmo kūpi-Jungtinėse
kūpi- Jungtinėse Amerikos
Amenkos VVals-bar
ais- bar nlačiai
plačiai naudoja lėktųlėktu- buvo daug laukinių bandų.
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana
vaoue“ ^^'antvariTa br kodėl1 ji’dar nos žinutės, kaa štai tokis tybėse neturima kuo pasi- vus girių gaisrams pastebė- dusinu laukiniai
vičienės prisiminimai is jos jau suomenes
keisis.
Kaina
kaubojai) sugaudydanystes Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi.
................. 25c ir šiokis kolūkis jau prade- girti. O gal kas kita įstri- tj, o, be to, visur giriose 1OS ((kaubojai)
si
Kaina .............................................. $1.00
tikra
teisybė
AME
^oviETV
j
0
ku
Jti
javus
irskuba
išgo,
kas
spaudą
prilaiko
niey
ra
iškelti
bokštai,
iš
kurių
Y°
gyvulius
ir
įdegindavo
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto
RUSIJĄ, arba komunistų
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį. ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz.- kultą derlių sugabenti į vai- kus nepliaukšti apie kuku- stebėtojai gali pastebėti ki- JO savininkų raides telyčių
Miškinį, Tumą. Savickį, Giras ir kt mo
t„oylja2medžiagos.
rJ^ld2LT° po96aktpuslapiai
^ai,^,* džios sandėlius. Tokie kol- rūzus.
—J. K.
ius| gaisrą plačioj apylin- odoJ- Iš šių Meksikos “va, 249 pusi. Kaina........................... $2J>0 bai iridaug
mirusios sielos,
.m. Gojroiio kaina .................................................... 50c ūkiai vadinami pirmūnais
querų” škotų ir anglų pakėj.
svarbiausias veikalas, išvertė >L
ar
romos
popiežius
yra
j
r
jiems
pagirų
nesigailima:
PIRMA
PASITRAUKITE
Po visą Ameriką dabar s’eni° sargybos išsimokino
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.23
KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Valadka.
Svarbu saldinami
kaip įmanoma,
RYTŲ’ PASAKOS.
Vinco Krėvės
žmonėms jau yra pazistaparašytos indų ir kitų tolimųjų kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
kaip
pas
komunistus
įprasDėl
Bulganino
Adenauema
d> skrybėlėtas meškiukas
tautų legendos.
220 pusi.
SOCIALDEMOKRATIJA IR BO1.na ................................................
ta.
Įriui,
šiam
lankantis
Mask:;Smo
key,” kuris kartais
ŠEVIZMAS.
Pagal K. Kautsk
Kunigo
naujausiomis
žiniomis
papildyta
tuo
POPIEŽIAI IR LIETUVA.
voje, pareikštų reikalavi- vienas, kartais su savo vai
M. Vaiadkos parašyta knyga 250 klausimu knygutė. Kaina ............25c
posi.
Kaina
........... .-^kokkjs dievus žmonės 'gapT tuvoj darbo vaisiai >'ra vai-mų grąžinti Sovietų pilie- kais ragina žmones būti atbino senovėje. Dievų yra vi- džios ir kas pagaminama čius (jis galvoje turėjo ir sargiems su ugnimi giriose.
sek!aikuoreTevaiX^Uo°SkitokiZa,r,Ko: visa turi būti jos sande- Lietuvos piliečius, gyvenan- Trupučiukas atsaigumo pa^“'ėageS,^ VaSO''p»,’ie~i.
buv»
diev,;! ,iams atiduota.
Valdžia čius Vokietijoje), Vilkas dėtų išvengti tūkstančių giKaina ............................................... $1.00
kaina ...................................................->OC
atsakymą, ^kad^ų gaisrų.
. ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio darbo vaisių yra vienintelė'paskelbė
nepriklausomos
Lietuvos; paraš>us istorinis romanas iš že- skirstvtoja, jų kainų nusta- Lietuvos žmonės, gyvenanBeie kalbant anie giliu
veiksiu, 225 pusi., gerame popieryje. apdarais.
Kaina ................$3.50 tmetoja, tų gerybių pilna tieji Vokietijoje, nera So- gaisrus,
niekas neskaito
Kaina ....... ... ........................... 5500 visuotinas tvanas. Ar galėjo savininkė. Savininkė visuo-;vietų piliečiai, kad jie Vo-gajsrų Alaskps platybėse.
A KISS IN TH3 DARK. J. Jazmi
___ _____ hūtijr ką apie tai menės
e^...
nekontroliuojama, kietijoje nėra persekiojami, Ten girių gaisru niekas ir
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. <afc0 mokslas.
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2.
LIETUVOS. Lietu-nes kon^unist^ ?uda,yta vy-'kad Jiems niekas.netrukdo negesina.
Jie užgesta paminkštais viršeliais ................... $1.00 DĖL LAISVOS
vos socialdemokratų rastai dėl■ bol
____ _____
____ ____
___ jie netiki Sovie- tyS> kada lietus juos priver
■ ______
riausybė
nėra ________
žmonių _____
rink-igrįžti,
bet
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- ,
l,nt.
’
Parašė Dr. D. Pilka.
Pritaikinta je.
Kaina ......................................... 25c ta
nei
3 kas
kas ją
tų tUStiemS
ta •11ir „X,..,
nėra
ją pilZlUll,
prižiūri, 7,,
tų
tuštiems navudame
pažadams.
£ja užgesti.
ab.
Amerikos lietuviams. 144 puslapių.
-. , Paer Lagerkvist. ’o.. »istodėl negrįžta.
i KsiinH • • •
•••••••S 1-09 barabas
. _
. kontroliuoja.
nne apysaka iš pirmųjų knkscioSuprantama,
kai
vyriauVilkas
siūlo
iusams
pasiGeriausias būdas paremKODfcL AS NETIKIU I DIEVĄ, nybės laikų Romoje, Palestinoje ir
...
*
1
.
_
•
.
_
•
*
—
lniMZiieci
4
Knyga laimėjusi Nobelio gybė yra vienintelė darbda- traukti iš Lietuvos, ir kai ti laikraštį yra surasti jam
Pilna argumentu, kurie visiems Kipre.
įdomūs. Kaina ................................ 20c
premiją.
premiją.
Kaina ..................................... $2.25
’ vė, visų gėrybių skirstytoja, bus atstatyta Lietuvos ne- naujų skaitytojų.
Pakal
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
tai lengva palenkti visus ne-1 priklausomybė.
lietuviai, binkime draugui ir pažįsta-]
KELEIVIS
paklusniuosius ir nesunku kuriuos jie vadina Sovietų mu» užsisakyt
‘K u,v.
raginimo. Į Kaina metm-o- $1
So. Boston 27, Mass. dirbančius suvalyti į ožio-piliečiais, grįš
636 East Broadway
raštai.
Garsiosios
ŽEMAITĖS=
mūsų rašy
_
% ir™r?Xri,V<>snn,ert»u.
š^7,.e?

a

m

Pagal rrusulmonu šventą
rastą galima turėti I žmo
na- bet jis nedraudžia tu
rėti ir sugulovių. Vienos
didžiųjų Indijos valstybių
galva Nizam. kurio hrangen- Lili rinkinys vertinamas
1K> mi . ii. n u dolerių, tori 4
žmonas ir 200 sugulovių, ši
mažuolė Jane Dolinger, va
žiu.•» ja i to \aIdovo haremą!
Ji tikisi parašįraUjniysą
stp-v tą if
žmo£u.

LENGVAS HUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI
Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su tram- ,
pa gramatika, su visokiu daiktų, užsiėmimų, gyrulių, 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 karpiu, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Vra
lengvų pasiskaitvmų ir vmi’zžs
netuviš-

kai.
I.air.a

Ccutai

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Brondvzav 5c, Bcr.ton 77, Mass.
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KELSIM!?, SO. BOSTON

Puslapis Segtas

LA ĮMINGĄS GiMTADiENlb

nizacijos uždavinys—keiti
suomių moterų kultūrą,
ypač kaime, ir kovoti už
moterų teises. Ypatingą dė
mėsi kreipdama i sodžiaus
moteris, Suomių Moterų
Taryba steigė daugybę sky
rių provincijoje. Jų tikslas
kuiti Įvairias moterų orga
nizacijas tautiniai-dernokPereita „avaitė. rugsėjo 15
Kiek vėliau, 1835 metais, rati.niais pagrindais. Baid., Los A-.geles mieste mirė jaunas
suomis studentas sa?
teisę gavusios suoBrcnislava šėmvtė-Biržiškienė, Topelius, paskui Žymus is- Tr‘1’"‘ r;*oteri'> rioju pilė Ulprof. Mykolo Biržiškos žmona tonkas, kalbėdamas susi- n^’ l^n^carr-^? ?~vo atstoi, karui viena iš senosios kar- rjnkįmuose nuolat karioda-vesI kuri~ bayp pirmame
los lietuviu moterų šviesuolių. vo: ‘‘Atminkite tautiečiai. parlamente 19 iš 290 atsto-

J. BILIŪNAS:

Moterų Skyrius

PABĖGĖLIS
(Tęsinys)

Tą pačių dieną apie pietus Antanas jau į buvo pus
Gaigalą, kuris jau antrą dieną jo laukė ir nerimastavo.
manydamas, kad Antanas neišdrįs išeiti iš narnų ir neat
važiuos. Ners laukė Antano, bet pamatęs ji, Gaigalas
pajuto savo dvasios gilumoj neramumą, lyg tartum būtų
buvęs kuo nusikaltęs; ramino ji, bet pats buvo susirūpi
nęs: ji gandino Antano ateitis. Tik kai Antanas tvirtu
balsu pradėjo apsakinėti, kaip jie atsišaukimus spaudė
ir platino, kaip jis su draugais persiskyrė ir iš tėvo namų
Brenislava fciržiaiienė didžiau- og žmonijo6 širdvse jdjegtį
....
išėjo, Gaigalas nurimo ir manė: toks vaikinas, gal būt,
s,a gyvenimo dal, pronto L:e1907 metais buvo .steigta
nepražus, neiškryps iš kelio.
tuvoje; tik pasKutinio karo
J
....suomiu moterų federacija
—Kaip puiku būtų, kad tu galėtum Įstoti atgal gimaudra įsbkske ja. kaitų toJĮ • J _
cn-vonima «« ir tuo l'aciu laiku Suomijos
tūkstančiais lietuvių. į Amen-J* 'l5>3 s^v<?. gyvenimą
švedė* ikūrė moterų asocia
nazijon ir ją pabaigtum!—tarė Gaigalas.—Bet sunku!
ką, kurioje ji gyveno ilgesiu žymus mokslininkas karstai
' 1 u e muRlu — oa
Aš padėti negaliu, pats iš namų nieko negaunu, esu išva
kuriai vadovavo ilgavėl pamatvti savo gimtąją Lie-Įrėmė
į rėmė moteris ir padėjo
*“ •
• •
i
mete parlamento atstove
rytas iš mokyklos ir dabar vargiai galėsiu verstis, o čia
tavą laisvą. Deja, toji jos sva-!joms kovoti dėl politinės ir 1
to.
Be
da skolos, pažįstamų nėra; taigi vienas to nepadarysi,—
jone neišsipildė.
;civilinės moters laisvės, nes, * nna.. .
;
neturi iš ko.
’ ,
Bronislava Biržiškienė
Į pagal jį, motelis yra konst- -UumiJ°J^ 15'.10. . &>'uyia
1871. metais Vilniuje. Augo su- ,uĮętvvus
jėgos* šaltinis. moter^ darbininkių social—Tai, apie tai nėr ko ir kalbėti,—atsakė Antanas,
fipratusių
lietuvių
»e,moi«-'Trvliką metu vėliau filoso- demokračių federacija, ku—grisiu atgal aptiekon. Tai jau nutaria. Įstosiu ten
vilniuje pabaigė vidurine mo-ir tautinio SUomių atgi. nai pirmininkauja socialės
pat, kur buvau nuvažiavęs iš Kauno; vieta, be abejonės,
kyklą ir, susiejusi su socialia
r
.
.
r
bus.
.
tais. greitai Įsijungė
Eapli-tu kunigas Levi Lovegren, nesenai paleistas iš
—Žinoma, su aptieka mažiau rūpesnio.—kalbėjo
lą. Kurį laiką bu a
k r’mi.-tų nelaisvės. Kong Kong mieste piauna gim
redaktorė “Skardo.
tadienio pyragą, kurį jam parūpino jo žmona.
Mat.
Gaigalas,—iš kario gausi vietą, nė pinigų, nieko nerei
socialdemokratu laikraštis, r-i- ****——*
~
- -------„t.*,.j„i,
k :i >is paleistas peržengė komunistinės Kinijos rūbežiu,
kia. Aš tiktai vieno bijausi; išvažiavęs iš savo krašto,
džiamas Vilniuje. Petrapilv ji meni tarptautiniame gyve-1JS ld
dal-v'a\°
jam -ukako 67 metai.
pražūsi tu toj aptiekoj. Čia taip esi reikalingas! Plati
baigė gamtos mokslus ir. grižu- nime ir patys kvietė jas ^‘eta wru. Dabar suomiu
nai knygeles ir laikraščius, susieidavai su jaunimu, viT,
m jie
Uo parlamente
vra 15
moterų,
si i Vilnių, tuojau vėl gyvai Įsi- bendradarbiauti.
jie
iuo
r
...
linti. kaip, pav., paukščių gendanti dalykai gali išsi- siems patikdavai, su visais pasikalbėdavai. O juk tokiu
jungė Į to meto lietuvių veik- pareiškė augštą savo ir Šuo- - taĮPe 'iena. 1S
auginimui,
audimui, lėHų laikyti savaites net mene- pas mus taip maža! O ten, tarp svetimųjų ir mažai žilą.
Buvo artistė, pedagoge. mijos
mijos kultūrą.
kultūrą. Kul
Kur bend- ‘d^tovių Her.vvig Gebhaid
kurį laiką “Žiburėlio” draugi-’ias
...,^ v»,it,-,T.r^
t-i-j že- (1901-1909)
buvo
vėl . iš.  siuvimui (tautiškais rū-sius.
,
nomų žmonių, kuriems mūsų dvasios reikalai visiškai
kultūros stovis yra
. ,
x............
jos pirmininkė, rašinėjo Į laik mas, ten ir vyrų santykiai
L19 metais ir jssilai- bai-u Lėlių pramonė, taip į Tie bandymai dai tebėia nerūpį, greitai visa ir visus užmiiši. . . .
rascius. 1922 metais atsikėlusi
jį
kė
iki
1930 metu. Motervs vadinama "Nukkela, Abo pačioje pradžioje ir jei jie
Niekuomet’-sufuko Antanas, su užkaitusiu veisu moterimis pasižymi
gyventi Į Kauną, taip pat
il fsl" augšto
,
atstoves
iteike
parlamentui
mieste duoda dabar pai a-pavyks, tai maisto dalykų ,
4
.
. . nuo vietos,
. . —as. tamstai
,
, . prižadu
-- , ,būtinai
...
ziurejimu, negeibi. . .. 1
. ,
.
...
1
<
v • •
i u • du atsistojęs
po
jungė i visuomeninę v
Įremia
įvainu reformų projek- mu a; »ie vieną milioną mar-, gamyboj ir jų prekyboj , . A
T. .
. -.
-.
Buvo Kūdikių Gelbėjimo Drau11‘ nepl
Drau- ,
" 1 XV- ? .
te ir n^tieiine
peticijas motom
mote™ to!
tei- kiui
įvyks tikra revoliucija.
< ««. "M metų gqzti_ Lietuvon .r, ca aps,gyvenęs, vėl
gijos pirmininkė, dalyvavo mo- (Nenoriu Įžeisti Lietuvos™ UVXC.J
•
•
darbuotis kaip ligšioliai.
teru organizacijose, rašinėjo i vyrų, tačiau negaliu nepa- 'U. reikalais, «
daugiau kita nemažiau svarbi or-j Kol kas patiria, kad pa—Gerai, gerai,—tarė, liūdnai šypsodamas. Gaiga
minėti
jų išsišo-kaiP P™* N įstatymo keliu ganizacija — uniformuotos'veikus valgomuosius dalyspaudą.
minėti kai
kai kuriu
kuriu jų
Ju turinv— moterys—kariai, šaulės. Jos kus radijo aktyviniais spin- las,—prižadėjimų nereikia. Geriau lašinėk man daž
Velionės atminčiai duodame kimų mūsų spaudoje priešr. įgyvendino.
niau apie save, ir aš rašinėsiu: tuomet vis šioks toks ryčia jos straipsni apie Suomijos L. Moterų Tarybą arba Mo motei-ų teisės užimti vietas nešioja pasakiškos suomių dūliais, pasikeičia kai kuaukščiausias) civilinė- epo herojės “Lotta Svard” rių dalykų skonis. Šaky- švs bus. tvirčiau ir ilgiau laikysies, ne taip greit užmirši,
vi
moteri-s. kuris pirmą kartą bu- terų Seklyčią.
Tokios
OT .(net ....................................
\o išspausdintas 1935 metais ganizacijos nuo senu laiku
administracijoje, juiidi- vaidą. Jų uždavinys—ka- sim, pienas gauna česnako O dabar tuojau parašyk tėvui laišką, ir aš parašysiu,
Nebijok, tėvas per policiją nereikalaus, o jeigu ir norėtų,
Lietuvoje.
moterų
žurnale Egzistuoja užsienyje šim-nė tekėjusios moters na- re globoti tėvynės gynėjus kvapą ir skoni.
-Naujoji Vaidilutė." .
^aj j w’ai ne (ik dėtis: praplėtimas motinos ir jiems teikti Įvairiausią1 Nėra dar ištirta, kaip nieko negautų. Dėl viso ko, jeigu kas atsitiktų, tuojau
Kėdakuja. laiko ir- tvs-stengiasi g. teises vaiko atžvilgiu: tekė- pagau ą. 'Lottos” dėvi pil-įveiks tokie gaminiai žmo- man pranešk; o Kalėdų būsiu pas brolį, pats su tavo tėvu
„ „
-----—
. propaguoti. ' Br. Birž.)
JlnT,. amžiaus, minimumo ką uniformą, baitas pii-šti-igaus sveikatą. Kiek tyri- pa’Kajbėsiu.
Kaloant apie moteių ju.
,
.
.
pakėlimas virs lo metų: nes. juodus batukus. Vie-Įmų daryta, vis gauta gerų ‘
Ryto met Gaj?ala? davė Antanui kelerius marskidėjimo pradžią Suomijoje, Suomių rašytojos pirmos pavainikių vaikų teisės: nintelis
iu uniformos
Tociel mokslininkai niu?
.
• ,pe,jnes apvilko
•„ ji•• savo jau
•
-- . vatiniu.
.
imcu. ju
uMiivuuvo pa- vaisių.
ir
apnešiotu
tenka minėti ne tik suomes. Padėjo organizuotą veiki- ariremio Įstatymo, bau- puošimas—mėlynos spalvos tiki, kad kliūtys bus nuga.
A
J .
A“Lotta
t
pinigu ir palydėjo stotin. Kada-• traubet ir švedes, nes feminizmoterų teisių naudai, ūžiančio vyrą už dorovini žentelis su parašu:
lėtos ir __
mespaskolino
galėsimekelionei
net
mo idėjoms Įgyvendinti ir Tuomet be galo ryškiai išsi- nusižengimą
mažamečiu Svare!." Suomiu šaulės su-isavaites lentynoje laikyti km-vs žviegdamas ir pūkšdamas nuėjo, Gaigalui pasidarė
vienos ir kitos lygiai dirbo, skyrė uoli veikėja Fridenka mergaičių atžvilgiu: suve- siorgar.izavo prasidėjus ko mėsą ar ka kitą ir jie ne- ta!P skaudu ir graudu, kad pasiskubino kuo greičiausiai
išeiti gatvėn, kur. pats nepasijusdamas, nubraukė nuo
Nereikia užmiršti, kad Šuo- Bremer, švedė. Suomijos džiotų mergaičių ir jų vai- vai dėl nepriklausomybės. gesmija. buvusi kadaise Švedi- pįdetė. Tai buvo profemiapsauga. Jau neužilgo J u vadė dabar yra Helmij Kol kas gerų vaisių gau- veido išsispaudusias iš akių ašaras. Ji paėmė rūpesnis
jos provincija, tik rusų ca- nizmo laikai Suomijoje.
sueis 30 metų, kaip suomių AiT.be;g-Pentii.
,ta veikiant atominiu spin- ir baimė.
—Kas to vaikino laukia?—mąstė jis eidamas.—gal
rų laikais 1890 metais buvo 1862 metais viena suomė moterys dirba parlamente, Moterų šaulių organiza-!duliavimu kiaulieną, višcij<TT
vadovauja
kariška
Į
tieną,
jautieną,
galvijų
kenuo
šios dienos jis jau pražuvęs savo kraštui, nebesupripažinta tautiniu vienetu, buvo pakviesta profesoriau-xasa laiką budėdamos savo
Kuomet }>ažadintas iš ti Berno universitete ir nuo seserų, ypač skriaudžiamų- vade . ybė. Suomių šaulių Į penis, asparagus, žalias pu- grįš? Arba gal greitai apie viską užmirš ir nieko nebemotei-ų veikimo sritys: sa-Įpas, morkas.
_ norės žinoti? Ir nejaugi, pagaliau, neateis laikas, kada
miego tautos entuziazmas to laiko visos durys atsivėsargyboje.
mtarinė
pagalba,
aprūpini

Nelabai
geru
vairių
davė
jr neeinantieji seminarijon sūnūs turės vieta tėvu širdyse
apėmė visą šalĮ, visus luo- rė moters karjerai moksie Kalbant apie suomių momus, iš moteių tarpo išsi- ir kitose srityse. Neužilgo teių organizacijas, negaii- mas maistu ir drabužiais steikas, kumpis, aviena, ir prieglaudą! O dabar kokia iš to nauda?
skyrė kelios užsidegusios suomių moterys, savaran- ma nepaminėti dviejų svar- dovanų rinkimo sekcija duona, komai, žirniai.
Ir Gaigalui tai rodės, kad Antanas negerai padarė,
patriotės,
pasižymėjusios kiškai valdančios ūkius, ga- Liausiu. Viena—tai neuni- Kiek ienos virš minėtų! Prastų vaisių davė piesričių
šaulės
gauna
instruk-!nas,
sūris,
frankfurters,
baišvažiavęs
svetur, tai matės, kad kitokio kelio nebuvo,
savo Įtaka i mases. Visas vo teisę rinkti ir būti ren- formuota moteių armija,
kraštas šaukėsi moterų pa- karnos i savivaldybes. Kraš- taip vadinamos “Mortos” ciju specialiuose kursuose. Inanai, apelsinai, tomeičių
|
-Gas gi to viso priežastis?-tarė balsu, sustodagalbos, kuomet skubiai teko to industrializacijos išsivys- (evangeliškas vardas) ir ki- laų, atrodo suomiu mo-l^tys.
verbuoti jaunuoles ir jau- tymas irgi nemažai prisidė- ta—uniformuotos moterys ters aktyvumas politinėje ir Manoma, kad pirmiausia mas gatvėj, Gaigalas.
pasinaudosime
niekas neatsakė- tik io mintv<? dar lahian
nuolius Į naujai steigiamas jo prie moterų judėjimo iš- —kariai, šaulės. “Morta” socialinėje dirvoje. Jos yra gyvenime
oatriotės rimtos ir silPn4 atominių spindulių1
Bet jam niekas neatsake tik jo mintys dar labiau
mokytojų seminarijas, kad siplėtojimo. Politinės Iais- gimė sunkiausiais Suomijai dideli
, , e. i^t^otes, rimto.
eikirnu
Tain naveikti Pra^ėio
, siausti po galvą,. norėdamos
. - .. atrasti tu visu liūdpriruošus mokytojų kadrą vės vėjui krašte papūtus, laikais, kuomet krašto kon- darbscios iki užsispyrimo, papeikimu. laip paveikti
ir atgaivinus per mokyklas, mokyklų skaičius išaugo stituciją buvo dideliame pa- •Jos. . a vyzdžiui, ilgai ken- valgieji gaminiai saldy- ™ atsitikimų ir santykių priežastį. . . .
patyręS apie visa, Antano tėvas iš pradžios keikė
per vaikus suomių kalbą, nepaprastai. Moterų, bai-A’ojuje. “Mortos” tikslas— tėjo. neturėdamos nuosavoĮ^vuo&e Salep Ja>kytis 5 ar
Moterys tą šūki iš kario su- gusiųjų augštąji mokslą.spakelti socialiniai-ekonomi- stadieno sportui, kas labai! . ™1
f . otrndn sūn^» ker^j° nedovanosiąs, per policiją išreikalausiąs;
piato ir tuoj aktyviai prisi- padaugėjo, ir jos organiza-jni moters lygmenį. “Mor- ieU.<ri-HeterUIrPaiŠmėi ^ipaikiška, bet gal prieš ku- bet P'eitai "f’10’ 'aW»«siai patyręs, kad Antanas gerai
dėjo prie tautos atgimimo vosi, Įsteigdamos Suomiųjtos” teikia moterims proferavo^'adionąjyi
pat pasaka verčias. Paskui pradėjo net pasakoti, kad tai jis pats
LvnVradiona
•! laikę tokia
tokia'pat
darbo.
Moterų Tarybą. Tos orga-'sinių, ir bendrai kultūrą būt'. >.X.i
..<vti sa
‘ buvo įr kalbos apie šaldy-i išleidęs savo sūnų aptiekon, kad Antanas tiek ir tiek
liečiančių žinių. “Mortai” Surinktomis pinigu aukomis
: imąs, o kai paliksiąs pagalbininku, o paskui provizorium,
priklauso Įvairiausių socia pirko didelį sklypą Helsin-;^uvus*
IEŠKO SAI GESNĖS V IETOS
—R. D. itai šit kiek imsiąs! Paskutiniu tarpu, Gaigalo perkal
linių luomų motervs. šiai kio priemiestyje H‘, pasam-Į
bėtas, jis net žada kitą sūnų leisti mokytųs.
suomių organizacijai vado džiusios moteris architek
GRAŽUS PAVYZDYS
vauja Alli N’issinen ir šve tes ir darbininkes, Įsitaisė
—Šitas tai iš tiesų bus kunigu!—sakė jis apie ant
dė Fanny Hult. Ji turi rtadioną, džiaugdamosios,
rąjį sūnų savo pažįstamiem ir pačiam Gaigalui.
centro komitetą Helsinkyje, jog nereikės daugiau pra I Senas “Keleivio skaitvtosusidedanti iš 12 narių (3 syti vyrų malonės leisti jas SIMON R. NAUJALIS
Antanas jau antri metai gyvena Maskvoj, aptiekoj
iš
Edinboro,
Pa.,
atnaujin

iš ju gyvena provincijoje). sportuoti.
daug turi darbo, bet rašinėja Gaigalui, nors juo tolyn,
damas savo prenumeratą,
Suomių “Mortos” turi 240
Br. Biržiškienė
. i vis retyn. Eet vistik, kai taps pagalbininku, žada būtiskyrių, sujungtų Į 10 fede
pnsiuntė Maiklui su tė'.u naj atvažiuoti apsigyventų Lietuvon. . . .
dovanų Sl.oO ir dar pndė(Pabaiga)
racijų (pagal distriktus),
jo
S4,
kad
siuntmetume
'
kurių narių priskaito apie
“Keleivį” kuriam nors lie20,000. Vienų metų laiko
tuviui
Vokietijoje. Už S. »
tarpyje asociacija suorgani Šiandien Amerikos šei
* itv™■ <
zavo 250 kulinarijos kursų mininkė negali Įsivaizduoti, Naujalio auką pratęsiame
SKAITYTOJAMS
ANGLIJOJE
prenumeratą
P.
Bagdonavi

su 2,000 klausytoju; darže kaip ji galėtų gyventi be
Patogiausias būdas Anglijoje užsisakyti “Kelei
lių konkursų 7,500; rank šaldytuvo, o, atrodo, visai čiui, Ulme, Vokietijoje.
darbių kursų 150 su 4,000 arti tas laikas, kada ji šal Gražu, kad atsiranda vi” arba pratęsti prenumeratą yra per mūsų atstovą J
skaitytojų,
kurie ouy>»nv«,
supranta, , A. Zamžicką, 26 Devonport Road, London W. 12.
vvijij, numkuisančių. “Mortos” sten dytuvų nebetUrėS.
giasi Įdiegti kaimo moterų Mokslininkai, vis dau-'jog yra daugiau žmonių, j
Apie adreso pasikeitimą, kad’ nesusitrukdytų
tarpe kokĮ nors pagalbinį giau tirdami atominę ener-Į kurie nori “Keleivį” skaity- ; laikas, geriausia pranešti laikraščio administracijai
amatą, kad ūkininkės galė giją ir ją taikindami taikos ti, bet negali patys užsipre- tiesiog.
Tai Argentinos sukilimo vaizdas. Rio Santiago. laivyno
'
'
,
bazes, kuri viena pirmųjų sukilo prieš Peroną, gyvento tų gauti daugiau lėšų savo reikalams, surado, kad ato- numeruoti ir todėl jiems pajai važiuoja sunkvežimiu ieškodami saugesnės vietos.
moteriškam ūkeliui patobu- mo spindulių paveikti net gelbsti savo auka.

.Suomiu moterys

Išnyks

Šaldytuvai

S•

(

Puslapis 3e p tIr. tas
KELEIVIS, SO. BOSTON
šiai Į palikimo administra- žiaus. šitas daug rimtesnis
PASIRUOŠĘS NUSILEISTI
| Vaikams buvo dalijama
A-zztorius advokatus A. C. už zbitkininką Tamošių,
Kaistos dešrelės ir ledai.
*
Cook and Cook, Attorneya bet toli gražu negal prilygti
i
for Executor Teatamentary, Bolesiukui. Visi trys vaikuEast Čoulee tokią šventę!
United Buildings, Amphill Čiai gražūs, sveiki ir pilni
miestely verčiasi patalpų iš-''turuose rugsėjo 10 d. Buvo
KĄ MAČIAU
Avė., P. O. Box 52, Benoni, gyvumo. Matosi, kad jie
(paradas).
ATOSTOGAUDAMAS nuomavimu
automobilis- larr»7.i
^razi eisena
T.
v. 1., South Africa. Gi- yra gerai auklėjami ir ne
icitams sustoti.
Mat, pro ^Įaky visos demonstraciminės turėtų atsiliepti greit, užilgo bus pavyzdingi jau
ir du
Gavęs atostogų su žmo- Brooks miesteli eina Trans- Jos ėJ° policininkas
. . .
nes advokatų garsinime rei- nuoliai.
na vykstam į Brooks pasi- Canadian Highway, ir te buvę kareiviai veteranai,
kalaujama, kad jie atsiliep- Visi pasipuošė lyg šven
matyti su sesere bei svainiu dėl čia keleivių netrūksta. kurie nešė Kanados vėliatų per mėnesi laiko, bet iš tadienio rūbais.
Keltuvu
Jankauskais. Nuo East Cou- Mano sesuo ir svainis jau vą, paskui orkestras. Kitoj
laikraščio iškarpos neaišku, nusileidom žemyn i valgyklee iki Rosemary 53 mylios, yra senyvo amžiaus žmo- pusėj buvo Įvairūs žaidimai
kada jų skelbimas padary- lą pusryčių. Vaikučiai ūž
Vykstame traukiniu. Pake- nės. Jie norėtų rasti jau- ir barzdų varžybos: kuris
tas.
,
sisakė
lietuviškų
blynų
lėse matosi tik dykumos, nesni žmogų ir jam minė- buvo užsiauginęs gražiau
Jei
yra
mirusio
Rausčio
(pancakes),
kiek
buvo
ant
tik kur nekur javų laukas, tus vasarnamius parduoti, o sią barzdą, tas gavo dova
ar
Šateikaitės-Raustienės stalo sviesto ir sirupo beJavai jau buvo pjaunami, patys norėtų eiti poilsio, ną. Vaikai taip pat gavo
giminių
Amerikoje, tai jie matant viskas išnyko sauar nupiauti.
j
Apie Brooks miesteli ūki- dešrelių ir ledų.
gali susirašyti su J. G. Dap- sai. Nedyvai jie atrodo to
Visą kelią beveik iki'kininkų laukai yra labai
šių, iš jo gaus platesnių in- kie gražūs ir sveiki, kad tuRosemary vykome Red derlingi, nes čia visur lau- Būnant Brookse teko su
formacijų, ką toliau daryti, ri lietuvišką apetitą.
Po
Deer paupiu. Iš abiejų pu-'kai dirbtinai drėkinami, žinoti, kad prieš mėnesi mi
Tai laivyno lėktuvas “Sky Hawk,” pasiruošęs nusileisti
Bet
giminės
turėtų
nedelspusryčių
visi
Į
marias,
šių gelžkelio tai didesni tai Jeigu pasitaiko sausas me- rė Jonas Domeika, 73 meant lėktuvnešio. Jis yra mažiausias lėktuvas, kuris
darni atsišaukti Į advokatų Saulė karšta ir svilina neamžiaus, gyvenęs kaimy
gali nešti ator.-.o bombas.
mažesni kalnai. Mums su,tas, kitur javai nudžiūsta.
skelbimą.
J. G. Dapšiui ga- svietiškai, basam ant smė-----tais kalnais apsipratus (mū-'Apie Brooks to nėra, nes niniam Medicine Hat mies------- =---lima rašyti per “Keleivio” lio negalima stovėti, bet
sų gyvenamas East Čoulee Į čia patys laukus palaisto tely. Jis tui ėjo giminaiti Calgary iki East Čoulee yra J Krašto Valdybą išrink redakciją.
vandeny arba po palmių
Kalvaitį Brooks miestely, pe,.‘ lop mviiu.
guli tarp dviejų, iš pietų irjkiek yra reikalinga,
ti: Zunde, Apyrubis, Aviža,
____________
medžiais yra kaip tik ge
kuris palaidojo jj Brooks
A. Vaisnis. Glemža, Simonaitis.
p , !//*■’
iš žiemiu esamų kalnų), ro-l pas seserį ir svaini būda- kapuose.
rai.
Vaikučiai plaukioja,
M irusis Jonas
{ garbės teismą: Bataitis,
Kaliniai
dos, nieko Įdomaus.
m
mi; 4 dienas, aplankėm 4 Domeika buvo kilęs iš Sin
narsto it žąsiukai ir iš vanVVINNIPEG, MAN.
Jaks-Tyris, Survila.
Renka Valdybą^ nei su pyragu jų neišO visgi tuose kalnuose lietuvių šeimas: Venckus,
tautų
valsčiaus,
šakių
ap

f
kontrolės komisiją:
Įdomybių yra. Ten randa Maužienę, Strimaitienę ir
. viliosi.
Pacifiko vanduo
,
Mūsa Padėka
Šlenteris,
Šukys,
Žukaus

ma daug suakmenėjusių Jankauskų sūnų Albiną, skrities.
Buvusių
politinių
kalinių
ramus
j
r
tyras it krištolas,
*
kas.
medžių, žuvų ir kitų gyvū- ■ kuris gyvena ūky apie 3
sudarė 3 jau antra valanda, laikas
Tariame
nuoširdų
aciu
sąjungos
valdyba
Rugsėjo 3 d. kaitų su
^nnS-dEUg l!jį?tančili i mylias už miestelio. Ilgai Jankauskais’jų automobiliu visiems lankiusiems ligos
asmenų komisiją, kuriaHja- pietų, o po to Į miestą. Ką
vedė paruošti naujoms sąly matėm ir veikėm—kitą syk.
metu
ir
palydejusiems
i
amMirė Lietuviai
metų čionai buvo dinosau-įmonių varginti nenorėjom, važiavOm Į Calgary, Į lie- “
.
gorns pritaikintą sąjungos
i-ų, milžiniškų gyvulių, ku-Įnes buvo patį darbymetė, tuvju vakarėli.
Calearv zino pollsi° viet4 musM my
A. Jenkins.
Rugpiučio 15 d. mirė statutą ir Įvykdyti linkimus
rių suakmenėjusių griaučių!javų piūtė, ir todėl ūkinin- nuo Brooks yra
" atstu 117 1*7”* .v.y.r’ ~
ir *■*'vel’i* “
Povil*■* Mikas
Gropas, „ 8>xenęs korespondenciniu būdu.
Skaičiuojama. kad •^•rausmičia dar visai nesenai rasda-jkai buvo labai užimti.
mylių. Visą kelią beveik
Henningssoll
pas
žentą
Pa
motoro
nio
(jet)
lėktuvo
žentą Pa- Kadangi daugumos pasivo. Dabar šių milžiniškų Į
iki Calgary važiavom Ypatingą padėką reiškia- •eigj. Velionis buvo kilęs
pusantro
triukšmas
yra
lygus
|s sakyta
už sąjungos būstinę mili<,no kalba“4i’ žmonu|
gyvulių griaučiai yra sudėti Albertos provincija syen-Trans . Canada
Highway. ~ "į*™”?"0.
® GroPifti« >iai"!0- Klaipė
NėXY«keruū«New"Yor-'
Calgary mieste, “Jurgio čia 50 metų Įkūrimo sukak- Kelias labai geras, tik neto, .
FUI.
saloj” (George Island), ir ti. Albertos provincija ga- H Calgary jis buvo taisomas Paulinio patarnavimo su dos apskr. Paliko žmoną ko jr apyljnkfe visi nariai""
n dvi dukteris. Palaidotas į)us kandidatai ir jų sąrašą
atsilankiusieji gali juos pa vo karalienes \ iktorijos jr jau buvo duobėtas. Vi- teikimą.
Paieškojimai
nuoširdžiai dė- ^eustadt - Holstem kapinė- komisija patieks balsuoti.
matyti.
’dukters vardą, kuri turėjo sur pakelėse matėsi gražūs Taip pat
se.
Kas savo kandidatūros ne- Paieškau Petro Kiloto, kilusio iš
“Dinosaurai” buvo mil tris vardus: Louress, Caro- jaVų laukai ir pati piūtė.
koj ame visiems pareišku.„Vilniaus
krašto,
AtLiepos
6
d.
Wehnen
stosut
įnka statyti, prašo...
.r,M nuo
nu Švenčionių.
žinai, iki 90 pėdų ilgio. Šis line ir Alberta. Tuo laiku,
siems mums užuojautą tepiaSOmUS vyko
Vy|<o ,i A!W
Ameriką
1910
metais. Kas
mne ^1US Becelis, jj^j spaiį0 31 j pranešti ku- raiėtų apie jį. uyvą ar mirusį, su...
gyvulys yra Įdomus ir tuo, 1905 metais, ji buvo Kana Calgary apsistojom pas legramomis ar spaudoje ir vykioje
atsiliepti adresu:
is
kilęs 1S Vilniaus krašto. Pa- nam ___
prasauVėbras
:‘
Rllęs
nors komisijos
komisijos nariui k zin,ų’ Sofija
kad jis dėdavo kiaušinius dos gubernatoriaus žmona. Ser3 pazjsštamą ir draugiš- atsiuvusiems gėlių.
2645 W-. ISth St.
laidotas
Oldenburgo
kapig
e
to komisija prašo vi
ir smėly saulė išperėdavo. .Jos garbei ir buvo pasirink- ka Ketuvj BalsaitĮ. Vakare Didelis aciu seimminChicago 8, III.
nėse.
<41 >
sus narius iki spalio 31 d.
“Dinosauru” dabar jau nė- tas trečiasis vardas, “Alber- lietuvių vakarėly sutikom kėms, padėjusioms suruošti
pranešti savo adresus, jeigu
ra. Prieš kelis tūkstančiusjta.” Todėl kiekvienas mies- <^auS seni2 draugų bei pa- pietus Lietuvių Klube,
APSIVEDIMAI
metų, dėl nežinomų prie- tas ir miestelis ta proga su- žistamų.
\ akarelis buvo Jūsų visu raminanti zo- Skaitytojų Balsai kuris nors nėra to padaręs
anksčiau, vienu iš šių ad
sascių, visi jie išmirė. Ir įuošia koki nors subuvimą, ukrainų salėj; Calgary lie-džiai
didelio
Vedybų tikslu noriu susipažinti
resų
niekur kitur “dinosauiu” demonstraciją, ar gegužinę tuviai savo salės neturi. skausmo sumažinimo. Dar
vaikinu arba našliu nuo 55 iki‘ 65
Balfas
Ne Parapija
metų. Turi mokėti kalbėti ir rašyti
n nt t Irt o Lkaip
’
ncmorcrinimUlC Programoj tebuvo šokiai, kartą
Amerikoje (Šiaurės ir angliškai.
visiems nuoširdus
nėra aptikta,
tik šiame bu
I
<39)
"Urauge rašoma. Kaa tsai- Pietų bet kuriam komisijos
Rose Baitas
žemupy, prie Ren Deer Ir vis kitu metu, kad būtų Apačioj, skiepe, galima bu- aciu.
General Oelivery
fo pirmininkas kan. dr. J. Kon- nariui (K. Brazauskas, 680
upės, Diumheller-East Cou- galima ir kaimvniniams vo Sauti alaus- Keturi ukYauniškiu šeima.
Chicago 7, III.
kuri, lankosi Europoje,
Avė., Brooklyn
lee apylinkėj. Taigi, čio miestams ar miesteliams rainų muzikantai labai šau
užsukęs ir 1 Holzhausene su- n-i v V *
Farma Nuomai
niai sugrojo lietuviškas polN. Y.;
nai buvusi “dinosauių,” dalyvauti.
VOKIETIJA
rengtą lietuvių katalikų vaikų
- J , Dr. B. Nemickas, ICO akerių farma, didelė gera
Maspeth, barnė (daržinei, naujas didelis gymilžiniškų gyvulių, tėvynė. Štai ir man su žmona kutes bei valsus. Kas no•,stovyklą ir kad vaikai jam iš M V tfd
58tn TT Rd.,
litinis 7 co-, 7. i venamas namas, visi pastatai geri,
rėjo,
galėjo
gražiai
pasi(A. Vaisnis klysta. Dino- esant Brookse. rugsėjo
1 ■’ l'“1’ JLiinois i-ooii , aUg.a alfalfa ir vasarojus, geroj ne
Lietuvių Bendruomenės reiške nuoširdžia padėka už suteikta
Barama
V
Vaitiekūnas,
137-16 . N. įsnuomuoti
apylinkėj, arti miesto. Noriu
saurų būta ir kitose vieto d. rytinės miestelio dalies šokti, skiepe alaus paragaTarybos Susirinkimas
,
ar, jei kas non, duosiu
; Laikraštis nerašo, UŽ kokią Hempstead 1 pke, r lushmg dirbti iš dalies. Rašykit šiuo adrese.—Red.)
pakraštvje, tai atminčiai VS traukė lietuvišką dainą,
<41 >
Netoli Rosemary jau pra buvo suruošta tam reikalui Apie 1 vai. turėjom skirs- Yokietijos Lietusių Bend- paramą—Balfo ar paties kan. 55, N. Y., tel. INdepend-sU” Mr, Marv Balakavage
Rr. 1
dėjo matytis ii- tikrai der pritaikinta gegužinė. Su- tytis, nes muzikantai griežė ruomenės Taiyba buvo su- Končiaus. O tas reikalinga ži- ence 3-1652), arba sąjunCutter, Mich.
lingų kviečių ir kitų javų važiavo Brooks ugniagesiai, tik iki 12 vai. nakties. Pa- sirinkusi rugpiučio 27-28 d. noti, nes pirmininkas vienas gos valdybai_ kun. V. Pik-___
pirm. Zundės praneši- pinigų, surinktų iš visų lietu- turnai 213 S. 4th Street
TONIKAS VIDURIAM
laukų, nes čionai, visai ne sukūrė milžiniška lauža ir gal Kanados Įstatymus šeš- Iš paaiškėjo,
kad
Vokie^>1.
negali
čia yra namini
dideles
iliras
kopėtadienio
vakare
viešoje
vie.
paa.skejo^
Kadi
vokie«u.
negal,
švautyt,
gryna,
Brooklyn
H,
M.
Y.
toli Rosemary, prasideda iškėlė
gyduolė:
mišinys
eras
ir
rodė.
kaip
jie
tomis
toje
po
12
vai.
negalima
‘
>Joję
yra
11
<
apylmknj
,
,r
rejkaU™
.
Uay
Australijoj
ir
Naujojoj
dirbtinis lauku drėkinimas.
šaknų,
žolių
ir sėk
Gi sekma- semumjų, kad dirba 18
. pr,k *uso ' .^ Zelandijoj —P. SakalausKalnai jau lieka užpakaly, kopėčiomis išlipa aukštvn griežti nei‘ šokti.nasilink<žmi
lų.
Ji
vartojama
ar
vargo mokyklų, kurias lan- Paminkąs
pa- km LJ^wabu,
Wilbur St
Fast
kfebo elgiasi,
ir jgakam
„otinius
bt, East
prasideda graži lyguma. ir reikalui esant gali gelbė- dieniais tokie pas,linksmi- «
batos formoje nno
N.. o
S.. W.,
AusX
im
vv
Tarpais ganyklose matosi' ti. Taip pat kitas automo- nimai viešose vietose yra no 16 gimnazijoje praei skirdamas. Jis visur stengiasi
šių ligų: skilvio ne
tralia
didelės gyvulių kaimenės, bilis atvažiavo su garsia- draudžiami, nes Kanada tais metais buvo 160 moki paskirti kunigus.
virškinimo, inkstų
—
P.
Naručiui,!
V
Europoje
jis buvo paskyręs
(kidneys), odos iiiš kurių vietiniai ūkininkai kalbiu ir orkestru. Per gar- griežtai sekmadienius šven- nių ir kad norima bendra- duArgentinoj
kunjjęu, o štai prel. Balkų- Reussensteinerstr. 35, (14- bėrimo, gerklės užkimimo,
siakalbi
buvo
paaiškinta
čia.
gauna dideliu pajamų.
šventės prasmė ir pionierių, Tą nakti nakvojom pas butj pritaikinti 220 moki- rias nuvykęs 1 Pietų Ameriką a) Boeblingen, Germany. plaučių uždegimo, vidurių liuonių, kad kai kurios apylin- paskyrė dar vieną
savimo. pūslės ligų, širdies suRosemary traukiniui ap- senu ateiviu isikūrimo sun- minėtą BalsaitĮ ir ant ly kės turi chorus, skaityklas, Parapijoj klebonaskunigą.
gali vie
sistojus, randam seserį irjkenybės prieš 50 metų.'tojaus, sekmadieni, kartu daro kultūrinius parengi - nas šeimininkauti, bet Baifas Iš Tolimųjų Hawajų pykimo. šiurpuliavimo, peršalimo, dieglių, reumatizmo, bron
svainį Jankauskus jau mū- Kvietė visus dainuoti senų su Jankauskais vykom i lienėra
parapija,
tai
visų
chito, rožės, riemens deginimo,
mus ir tt.
lietui iu
(Atkelta iš 2 pusi.)
sų belaukiant. Jų automo ateivių pionierių dainas ir tuvių gegužinę 'Midnapure,
remiama Įstaiga, todėl ir jos
galvos skaudėjimo, sąnarių gė
BUVĘS BELAISVIS
biliu vykstam i Brooks pats pirmas per garsiakalbi apie 8 mylios už Calgary
vadovai turi atitinkamai elgtis. Į save dėmesį. Iš būdo ir limo. ir nuo daugelio kitų vidu
VERKIA
Nuo Rosemary iki Brooks tokias dainas dainavo. Taip miesto,
Ten yra gražus
BALFIET1S. elgesio jis it lašas vandens rių ligų. šios arbatos skaras
panašus i savo dieduką Pet- kainuoja $4.00.
vieškeliu dar yra. rodos, 17 pat dūdų orkestras pirmiau- miškas, tinkamas geguži----Kanados
himnėms.
Vietinės
moterys
susugneze
rą Amšiejų.
!
ALEXANDER’S CO.
mylių.
-šia
Pietų
Afrikoje
Paskiausiai atbudo ir at414 BROADWAY
Sesuo ir svainis Brooks ną ir kelias kitas daineles, sinešė savo maisto, sutiesė
Mirė M. Raustienė ėjo Petrukas, 5 metų am- South Boston 27, Mass.
ant žolės užtiesalus ir pri
dėjo visokių gėrybių. Ypač
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
Mūsų laikraščio skaityto
ponia Ručinskienė jų daug
jas iš Pietų Afrikos, J. G.
pridėjo. Neatsiliko ir ki
AMERIKOJE
MES ATLIEKAM .. .
Dapses, praneša, kad ten
tos.
Ponia
Vera
Grigienė
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBfiS DARBĄ
Benoni mieste, Transval
kiek pasivėlavo ir jau suki
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
VISOKIUS SPAUDOS DARIJUS
provincijoj,
mirė
Marė
lusiems
svečiams
siūlė
ir
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
Raustienė (Mary Raust)
dalijo savo skanėstus.
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai ui gražią Lietu
Jei tamstoms reikia—
Šateikaitė (Chateikus), ki
Ponai Tarnai iš Brooks
vos ateitį.
lusi iš Užvenčio. Jos vyras
minėjo savo vedybinio gy
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario T6-tą,
o BIZNIO KORČIUKIŲ
Vincentas Raustis, kilimo
venimo 25 metų sukaktį.
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
SPAUSDINTŲ VOKŲ
iš Papilių (ar Papilės), jau
Ponas Kučinskas visų sve
įstojantiems. Pasinaudokite proga.
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
yra miręs seniau, o jos sū
čių vardu pasakė trumpą
o
BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
nus
mirė
nesenai,
bet
dar
kalbą
ir
Įteikė
Tarnams
do

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
į
prieš
motinos
mirtį.
vaną
—
didelę
pastatomą
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės
lempą ir uždarą voką.
Velionė Raustienė nepa
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.
Otho Bell atsisakė grįžti is
liko testamento. Jei jos gi
Vėliau dar buvo laimėji komunistų nelaisvės, kada
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
mų traukimas, buvo rinklia visi belaisviai buvo grąžina minių yra Amerikoje, jie
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
gali pareikalauti .jos pali
va ir Lietuvos laisvinimui.
mi. Vėliau jis savo nuo
niuose. kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
} gegužinę buvo atvykusi monę pakeitė ir buvo grą kimo. Velionė paliko na
rašysite SLA Sekretoriui:
"KELEIVIS”
mūsų duktė Dunn su savo žintas namo. čia jj mato mus ir taip pat paliko jos
DR. M. J. VINIKAS
636 Eaat Broadway, South Boaton 27, Maaa.
vyru mūsų parsivežti, todėl me verkianti, kai su juo mirusio sūnaus apdrauda
J07 West 30th Street, New York 1, N. Y.
(nežinia kokiai sumai).
nelaukę pabaigos jų auto kalbėjosi laikraštininkai
Giminės gali kreiptis tiemobiliu išvykom namo. Nuo Fort Baker. Ca,.. stovykloj.
tfr. 39, Rugsėjo 28, 1955

Kanados Naujienos

ji. : ■ '■. ■

/
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Ijamai ^tiuim***?*

Nr. 39, Rugsėjo 28, 1955

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

Dr. J. Petronis Grįžo

BOSTONO MIESTO
SUKAKTIES PROGA

REIKIA LINOTIPO

PARĖMĖ ALT DARBĄ

OPERATORIAUS,
Cambridge SLA 371 kuo- Patyru linotipo operatorius.OIi
pos paskiausiame susirinki- arba
u- *kas nori mokytis operuoti
me buvo sumanyta paremti įinotipą. prašome pasiskelbti į
finansiniai Amerikos Lietu-“Keleivio” administraciją. Ka
vių Tarybos veiklą ir ten syti ar asmeniškai kreiptis nuo
nariai paaukojo: Jonas 9 ryto iki 6 vai. vakaro (šeštaAndriukaitis, Antanas Va- dieniais iki 2 vai.) 636 East
leika ir J. Vinciūnas po $5; Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Dr. J. Petronis grįžo atosRugsėjo 17 d. Bostono togas praleidęs lankydamas
miestas iškilmingai minėjo draugus ir pažįstamus Chisavo 325 metų sukaktį. Bos- cagoje,
Grand
Rapids,
toną įkūrė puritonai, kurie Mich., ir Detroite.
į šį žemyną atvyko laisvės--------------------------pat
MIRĖ BEN1S PALBY
ČIURLIONIEČIŲ
ieškodami.
Adomavičiai Chicagoje
KONCERTAS BUS
Bostonas
yra
uosto
mies-------Pereitą trečiadienį, rugLAPKRIČIO 12 D.
______
sėjo 21 d. Carney ligoninėj tas. Jis arčiausia Europos, Nesenai Bostone apsigy- K. A. Martin, L. Silkinis, J.
Parduodu Pijanolą ir
. Lapkričio 12 d. Čiurlio- mirė žinomas dorcnestene- gal. dėl. to jis ir labiau pa- venęs inž. yiadas Adoma- N. Turauskas, A. Strockis,
Baldus
vičius su žmona Jadviga A. Laurutis ir S. Klevas po
nio dainų ir šokių sambūris tis lietuvis Benis Palby nasus į Europos miestus
reikalą pa- Parduodu geram stovy pijanolą ir
atvažiuoja i Bostoną ir čia (Palubinskas), Dorcheste- Bostono miestas yra ne (dainininke) ir tėvais au- $1. Vėliau šįk’a7VQ
valgomo kambario baldus idining
7
-30
vai
puošnioj
no
Lietuvių
Piliečių
Klubo
tik
Amerikos
laisvės
kovų
tomobiliu
lankėsi
Chicagoj.
rėmė
su
$5
rvaz.ya
room sel)
Kreiptis telefonu TA
vakare 7
kad IŠ VISO 5-4*81 arba adresu:
(40)
Hali
salėj
bus
joiždininkas,
apie
6U
metų
lopšys,
bet
ir
bendrai
vie------------------------------nevičius,
taip
Jordan
irATT
21 Kaven St. (antras aukštas)
Dorchester, Mass.
is koncertas. Ne- amžiaus.
nas žymiųjų šio krašto Bostone Lankėsi
susidarė $26. VietOS ALT|
vienintelis
Lavinskas ir J. Vilkaitis skyriaus
valdyba pridėjo-----------------------------------tenk
$24.42, tokiu būdu ALT
Parduodamas Namas
daug
aeitą savaitgalį Bosto- skyriaus iždininkas J. \ in- Dviejų šeimų 4 ir 5 kambariu nalietuv
lankėsi “Angliakasių At-ciūnas pasiuntė^ į Chicagą
vie'SU
išgirs
Massachusetts
siminimų
autorius
blank
ALT
centrui
$50.42
SUIUOS
vakarais
tarp
5
ir
8 vai. 67 Story
ris per 15 metų yra turėjęs tas i ligoninę, ten jam pa- versitetas
St., So. Bostone.
.41 ,
Institutas
Lavinskas
Long
Island
čekį.
iš
koncertų,
kuris
ir
darė
operaciją,
ir
atrodė.
Technologijos
Šimtus
Edward Everett Aikštėj
di- kad xpasveiks,, bet deja,
Amerikoj jau pasirodė
------ —
. . mir- (teisybė, jie yra Cam- City, \ y., ir žurnalistas, _________
pAVlpvil'l
8 kambarių namas. Garažius. Nebendradarbis VEDUSIEM A irttinoiii
džiuosiuose
miestuose—tis pakirto gyvybę.
bridge, kuri; tvarkosi ne- “Keleivio”
sena- palaisytas Apžiūrėti 29 EastChicagoje,
New - Yorke, Velionis haiby buvo ma-priklausomai nuo Bostono, jonas Vilkaitis iš Thomas.
; man St. V. A. patvirtintas. Tuoj
Yra ruimas ant
gatves, gaiįma isikraustyti.
Pašaukti saviVVashingtone ir tt. ir visur lonaus būdo žmogus ir dėl bet iš tikrųjų ir Cambridge
v amonage ton> Conn.
Kreiptis 96 G St. So. Bostone, ninką BLue Hills 8-9258 vakarais,
turėjo didžiulį pasisekimą, savo draugiškumo buvo vi-yra tas pats Bostonas). į
arbe telefonuoti: SO 8-2705 iki
Parduodama
-ų labai mėgiamas. Jo pa- Juos suplaukia tūkstančiai L. Izbickas Susižiedavo 2 vai. po pietų ar šeštadieniais
Jordan Hali salė yra FgraSo. Rnstnae. 2 šeimų geras na
. zistami ir draugai liūdi kar- mokslo žinių alkstančiųjų
mas, 4-5 kainb., 2 maudynės, gera
ži, bet ne tokia jau didelė, tu su šeima. V elionis buvo ne tik iš visos Amerikos, Bostono vyrų choro pir
BUTAS NUOMAI
vieta. $*,000.
todėl kyla klausimas, ar vi ilgametis “Keleivio” skai- bet ir iš kitų kraštų.
mininkas Longinas Izbickas So. Bostone, 193 L St.. netoli So. Bostone. 1 šeimos namas 6
si norintieji galės į ją pa tvtojas. Jis palaidotas šeš- Bostone gyvena į\airių susįžjedavo su Dana Petrokamb., aliejum šildomas ir gerai
pajūrio, išnuomuojamas antra- einantis biznis šiauėiui. $9,000.
tekti. Kas norės būti tik tadieni iš Zalesko koply- tautų žmonės. Jų taipe n^e>
... r „B Kalvaitis
me aukšte 5 kmbarių butas: o4o
ras, tam reikės biletą įsigy čįos> *
E. Broudway, So. Boston.
žymią vietą užima ir lietu- * __________________
su vonia, balta sinka, moderniš
A N 8-0605.
ti kaip tik jie bus pradėti Velionis paliko dideliam
kurie čia senokai pra- Bostone 347,000 Balsuotojų kas baltas pečius, šiltas vanduo -------------------------------pardavinėti. Biletų kainos nuliūdime žmoną Oną, bu- dėjo kintis. Lietuviai čia
--------r pijazas Teirautis ten pat
Parduodami Namai
bus $2, $3 ir $5.
vusią Bernotaitę, dvi duk- sukūrę Įvairių organizacijų, Bostone yra 347,000 pi- trečiame aukšte arba skambin- 1 Dorchestery parduodu trijų šeimytens, Mrs. Frances Stonkus kurių kitos jau net 50 metų jiečių. turinčių teisę balsuo8-5195, vakarais nuo 6 nų namą, 7-j ■7 kambarių, su visais
Čiurlioniečių Koncerto
baltos
"combination”
(40) »,enSimi“-s»
sukakti
minėjo.
Komiteto Posėdis
ir Mrs. Virginia Olsen, po
ti. Visi jie šį antradienį val- P° Pietllsinkos ir "combination” pečiai, Pa----------------- 'Janių duoda $128 per mėnesį. Skuir šia proga ir aš norėčiau galėjo dalyvauti parenkant —
__
biai parduodu už $11,500. Jnešti tik
Čiurlioniečių
koncertui dukra Mrs. Anna Sage
Velio- palinkėti Bostonui ilgiausių miesto šeimininkų kandidaINamaS $2.500. Likusieji ant mortgičiaus.
12
Kambarių
Frank
Jasen.
įuosti komiteto posėdis bus PO:?uni
lengvais išmokėjimais. Platesnių inšįr_ metų.
tUS lapkričio 8 d. rinki- Ant kampo prieš M. St. parką. formacijų skambinti BL 8-22ol arlugsėjo 29 d. 8 vai. vakaro nles 5elmal .lelsKiame
Bostoniškis.
(39)
mams.
,
Viršutinieji 4 kambariai išnuomuo- ba kreiptis
Tautinės Sąjungos namuose Uln«°5 nuojautos.
D. E. Olseika
jami už maždaug $100 mėnesiui. Ga-

Vietines Žinios

(484 E. 4 gatvėj). Visi nanai prašomi dalyvauti.

-----------------------------------------

Michelsonai Netoli Alaskos

Apipiešė ir Nušovė

i - .

127 Capen St.
Dorchester, Mass.

įima tuos kambarius pirkti su for-

a •
niėiais.
Timken aliejaus šildymas
ar Viena Lietuv ISKa beima karštu vandeniu. Nuolatinis karštas

D.

Dr. B. Matulionis
£
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.

Telef. 22, Pascoej, Rhode Ialaad
Adresas: State Sanatorium,
. Wallum Lake, Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo

Boston ar Brockton—50
nuo
Thompson, Conn.,—10 mylių.

/

ir šaltas vanduo apatiniuose kam. bariuose. Viena pilna vonia ir 2 iš>palio ū22 d.
lUL'ttliV
V.4 • inž.Brutenis
1,1 VtVVitlC einamos.
V*i itimvo. Baltas pečius ir sinkos.
Ivona
*>et modernizuoVeitas «ircirnnk<5
SUS1LUOKS SU 11 ena tas
Dz
tvirtai pastatytą namą

_________

Prieš mėnesi Bostoną ap- Praeita ketvirtadieni* valeidę Michelsonai ir Kapo-Kal e <>«. Jaunuoliai <17-19
metų i įėjo i Lynch svaigių- Pušyte.
y
___ ^^7 W
Čiurlioniečių
koncerto čiai, rašo:
Jungtuvės įvyks
ES.Į_Z
komiteto garbės nariais su- “Kelionė i Seattle buvo
genmų kiautinę Doi- Brooklyne, kame gyvenau dėl apžiūrėjimo ANdrew 8-4229. .THC
i------•----------------- ----------- Naujosios Anglijos lietuvių
liko
būti
gubernatorius gera. čia ėmė lyti. Bu_ chestery, 108 U ilmmgton ;aunosios tėvai.
-kiisti
S«Bvėj,
atėmė
1S
savininko
______________
__
Parduodu Malkas
Christian A. Herter, arki- vom nutarę iš čia
KULTŪRINĖ
830 ir iš tuo pačiu metu ten šiandien nafta naudojama Parduodu balkelius. lenta: ir maiRADIO PROGRAMA
vyskupas Cushing ir majo- Alaskon, bet dėl blogo
kaina.
kūrenimui
prieinama
lėktuvai neskrenda. Todėl buvusio Mečislovo Kava-garnjnant 500,000 įvairiausių kas
WBMS. 1090 kilocyklų
įas John B. Hvnes.
Kreiptis
į Tarną Yahevonį, 191’
(40) i
1 Jaukiame laivu į Kanados kausko $2o ir ūkiate pini- gaminių. . .
Athens St., So. Bostone.
Boston 15, Mass.
v iktoriją. Sugrįžę iš tos
a,t01
,^4 atlikę.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00
jis ėjo lauk. Tada savininLinksmas Šurum Burum
po pietų
ekskursijos, važiuosime
iHNAUJAS GKOZ1O SALIONAS
Dorchesterio Klube Kaliforniją.
Visiems labu kas Paleid° Į juos buteli.
Visais reikalais kreiptis:
4>
4 Vienas plėšikų atsakė šū
ELZAS VEIDELIS, kuri ilgus metus turėjo grožio salio- 4
dienu.”
P. VIDINIS
viu, kuris buvo mirtinas.
Dorchesterio L. P. Klu
na Rygoje, Latvijoje, atidarė nuosavą grožio ir Plaukų +
31 Bunker Avenue
Policija kitą dieną plėši
bas rengia linksmą šurum
garbiniavimo salioną
Latviai Leis Laikrašti
Brockton 4, Mass.
kus sugavo. Jie buvo atburum sekmadieni, spalio
Tel. Brockton 8-1159 R
. 336 CENTRE STREET
1
, važiavę apiplėšti vogtu au9 d. 2 vai. p. p. nuosava T . • •
Latviai
Bostone
leis
savo
tomobiliu. ’ Tretvsis
JAMAICA PLAIN, MASS.
me name, 1810 Dorchester laikrašti
JU
:
RADIO PROGRAMA
‘
Amerikas
Yiest‘“bendradarbi? gatvėj iauAvė.
į
nesi
esis.” Jis eis du kartu per kž rie majinos. Du iš jų +• Atdara visom dienom iki vėlyvo vakaro. Skambinkit *
Lietuvių Radio programa
Bus skanių valgių, muzi sav
telefonu JA 4-7424
aVa“t . XrtUS',U redak'
sėdėję ptataisos na
4 iš stoties WBMS, 1090 ki
ka ii • linksmai praleisime toriu bus Olgert Liepinš.
'r.
li lociklų, veikia sekmadiegeli paukšVažiuoti nuo Dudley stoties Centre Elliot bus u iki
laiką, Kviečiame ne tik na- Rugsėjo 18 d. įvyko laik- lujęaį
* niais nuo 12 iki 12:30 vai.
(41)
Westerly
St.
Vienas jų yra rusas,
iius, bet ir lietuvius iš to- raščio įkurtuvės, kuriose
dieną. Perduodamos lietu
tik prieš kelerius metus čia
liau atvykti su mumis pasi- dalyvavo ir Lietuvių-Lat- atvykęs.
viškos dainos, muzika ir
linksminti. Visus maloniai vių Vienybės Draugijos atMagdutės Pasaka.
TAUPYKITE $ $ $ JŪSŲ KŪRO IŠLAIDOSE
X
X
užprašo
' stovai F. Kirša ir dr. B. Massachusetts Pakels
Biznio reikalais kreiptis į
X
X
Rengimo Komitetas.
Mickevičius.
Baltic Florists gėlių ir do
Lenkite mums įdėti naują, gerai dirbantį
Automobiliu Draudimą x
vanų krautuvę, 502 East
Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Broaduay, So. Bostone.
Automobilių savininkai
taTel.
SO 8-0489. Ten gau
Už Specialinę Pardavimo Kainą
susirūpinę dėl pavojaus,
namas ir “Keleivis.”
kad draudimas gali būti pa
Steponas Minkua.
keltas net ir tiems, kurie ne
SUNDAf, OCTOBER 2nd
turi jokių “taškų.” Kaip živisiškas
3 to 5 p.m.
jnoma, yra įvesti taškai už
NAMŲ SAVININKAMS
Pažiūrėsit naujausiai Įrengtą grandstand"
nusižengimus
susisiekimo
įtaisymas
Pentiname namus iš lauko
ultra stiliuje. Jūsų patogumui viskas iki
taisyklėms. Kad nusižen
ir vidaus; apkalame šinge
smulkmenų padaryta tain. kaip niekur kitur
gusieji turėtų brangiau mo- į
rytuose.
Visiems svečiams bus duodama
liais; sutaisome pijazus ir
gaivinamieji gėrimai.
■keti, tai suprantama, bet x Įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus
dengiam bei taisom stogus.
i kodėl norima pakelti mo- 3x
Prašome kreiptis laišku 1
X
Įkestis visiems?
John Petrus
Kalbama, kad bendrai
45 Dorset St., Dorchester
Šaukit GE 6-1204
206 Gold Street
'draudimas bus pakeltas 5-6
Randolph. Mass.
POST TIME 1:4 5
dolerius, o už kiekvieną pa
Arba po pietų užeikite: 409
DMIIY DOUBIE CIOSES 1:35
baudos tašką $6.
\V. Broadvvay, Room 4,
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
t
Tai
paaiškės
spalio
pra

So. Boston. Mass.
t
t
džioje.
t
NAUJAS ATIDARYMAS
^sososccosososcooccosesoec,
•t
Koncerto Komiteto
Garbės Nariai

1

i

X

X
;•
X

a/te

$250

SUFFOLK | D0WNS

FORTŪNA FUEL CO.

X

OCT. 3 thru 29

t
t
•t
«
t

«
♦
t
t
•»

*

»
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t*♦

Savininkas Gerald Vareika
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth”
sienoms lipdyti
su didele nuolaida
135 Emerson St-, k. Broadway
Atdara nuo 9 iki 6. penktadieniais
iki 8 vai. vakaro

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'ph^i's Corner
DORCHESTER, MASS.

lH-j

»

•

»• ’u..

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.

Savininkas A. J. Alekna
628 East Broadvvay
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. Broadvvay
SOl'TH BOSTON. MASS.
Office Tel. AN 8-0948

Res. 37 ORIOLE STREET
West Roxbury. Ma
Tel. FA 3-5515

TeL SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgaa
Vartoja vėliausios konstrnkcijoa
X-RAY Aparatą

Pritaiko Akinius
VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
534 BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

i-euiiied

OPEN HOUSE

♦
t
»

EMPIRE WALLPAPER
COMPANY

CASA LOMA

Balfo Susirinkimas

Raynham Country Club
Ant Rožėno Kalnelio

ĮVAIRŪS gėrimai ir valgiai
šokiai kiekvieną penktadieni ir šeštadieni vakarais

101 kelias Bridgewater-Raynham Line

Balfo valdybos ir geguži
nėj dirbusiųjų susirinkimas
bus trečiadieni i-ugsėjo 28
d. 8 \ ai. vakaro Piliečiu
Klubo salėj. Prašomi visi
dalyvauti.
P. Navazelskis išsikėjė

Kviečia visus pasilinksminti savininkai

—- ■
---- A
Petras Navazelskis iš So.
; Bostono išsikėlė į savo na{ mus Randolph, Mass,

Frank Rožėnas ir Povilas I-apėnas

♦ _
t

Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero
* Route 106, East Bridgewater, Mass.
ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA

Šokiai kas trečiadieni, penktadienį ir šeštadienį.
Groja penkių asmenų Eddie Martin orkestrą.

Sekmadienį visus linksmina muzika ir dainomis Bill & Tex,
the ‘‘Singing Sweethearts.”

Cas

Loma popuiiari vieta šokiams žiemą ir vasarą, Dėl
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgcwater 855.

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.).
Visais insurance reikalais
kreiptis :
BRONIS KONTRIM
598 E. Broadwav
So. Boston 27. Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Tel. SO 8-2805

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

447 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA"
1— Vaistas nuo nudegimo tr
nuo nušutimo vandeniu.
2—Vaistas nuo atdarų žaizdg
—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
papirštėms.
5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
pagelbsti.
Reikalaukite 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

South Rnstoa 27, Masa.

