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Jugoslavija Nori Išsiderėti Iš
Rusų Nuostolius Atlyginti
Rusija ir Jos Satelitai Padarė Jugoslavijai 500,000,000
Dolerių Nuostolių; Tito Tikisi Bent Dalį Nuostolių
Atgauti; Jugoslavija Nenori iš Rusijos Ekonominės ir• Kariškos Pagalbos; Tito Prašo
Vakarų Jį Toliau Remti
,

Fordo Kompanija Padarė Siūlymą ir Norėjo, kad Eiliniai
Darbininkai Gautų Progą Tą Siūlymą Apsvarstyti;
Unija Siūlo Padaryti Balsavimą, ar Unijos Na
riai Pasisako Už Fordo Siūlymą, ar Už
Unijos Reikalaujamą Metinį Uždarbį;
Kompanija Svyruoja; Streikas
Numatytas Ketvirtadienį

Kartais ir Be
Sovietų Rusijos vadai jau
Darbo Moka Algą penkios dienos derisi Jugo'

slavijos sostinėje. VyriauAutomobilių darbininkų joj sutartis pasibaigia po
.. sias Rusijos atstovas deryunija baigia deiybas su For- savaitės. Jei nebus prieita
Komunistai >ėl trukdo susisiekti su Berlyno. Jie ima iabai aukštą mokesti už naudojAdolfas G. Savickas 1S bose yra Nikita Chruščiov,
do ir su General Motors prie susitarimo, tai ir tos
mąsi keliu, kuris jungia Berlyną su Vakarais. Pasitarimai tuo reikalu nedavė vaisiu.
Neu Britain, Conn., 1953 Sovietų kompartijos genekompanijomis dėl naujos didžiulės kompanijos darJų dalyvius matome išeinančius iš pasitarime. Iš kairės i dešinę: Sovietu atstovas
metais kieipėsi i vieną Neu ralinis sekretorius, o SovieAkopov, Britanijos ambasadorius Sir Fred n iek Hover-Miller. Amerikos aukštasis ko
darbo sutarties. Svarbiau- bininkai yra nusistatę išeiti
Jersey popieriaus dirbtuvę tų Rusijos ministerįų pirmimisaras James B. Conant ir Prancūzijos a r.i’uasadorius Andre Francois Poncet.
sias darbininkų reikalavi- i streiką.
ir pasisiūlė būti pardavėju. njnkas, maršalas Bulganin,
mas yra užtikrinti darbinin--------------------------Viesulai Užmušė
Edenas Laimėjo
Amerika Dirbs
. dėt'btAavLka^tulfteg™- P^^ik antrą smuiką dekams apvalius metus pašto- *
• iz*i
vų uždarbi, arba “garantuo- Argentinoj KUO
113 Žmonių Anglijos Rinkimus Daugiau Bomberių Įėjo užimti savo vietos dėl ‘ Derybos tarp Rusijos diktą metinį uždarbį.”
Kruvini Neramumai
----------------------ligos. Ju° tarpu dirbtuvė tatorių ir Jugoslavijos dikKompanijos tą reikalavi
Nepaprastai viesulai (tor- Gegužės 26 d. Anglijos Amerikos vyriausybė nu- Ji pradėjo skaityti pasamdy- tatoriaus Tito vyksta slapmą atmeta. Jos nori, kad
pasiliktų taip, kaip
yra, kad vienu laiku
ves dirba įssijuosusios
v..
ri valstijose ir padarė di- Konservatorių partija su-padarytas todėl, kad krašte 11 ieKO neunouamas.
no grižti i “kominforma’
mažinV «avo&ffamvba ir at" - -eJ mĮeStrU katallkai su™°- džiausiu nuostolių. Viesulai rinko 13,313,303 balsus ir kilo susirūpinimo dėl Rusi- Kai Savickui jau buvo iš- neatnaujins su Rusija senos
leidžia darbininkus
“ sepiotesto demonstracijas užmušė 113 Žmonių ir viršpravedė į pariamentą 344 jos sunkiųjų lėktuvų garny-mokėta $1,618, dirbtuvė ap- iki 1948 metų buvusios
Fordo kompanija padarė Policija demonstranm H- J°° T
f
• t b°S' “"T* "T‘ d<TT' sižiC,rė-10’ kad p moka
d!au»s«s- Der<bos einandarbininkam?
nasbilrma
7- • «emon>Li
tei ialimų nustolių jie pndaDarbo partija surinko ravo eilę sunkiųjų bombe- žmogui, kuris visai nedirba, cios dėl “gerų kaimyninių
tauDvti iu uždarbius
JeV'Sn’,!1 b? .^ZsfnL1“^ rė UŽ daug miIlonų dolerių. 12,393,125 balsus ir prave-rių, kaip Amerikos B-52, Dirbtuvė kreipėsi į teismą, santykių” atstatymo, dėl
p‘ J
•
žmonių buvo atestuota n Viesulai pakilo Texas vals-dė į parlamentą 277 atsto-kurie gali skristi iki šešių kad Savickas jai grąžintų prekybos pagyvinimo, o Juunija priimtų tą planą, tai padėta į kalėjimą.
tijoj ir iš ten jie persirito į vus.
_ _ tūkstančių mylių ir atgal, gautus pinigus ir teismas goslavija reikalauja, kad
norimieji tiarbinlnkai galėtu tauovti apie 10 nuošim- Katalikai Argentinoje pro- kaimynines valstijas. Kan- Liberalai gavo 710,647 KadAmerika neatsiliktų
pereitą savaitę priteisė iš Kusija atsilygintų jai už pa
čiu savo uždarbio ir tiektestuoJa prieš vyriausybės ir sas valstijoj Udall mieste- ir 6 atstovus. Kitos smulkes- nuo Rusijos, nutarta bom- Savicko dirbtuvei atlygini- darytus nuostolius tuo laiku,
nat Dridėtu komnaniia * Iš tisinio parlamento priimtą Hs buvo visai sunaikintas, nės partjos surinko 295,772 berių gamybą padidinti.
mą. Bvla buvo įdomi. Sa- kada Rusija ir jos pavergti
tu pinigu būtu perkami v v-nutarimą sušaukti nepapras- ten žmonių aukų buvo dau- balsus ir pravedė 3 atstovus.|Amerikoje
daugelis žmo- viekas buvo pasamdytas ir kraštai boikotavo Jugoslariausvbės tauovmo bonai *ir seims* ir Pavesti Jam Pa- Siausia’ apie 60 užmuštų ir Komunistai nelaimėjo nė nių reiškia susirūpinimo, gavo algą, o todėl jis teisme viją. Tokių nustolių Jugonačios Fordo kompanijoskeisti šalies konstituciją, virš 200 sužeistų.
vienos vietos parlamente. Įkad rusai nepralenktų Va- aiškinosi, kad samdytojo slavija priskaito arti 500,šėrai Komnaniia taip nat kad bažnyčia būtų atskirta Labai nukentėjo ir Black- Senajame parlamente dar,karų valstybių savo karišką- pareiga yra duoti darbinin- 000,000 dolerių,
siūlo kad darbininkai nete nuo valstybėsKatalikai well miestelie, Oklahomoj, biečai turėjo 293 atstovus,-ja aviacija. Daug kas jau kui darbo, o jei žmogus pa- Ka Jugoslavija išsiderės

Y

*

.

vešių ir ašarų pecisaKUs.

raiai įsiaiKe o atstovus.
po sunkiųjų oomnerių skai- Savickas turėjo kitą darbą kos pagalbos iš Rusijos ne
šiu
metų
rinkimuose
da-jčių
žymiai padidins, tai ir pardavinėjo automobilius, nori imti. Prieš rusų vadų
sąlygomis, kada Kio ±±*?et tikias skaičius Kinm Paleido 4
h
,
f
.
lyvavo tik 7 7 nuošimčiai į Amerikąi gali grėstištai- uždirbdamas per
savaitę atvažiavimą į Belgradą Juį darbą. Kompanija taip nezinomas.
1951 metais gaus puolimo pavojus.
apie
$100.
Todėl
teisėjas
goslavijos vyriausybė kreipat siūlo mokėti visiškai at______
Musų Lakūnus balsavime ’dalyvavo
rui
82 nuo
nutarė, kad Savickas neuž- pėsi į Vakarų valstybes ir
leidžiamiems darbininkams
šimčiai. Konservatorių pai- Visoi Analiioi
dirbtus pinigus turi grąžinti ypatingai į Ameriką,*kad tie
kompensaciją po 40 valan- TUNISO AUTONOMIJA
Kinu komunistai gegu- tija naujame parlamente tu
r
Q/
i
dirbtuvei.
kraštai ir toliau duotų Judų už išdirbtus metus.
JAU PASIRAŠYTA žės 3i‘ d. paleido 4 amen
ri 59 balsų daugumą
vrelZKelllį otreiKūS
-------------------------goslavijos armijaii karišką
Fordo kompanijos atstokiečius lakūnus, kurie buvo An;p Analiios rinkimus
ęvMiMrTnv
pagalbą. Kol kas V akarų
vai sako, kad jei unija leis Gegužės 29 d. prancūzai kalinami Kinijoj ilgą laiką. bu*»lačiau'naiišvta
Anglijos gelžkeliečiai išė•
į™ D1DATU valstybės . nieko neatsakė į
darbininkams pasisakyti dėl ir Tuniso arabų atstovai pa- Paleistilakūnai pulk. E. L.
________
jo į streiką visame krašte.
_____
Jugoslavijos prašymą, mato kompanijos siūlymo, dar- sirašė sutartis dėl suteikimo Heller. kap. H. E. Fischer.
Streikas
skaudžiai
palietė
o
. . eSvmington, ubu- tomai, laukdamos,’ kaip1 pabininkai neabejojamai tam Tunisui plačios vidaus auto- ieįL R’ w Paiks ir Įeit. L. SteVeūSOnaS Sutiks
Senatonus
*
visą
Anglijos
gyvenimą.
Trumano‘laikais karo Slba,gS.rUSU de,yb<K su Ju‘
j siūlymui pritars.
nomijos. Jei pasirašytos su- \y. Cameron.
Būti Kandidatu Per šventes dėl streiko ke..
.
goslavija.
•
Į tą Fordo pasiūlymą uni- tartys bus prancūzų parlaAmerikosvyriausybė skel
leivių judėjimas labai susi- aYiac'J“ sekretorius, pareisja atsakė pasiūlymu, tegul mento ir Tuniso monarcho bia, kad kinų komunistai
nr„n~
Afl trukdė, o šios savaitės pra- k®’ kad
kad ^jis
1S nemano būti
darbininkai patys nubalsuo- patvirtintos, Tuniso arabai dar laiko nelaisvėje 52 ame- , - S ? pianesa Kaci Ad- džioje pradeda užsidarinėti kandkI?u i prezidento vie- VAIKŲ SKIEPIJIMAS
ja, kokios darbo sutarties g^s pla<Hą vidaus autono- rikiečius be jokios kaltės ir
VĖL TĘSIAMAS
dirbtuvės dėl stokos anglių
L156 metais. Panašius
jie nori. Unija siūlo, kad miją- o piancuzai kontio- juos turėtų paleisti. Kartu
‘
ir kitų žaliavų.
‘pareiškimus yra padarę ir
balsavimas būtų vykdomas liuos to krašto užsienių poli- Amerika dėkoja Indijai ir dento vietą 1952 metais, su
tiks būti kandidatu ir 1956 Anglijos vyriausybė imasi kiti galimi kandidatai, ku- Beveik visame krašte tęgriežtoje ir bešališkoje prie- tiką ir krašto gynimą.
jt sekretoriui už dėtas pa
rių vardai dažnai minimi siamas vaikų skiepijimas
žiūroje ir už kurį planą dar Kaip Tunise taip ir Pran- stanSa^ mūsų karius islais- metais. Esą, Stevenson įsi nepaprastų priemonių kovo demokratu tarpe. Atrodo, Dr. Salk skiepais nuo polio
kad republikonų
n\ntLi' nenaiėrifl
evflldvtHr P^eš streiką ir jo padari- kad demokratai jau iš anks- ligos. Nėra tiki-umo, ar vibininkai pasisakys, „v.
su tuo CQZįjoj prieš pasirašvtas su-'lntl lb,kin? nelaisvės. Da- tikinęs,
planu is anksto tun sutikti tartfe
d
įritikos, bar paleistieji mūsų kariai ti
’- dėka demokratu
d'unm, n*us‘ Anglijos karalienė is- to daro kelia4 A. Stevensonūi
si vaikai
galės
būti įskiepyti
tartis girdėti daug
kritikos,
tik
.atų daugu
tin dėka
dėka demokl
demokiatų
daugu- leidžia proklamaciją į kraš- išstatyti savo
...
i
....
...
.
•
kandidatūrą.
tris kartus dar šiais metais
bet laukiama, kad jos bus . ° Paimtl ! nelaistę korė- maj kong,.ese prezidentas
tą
dėl
nepaprastos
padėties,
________
iki rudens laiko, bet du kar
jos
kaųp
metu
ir
turėjo
būt.
Eisenhow
*
r
gali
vesti
sav0
Dėl šito unijos siūlymo patvirtintos.
o
vyriausybė
keta
sutelkti
tu bus įskiepyti visi vaikai,
Fordo kompanija ..........
dar nieko
Palel5tl _______
1903 meta,?užsienių politiką.
kariuomenę gelžkeliams ap- TRIESJO KOMUNISTAI kuHų tėvai p‘raš- jų vaikug
neatsakė.^ Jei kompanija
.
,
Adlai Stevenson dabar
tarnauti ir maistui į miestus
5MLKKIA MAbKVĄ skiepyti,
Čempionas Žuvo
pER ŠVENTES
pristatyti.
ŽUVO 566 ŽMONĖS mokratų partiją, kad ji neTriesto miesto komunistų
bininkų balsavimas spręs,
--------Septyni uostai Anglijoj organas “II Lavoratore” ŠEN. KNOWLAND
pasiskaidytų,
kaip
1952
me

kokios darbo sutarties jie Amerikos
automobilių Per švenčių savaitgalį vi
dėl laivų krovėjų
,, . . streiko (“Darbininkas”)
griežtai
RUOŠIA SAU DIRVĄ
greitumo
čempionas,
iš soj Amerikoj žuvo 566 žmo tais, kada dalis partijos pie
nori.
tinėse
valstijose
persimetė
į
taip
pat
yra
uždari
jau
antkritikuoja
Sovietų
Rusijos
--------Unijos visi skyriai yra nu- dviejų kartų laimėjęs varžy- nės. Daugiausiai aukų bura savaite.
komunistų vadus už jų ke- Senatorius Wm. Knowtarę streikuoti, jei su kom- tynęs dėl pirmenybės, Bill vo keliuose, kur nelaimin- republikonų pusę.
’lionę į Jugoslaviją.
Tas land iš Kalifornijos dabar
panija negalima bus susitar- Vukovich, užsimušė lenkty- guose atsitikimuose žuvo
Indijos vadas Nehru bir- laikraštis sako, jog Chruš- lankosi visame krašte su
ti. Fordo kompanijoj dar- nėse dėl pirmenybės pereitą 359 žmonės. 125 nuskendoArgentinos vyriausybė įsaželio
4 d. pradeda savo čiov kalba netiesą, kai jis prakalbomis ir daug kas
bininkai išeis į streiką šį pirmadienį
Indianapolis besimaudydami, o 82 žmo- kė vienuolėms trauktis iš
streiką šį ketvirtadienį, jei mieste. Jo automobilis at- nės žuvo įvairiuose kituose vaikų ir senelių prieglaudų, dviejų savaičių lankymąsi kaltę už Tito boikotavimą spėja, kad jis ruošia dirvą
Sovietų suverčia ant nužudytojo Be- savo kandidatūrai į prezikompanija nesutiks su uni- sidaužė į kitą automobilių nelaiminguose atsitikimuo- Vienuolių pašalinimas iš Sovietų Rusijoj.
jos siūlomu visų darbininkų lenktynių lauke ir apvirtęs se. Šių metų aukų skaičius prieglaudų dar labiau sukir- spauda Nehru atsilankymą rijos ir Abakumovo. Laik- dento vietą nuo republikonų
balsavimu ir. jei ji nepriims užsidegė. Šių metų lenkty-nepasiekė rekordo (1950 šino Argentinos katalikus, vadina “istorišku įvykiu,” rastis sako. kad Chruščiovo partijos, jeigu prezidentas
unijos reikalavimo dėl ga- nes laimėjo Bob Sweikert, metais per Memorial dienos kurie pradeda neslepiamą noi-s kokių nors ypatingų kalba Belgrade kaip audra D. D. Eisenhovver nesutiktų
rantuoto metinio uždarbio, jis važiavo virš 128 mylių šventę žuvo 571 žmogus), kovą prieš Perono režimą. susitarimų tarp Indijos ir supurtė Triesto komunistų būti kandidatu antram ter
bet yra visai arti rekordo. Jau pašalinta 113 vienuolių. Rusijos nelaukiama.
partiją.
General Motors kompani- per valandą greitumu
t

mokėti

ir

paskolą

unija

sutiks,

ir

tai

lengvomis gegužės 25 d. buvo nemažai

___________________

kompanija.

pirmą

kartą

deda

140,-

pastangas

sujungti

de-

minui.
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Laiškai Iš Lietuvos
Paskutiniu laiku iš Lietuvos ateina šiek tiek daugiau
laiškų. Bet ir dabar, kaip seniau, laiškai eina per rusų
cenzūrą ir dažnai nepasiekia Amerikos.
Nežiūrint tų laiškų striukumo, iš jų visgi galima su
žinoti daugiau apie Lietuvos žmonių gyvenimą, negu iš,
bolševikiškų laikraščių, kurie rašo pagal Įsakymą, peikia
ir giria pagal valdžios reikalą, bet niekada neatvaizduoja;
tikrosios padėties krašte. Porą laiškučių žemiau skel-'
biame.
Mūsų laikraščio skaitytojas J. Valatka iš Werees>
terio prisiuntė mums laiškeli iš savo giminaičio, rašytą
nesenai, tik kovo mėnesi šių metų. Laiške rašo:

ninku uždarbių po 2' <, arba'
iš viso 4 nuošimčius. Vė
liau numatoma, kad Įmokėjimai bus padidinti, bet at
rodo, kad greit nebus reika
lo imokėjimų nuošimčius ,

,

skiepai bus patikrinti.
Gegužės 7 d. valdžia vėl
*
Londone, Anglijoj, prasi- Įspėjo, kad vaikų skiepiji
Senatvės pensijų Įstaty-dėjo taikos derybos tarp mas laikinai būtų sulaiky
mas Amerikoje buvo išleis- Rusijos ir Japonijos dėl tai- tas, iki skiepai bus patik
tas 1935 metais. Šiais me- kos sutarties surašymo tarp
rinti.
tais sueina 20 metų, kaip tų dviejų šalių.
Vėliau , girdėjome vi
ta svaib. reforma buvo nu- Japonai derybose „orėtų
«
į.,

keltį"

Japonų-Rusų Derybos

balsuota kongrese. Gal daratgauti g l11sų Kurilų sa]a3>

-

į dj

neužmiršome, kaip, svars- nnQA Oanbaiino k-ii kurias . •
* , -.i1
, •
tam ta istatv’ma renubliko-1 ? ?achal1™’ kai kUHJ'. skiepų gal užteks, o gal ir
tant tą įstatymą, įepuoiiKo mazasias saleles ir gauti neužteks
nai šūkavo, jog Amerika ei- teisę" žvejoti šiaufės vande. ‘ po
pa_
“Dėde ir Teta! Sveikinu jumis iš tolimo krašto, iš jūsų
na velniop, e$ą, su senatvės nyne netoli Kamčatkos. Be reiškimu zmOnės nebežino,
gimtinės šalies Lietuvos ir linkiu daug laimės ir pasisekimo jūsų
pensijomis ir panašiais is- to> japonai tikisi bent suži- .... oalk ,kienai vra toki’
darbuose ir sumanymuose. Kartu dėkoju už laišką, kurį mes
mislais kraštas nusiris i bai- not: kas atsitiko su šimtais 41 r - *, •
;•
irgavome prieš kelias dienas.
sųji socializmų ir “Mes kol kas dar sveiki ir gyvename neblogai. Tėtis su;
amerikoniško gyvenimo bū- rie teko
ranka3 ka. W £elbe K.U vėl
mama dirba namuose, du jaunesni broliai tarnauja kariuomenėj,
!do neliks nieko. Dar 1936 ro * le h. di
" kain van. ,nezino’ al
bus uzten
vienas treti, kitas ketvirti metai, šiemet jau grįš abudu. Sesutė
metais republikonų kandi-den\ Rusai Jakosi dar iaj.
Pagamina ai ne.
mokosi Kaune, o aš. vyresnis sūnus Antanas jau penki metai
datas j prezidento vietų ža- kų 2^0 « karo be.ai,
kaip dirbu prie traktorių. Uždirbu neblogai, teko būti ir trakdėjo kraštą išvaduoti nuo vju 0 kur kjtį9
toristu. ir brigadininku, ir mašinistu didžiulių mašinų, turiu
.. nemažas “konfūzas,” o konsenatvės
pensijų nelaimės. Ką japonai išsiderės iš
bendrą supratimą apie viską maždaug. O dabar dar paklausiu,
Laimei, jis nebuvo išrinktas ru,a jei 1S V1SO .. , .» • giese šaukiama, kad tai pakaip dėdė Juozas, ar dar gyvas ar gal jau miręs?
.. cios vvnausvbes pagimdytas
“šiaip naujo nieko nėra pas mumis. Maruikos seserės jau
ir jam nereikėjo nieko va- derė’s> parodvs tik *pačios
, , '
J
1
J
konfūzas.
trys dukterys ženotos. o viena dar ne. Maruika (?) taip pat jau
duoti, o dabartiniu laiku tik dei vbos.
bėdavoja. nelabai drūta ir dėdė sergalioja. Danutė gyvena ge
patys “zajadliausieji”. .,re‘ Reikia manyti, kad japo- D _. . ,
rai. gavo vyrą kriaučių, turi 3 vaikus. Račkauskai jau visi mirę.
Ęilauea ugniakalnis Iiawaju salose vėl išsiveržė. Jo
publikonai dar drista kalbė- naį neužmirš priminti ru- as n,n^ gos
Karščiausia lava buvo metama i viršų 100 pėdų. Nukri
o kai klausia teta Anielka. kaiD jos toji žemė. tai dabar ją dirba
ti prieš senatvės pensijų sanas, kad jįe karo gale smo- Kongresas bandė pašalinbendrai su visų. priklauso visiems.
tusi ant žemės ji slinko žemyn viską naikindama.
_____
Įstatymą, o šiaip jau prakJaponijai peiliu i nuga- ti prezidento “veto” prieš
“Tai tuo rašyti ir baigsiu, lauksiu laiško nuo jūsų. . . .”
nasimatvmo vaisiai
repubĮikonaiJr demoklaužydami savo draugiš- Įstatymą apie pakėlimą alLaiškas rašytas žmogaus, kuris yra mašinistas trak- šlovingas kovas
nautojaras. liet
torių stotyje ir yra buvęs brigadininku kolchoze, bet ir iš Tn^\
to laiško nėra aiškaus vaizdo, kaip ta, palyginus, gerai Kada Jugosl
balsai už veisitaisiusi šeima verčiasi.
1
I tonai sutiko
__ ______ ________
- . - ♦
Trūko
Laiškas pasako. Kad lietuviai jaunuoliai tun tarnauti r,A^iA
-• o n svečiais
• iKaioe.-s
i.
•,
.
duos, bet bolševikiška judo- 8 balsų, kad prezidento veokiUs su- Vakaru valstybėTolimuose Rytuose to pašalinus. įstatymas apie
judošystė, kurią algų pakėlimą po 8 su puse
ie progos neuž- nuošimčius atpuolė.
. , ,
... ...... - .ūsčiau priminti.
Prieš prezidento veto balistatymas
lodo,
kad
sociali►<
savo
46 demokratai ir 8 reŽemė priklauso visiems ir dirbama bendrai.
mo leninizmo” talmu lo. kad galėtų prekiauti su bol- nės reformos kraštui pu- .
. .
publikonai. Prezidentą pa
o
!Bet jugoslavai nežinojo, ko- ševikiškais kraštais ir iš jų niauriai apsimokėjo ir tik Amerika .r Austr.ja
rėmė 2 demokratai ir 37
Mūsų skaitytojas VVm. Vfustaikis iš SeotviHe, Mich. kius klausimus rusų vadai šauti jiems
reikalingų
ištlir-V seksis
dvi karai
. juodnugariai Kalbant apie Austriją rei- “p^onlč
dabar dar prieš tas refor- kia priminti ir Amerikos ro- 1
prisiuntė laiškeli iš savo jaunos giminaitės. Ji rašo:
Į1*!8 'r
a 1 nusteoo
_
,
•
.
rle Austrijos
A„cė..;;z,x. gyvenime, Dzv
Piumant fistatvma
*
J
&
(kai rusai iš pat pirmu zo- zysti—pamatysime . is to,■ mas burnota.
ro- ....
v,.,
• -•pra“Brangieji! Nors jau didelis laiko tarpas praslinko nuo dzįų prabilo apie “marksiz-kiek
paramos
Amerika
džioje 29 republikonai reTaip yra del seniau pra-jauniais metais Amerika m.
prezidento veto
musų susirašinėjimo, bet štai mes prisiminėme ir parašėme vėl ma.leninizma"’ ir pradėjo skirs Jucoslavijai remti ir
i*kreipti
----- .- ------ --- j kokui
prekių mainus Jugo- kas'čia uiimena apTe drau- galbos už pusantro biliono^. »epuoiiKonų senatorių
visą -----pasimatymą
“Matote, pas mus yra daug kaimynų, kurie susirašinėja su
eia užsimena apie arau s
p
atsimetė nuo savo balso ir
“
šeimyniška"
konferenci
m
-n.'"
’
a
sutars
su aukštaisiais
užsienyje esančiomis giminėmis. Tai irgi norėtume ir mes sų
,
’u. dima žmonių ligų tai tuoj dolerių, arba beveik dvigu«u<> savt
—r
Kūne/įfoiicro
taip
iai
t
J
iAmt
Įstatymas
atpuolė.
jumis susirašinėti.
■ tarp senų pažįstamų bolse- sv iais rusais, -----pat
pakyla riksmas apie so- bai tiek, Riek įu^ai io Aust1
maloniai
“
brangų
draugą
P^t
Pakyla
“Brangieji. jeigu gausite mūsų laišką, tai malonėkite para yikų.
“
socializuota
rijos
jau
išlupo
ir
dar
išlups.
Dabar
kongresas
svarsto
ar
syti ir mums. Kaip gi gyvenate ir kas naujo po jūsų pastoge? ■* Kaip pasibaigs Belgrado 1 i f n ri apkabinti ir pri_ cializmą
remiamą jsiair sumanymas Amerikos pagalba pastatė vvnausyoes
vyriausybės . remiama
ista“Mes tai gyvename gerai. Mama jau nustojo sveikatos pasikalbėjimai, lašant .'?.?• spausti prie savo plačios ’^at^ną
is. Bailūs po- Austriją i kojas ir leido jai tymą pakelti pastininkų alvėl eina niekais,
žinote, jau sena ir ligos Įvairios. Taigi gyvename abi su mama. žodžius dar nėra žinoma, o
litikieriai, saviranaudžių gy- Iškelti rusų plėšimus, repą- gas maždaug 7 su puse nuones vienos palikti nėra kaip ir negalima ant svetimu ranką. Aš ---------------yti, jau keliudytojų užbaidvti,
kelin- racijas
racija? ir “vokiečių turto” sičius.
tai dar niekur nedirbu. Į kolūki neinu. nes. žinote, prie darbo
ti metai “svarsto” žmonių pasisavinimą.
neipratus perdaug, tai būčiau tik našta kolūkyje, šiaip turime
V
a
sveikatos
klausimus ir ne- Iki šioliai Austrai rusams Kusai Melz(*Ja!
karvutę, vieną avi. ožką ir pan.
“Taigi, gal daugiau nieko neberašysiu, nes nežinau, ar gau
pajėgia nieko nutarti. Klau- jau yra sumokėję virš 500 Rusija pasirašė taikos susite ši laišką.
Pernai pnes nn
Gr..-.geliui žmonių jau simas taip ir vilkinasi.
milionų dolerių atlyginimo tarti su Austrija. Ta proga
‘Brangusis dėde ir bendrai visi. būkite malonūs prisiminti konc' e<as pakeitė sėt
•ai-us. Senatvė da- Ypač dabar pas politikie- nežinia už ką. Kitaip paša-rusai parodė savo “gerą širir mus. nepagailėkite minutės laiko ir mums parašyti keletą žoius yra mada pasisakyti kius, kas tretysis Amerikos di” ir sumažino savo reikapoilsio laikas. Be to, rius
pensijų įstatymą. Istatvm;
džiu.
h
‘
prieš
visa, kas tik yra Įtaria- doleris, duotas Austrijai pa- lavimus dėl reparacijų. Paalintieji dirbti dabar
žymiai pageri:.
“Sudie, brangieji, lauksime iš jūsų laiško. . . . Dukterėčia. „ buvo
e; sijas imdami gali uzsižsi- ma “socialistiška.” Kadan- lemti, teko geraširdžiams gal rusų “geraširdišką” nuoPensijos bu.o pake]
Šis laiškas aiškiai lasytas su baime. Rašo giminaitė jas dabai- lengviau ga
dirbii per metus 81.200 gi savanaudžiai gydytojai rusams.
laidą “išvaduoti austrai" tu
todėl, kad jau ir kiti kaimynai pradeda vėl gauti laiškų Pensijas dabar gali leng
i 7ž metų gali užsidirb- draudimą ligoje pakrikštijo Austrija su dėkingumu ri dabar mokėti Rusijai
iš užsienių ir patys rašo. Bando ir ji. Bet vis nėra tikra, “išsitarnauti" ir seni žmok
pajėgia ir visvien “socializuota medicina,” tai mini Amerikos pagalbą ir 320,000,000 dolerių Įvairioar laiškas ateis i .Ameriką.
i nės, jei jie išdirba ners Io
rri -nsijas).
kiekvienas “padorus žmo-visi austrai labai gerai atsi-mis prekėmis. Prekių skai1
n
:
metus
senatvės
pensigus
” ir pasisako prieš tokią mena rusų “gerą širdi , kuri čiuje rasai išsiderėjo 10,Gyvenimas^ pagal tos mergaitės žodžius, yra geras, mėnesių apdraustame
.
kasa dabar išmoka vi- baisią mediciną, kuri kvepia jiems kainavo ir dar kai- 000.000 tonų aliejaus,
Ji gyvena su mama ir nieko neuždirba, bet ant savo ma- pagerintas senatvės
siems
pensininkams apie
" “socializmu,”---->
’
o kadangi ki- nuos daug
prakaito,
iki jie -Bet iki taikos sutarties
Žiūko tiisodybinio sklypelio išlaiko vieną karvę, vieną lstatymas pi abejo
ui.
avi, vieną ožką ir nežinia ką dai Gyvena “gerai,” nes* pernai rudeni ir daba; p /. tris ; ilionus doleriu. o po tokio protingo sprendimo baigs bolševikiškų Maskvos pasirašymo rusai iš Austrimetų pensijų bus iš- nėra, kaip tik Įvesti privers- šailokų issiderėtas skolas jos jau išmelžė 17 milionų
, . ...
. _.S galima pastebėti, kad žmokitaip laiškas nepasiektu dėdės. »Kadaise
ta
seimą
tureio
i
j
.
tonų aliejaus, kurio vertė
in
• • i •. i . . .
. ,
...
.
nes pradeda vertinti '.r r.- * ; ra ne mažiau, kaip 7 tina draudimą ligoje, tai mokėti,
apie 10 kaičių ir kitokio turto.o dabar džiaugias sovietisnonciiac
s ; -e bilionai dolerių. Tai mūsų politikieriai nepajuda
siekia 290 milionų dolerių
>z 'a, čKma avimi n karvute.
...
Šiais metais per pirma- yra stambios sumos, kurios iš vietos šiame klausime.
Dr. Salk Skiepai
ir, be to, rusai išvežė iš
ai mei gaitė paaugs, ji eis uždarbiauti Į kolūki, kaip. tris mėnesius 219,000 serų pamaina vartotojų perka—ab.
Balandžio menesio pVa. Austrijos fabrikų Įvairiausių
ir visi suaugę darbininkai.
■darbininkų prašė jiems mo- mąją galią ir užtiknrih
> džioje pasklido žinia, kad mašinų už 200 milionų do
tkėti senatvės pensijas, o
ūkio pastovumą.
rTOflCUZlį LflVfZIJO į vajka paralyžiaus liga jau leriu.
:
pernai
per
pirmus
tris
mė

•-.•žiūrint padidintų penŠlUUrČS Afl*lJc(į nugalėta. Esą Dr. Salk Viską sudėjus i krūvą
1
nesius tik 187,000 darbi ;: - ' ų i nežiūrint padidėjusio
--------skiepai apsaugoja apie 90' į Rusija iš “išvaduotos Austa:
kų prašė pensijos. Dabarti
;ir žų skaičiaus, senat- Prancūzija nutarė pasiųs- Įskiepytųjų nuo tos ligos.
rijos” išlupo kruvino praniu laiku jau virš 4 milionų vės m nri/ų kasa dabar vis- ti vieną kariuomenės divizi- Balandžio 12 d. valdžia kaito maždaug apie 850 miCHRUŠČIOVO
ii saukė Jugoslaviją uz-;senų darbininkų ima senat v ien nurenka daugiau pini- ji Į šiaurinę Afriką, į Alžy- davė leidimą šešiom? vaistą Honų dolerių. Tiek rusai
“IŠPAŽINTIS”
imi >ti praeiti ir grįžti Į Vės pensijas ir tas skaičius gų, negu ji išmoka pensi- ro provinciją. Kariuomenė išdirbystės
kompanijoms gauna rodydami savo “geAukšti Rusijos svečiai, Maskvos glėbi,
dabar greit auga. Senatvė? ninkams. šiais metais pen- šiaurinei Afrikai saugoti Salk skiepus gaminti.
vą širdį,” o jei jie neturėtų
patys vyriausieji diktatoriai, Chruščiovas pirmoje kal- draudimo Įstaiga mano, kad sijų kasa surinks virš bilio- imama iš NATO (Atlanto Balandžio 22 d. valdžia geros širdies, tai kiek jie iš
Chruščiovas,
Bulganinas, boję aerodrome* prisipažino, P° Penk’M metl? pensininkų no dolerių daugiau negu ji Sąjungos) karo pajėgų ir skelbia, kad skiepų nebus mažos Austrijos išluptų?
Mikojanas ir ju palydovai, kad Rusija yra kalta dėl Ju- Jau
tarP 5 ir 6 milionų, j^nf^ės pensininkams ir iš- atšaukiama iš Vokietijos.
užtenkamai prigaminti vi- Prie to reikia pridėti, kad
atvyko i Belgradą ir, tik iš-goslavijos
pašalinimo iš °.su. šeimorn*s (žmonos, mis- ^.j? savo administracijos iš-: Prancūzai Alžyre turi siems vaikams Įskiepyti ir rusai per 10 metų šeimininlipę i? lėktuvų, ištiesė savo “kominformo” valstybių tar- l®6 *r nepilnamečiai vaikai) laikymui.
Dabar pensijų apie 90,000 kariuomenės, siūlė laisvą kontrolę skiepų kavo didžiojoj Austrijos da
rau kas apkabinti “brangų p0, bet Chruščiovas visą gaunančių pensijas skaičius ka?oje jau yra susirinkę 22 bet saugumo sumetimais naudojimui skirstyti.
lyje ir ten bandė priveisti
draugą Tito, vakar dar va- kaltę dėl praeities suvertė
pasieks ir 8 milionų. bilienai dolerių atsargų, iš noripadidinti ten savo karo Balandžio 23 d. valde-a bolševikų. Tas rusams nedintą judošium ir banditu, ant nugalabytųjų bolševikų
Ir dabar senatvės pensijos ki ri” ateityje bus mokamos pajėgas iki 100,000 vyrų. skelbė, kad skiepų užteks pavyko. Bet užtat veneriJugoslavijos diktatoriai, vadų Berijos, Abakumovo ir nėra aukštos. Bet visgi, jei senatvės pensijos, kada pa- Arabų teroristai Alžyre visiems vaikams nuo vienų nių ligų rusai paliko tiek,
kai išgirdo Chruščiovo pir- kitų, kurie nei pasiaiškinti, vienas žmogus gauna per ja-u s pasirodys permažos. tik vienoj srity veikia kariš- iki devynių metų amžiaus kad austrai ilgai rusų “geramąją kalbą, tur būt pasiju- nei pasiteisinti negali Apie jDėnesi 70 ar 80 dolerių, tai Bet tas laikas negreit ateis, kai organizuoti, o kitose sri- Įskiepyti.
širdiškumą” atsimins,
to. kaip pirtyje.
Staliną Chruščiovas nesakė.jau yra rimta pagalba se- Da»- eilę metų senatvės pen-,,tyse jie pasireiškia pasikė- Balandžio 27 d. valdžia Įsa- Austrija turi tik 7 milioRusai atvažiavo užmegsti nė gu-gu. bet užtat Lenino į natvėje. Daugelis senų žmo-sijų kasa turės dideles at- sinimais prieš valdininkus, kė laikinai vaikų skiepijimą nūs gyventoju ir rusai tą ne
normalius santykius, bet vardą jis kartojo negailėta-nių dar gauna papildomas saigas ir galės mokėti senat- prieš prancūzus kolonistus sulaikyti, nes kai kurie skie- didelę tautą būtų visai suėChruščiovas iš pat pirmųjų mas. Taip pat ir apie rusų pensijas iš savo dirbtuvių,//ės pensijas nedidindama ir prieš arabus, kurie bend- pai pasirodė negeri.
dę, jei tikrai geraširdė Amežodžių visą pasimatymą su ir jugoslavu tautų “brolišku- kiti turi susitaupę šiek tiek,'net Įmokesnių. Kaip žino- radarbiauja su prancūzais. Gegužės 6 d. valdžia skel-rika nebūtų paskubėjusi
jugoslavais pavertė Į “mark- mą”'Chruščiovas kartoje at- dar kiti turi kokią nuosavy- ma, ' dabar darbininkai ir Padėtis Alžyre kelia didelio bė, kad vaikų skiepijimas austrams Į pagalbą.
sizmo-leninizmo” kermošių sidėjęs ir priminė bendras, bę ir tuo būdu senatvės pa-1 darbdaviai moka nuo darbi- susirūpinimo Prancūzijoj. Taikinai sulaikomas, kol4
—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

EO NIEKAS NKPE1KIA

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Trečias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
WEST POINT KADETAI ŽYGIUOJA

New Yorko Naujienos

KAS PUONOS N1PRAM

Rhode Island Padangėj

Kas Mane Čia Atvedė?
tikos lietuvi gydytoją, kurį
prisiųsti aprašymą
I šiuo
»•
’
VVallum Lake lietuviams ir man teko pažinti, nors
adresu: A. Vizbaru,
šiais, kaip ir ankstyves
mažai
žinomas kampas, nuo jo gyvenu už kęlių šim855
Linvvood
St.,
Brooklyn
niais metais, birželio dienų
nors ta vieta yra tarpe di- tų mylių—Rumford, Me.
minėjimas organizuojamas 8, N. Y.
dėlių lietuvių gyvenamų vie- 1953 metais pradėjau neA. Vizbarą.
Nevv Yorke birželio 18 d.'
tovių: Providence, Bostono, galuoti. Kreipiaus ne į viebendrai su estais ir latviais.*
Lrocktono, Woreesterio. Bet ną gydytoją. Vienas sako
Šis minėjimas yra ypatingos' Jasiukynaitės Paroda
paskutiniuoju metu ją gar- vieną, antras randa kitą Il
reikšmės, kadangi šiais me-J Viešosios bibliotekos pa
sina
daktaras B. Matulionis, gą, o trečias dar kitą. Va
tais sueina penkiolika metų, talpose, 127 E. 58th' St.,
karis dirba VVallum Lake žinėjau pas specialistus, Į likai Pabaltės kraštai buvo Nevv Yorke, nuo birželio 1
v
aistijos sanatorijoje.
gonines, ir po viso to 1954
Sovietų užimti ir kai mūsų iki 30 dienos atidaryta Na
Dr. B. Matulionis tik prieš metų birželio 6 d., būdamas
žmonės, likę tėvynėje, vel talijos Jasiukynaitės kūrinių
penkerius
metus atvyko i šį reikalais viename banke,
ka sunkų žiaurios okupaci paroda. Pirmadieniais, ant
kraštą. Jis kilimo aukštai- kritau ant žemės be sąmojos jungą. Tačiau kova už radieniais, trečiadieniais ir
tis
nuo Utenos. Gimnaziją nės. Atsipeikėjus gydytojas
laisvę eina toliau ir šieme ketvirtadieniais paroda ati
baigęs Vilniuje 1914 metais, norėjo vėl siųsti į ligoninę,
tinis minėjimas numatomas daryta nuo 9 vai. ryto iki 9
jis pradėjo medicinos moks- bet aš nesutikau ir gydžiausuorganizuoti
sustiprintos vai. vakaro, o penktadie
lus Petrapilio karo akademi- i namuose.
kovos už laisvę šūkiu. Be to, niais nuo iki vai. iki 6 vai.
joje,
kurią baigė su atsižy- Radės “Keleivy” dr. Makada nežinia, ką keturių di vakaro.
mėjimu. Grižęs į nepri- tulionio skelbimą, pradėjau
džiųjų susitikimas gali pa
2.000 JAV karo akademijos kadetų žygiuo a New Yorke karo pajėgų dienos parado
klausomą Lietuvą, dr. Ma- su juo susirašinėti ir pagametu New Yorko 5-ja Avenue. Vir. jų galvų skraidė 125 karo lėktuvai.
sauliui duoti, pabaltieėiai;
HARTFORD, CONN.
___________________ tulionis pakviečiamas dirbti liau balandžio 25 d. vykau
ypatingai turi būti budrūs
Kauno karo ligoninėj, ku- pas ji 500 mylių pasitarti,
ir kelti savo kraštų išlaisvi Klubas Pasipuošė
mingo SLA seimo, kuris
EDiNBORO, PA.
rio laiko išgirdau, kad 816 rioj išbuvo iki rusai pirmą Nuostabiai
‘
‘
* išty
atidžiai
nimo reikalą balsiau ir pla Paveikslais
įvyks Detroite kitais metais
Lombard St. yra vakarinė kartą užėmė Lietuvą, išsi
čiau.
Gegužės 8 d. Lietuvių liepos mėnesį. Iki malonaus Mane Mėtė Už “Keleivį’ mokykla, kurioje mokina tarnavęs sanitarijos pulki- ręs mane visokiomis sanato
rijoje esančiomis priemonė
Minėjimo reikalu jau bu Klubo salėj buvo iškilmin pasimatymo!
B. K.
Siunčiu penkinę Maiklui Antanas Kurelaitis.
ninko laipsni. Greta to jis mis dr. Matulionis nustatė.
vo sušauktas Pabaltijo Vals gai atidengti 3 atvaizdai:
knygoms ir tėvui gyvatinei kvkla
s 11ir Daklausiau
nu(^umiau Kmekd ^mįngai vertėsi privatine ka(j buvau neteisingai gydotybių Laisvės Komiteto vi Jurgio Washingtono, d r. Jo HAMTRAMCK, MICH. nusipirkti.
*y*ią n paklausiau Kuitia.- praktika,
tvai ke
Birštono mas ir paskyrė savo gydy
sumos posėdis ir sudaryta jo no Basanavičiaus ir Antano
1910 metais aš dirbau ka- tk ar galia lsrnoktl ®avo l)a_ kurortą, kuiis, dr. Matulio- mo būdą.
vadovybė.
Kadangi sais Smetonos. Pirmuosius du
Bus Klubo Gegužine
P^yti. _ Jis atsa- rjo kelerius metus tvarky- Netrukus pajutau, kad
syklose. Į tą vietą atvyko
metais jam turi vadovauti paaukojo nepašalpinis sky Birželio (June)
12 d.’dr. Šliūpas. Kunigas per ke, kad, jei norėsiu, įsmok- :as, kaip pasakoja ji mačiu- mano sveikata taisosi. Po
lietuviai jo pirmininku įs rius, o tretįjį p. Keiėnas. Iš Lietuvių
rengia* pamokslą
uždraudė
eiti S’UT," }aįškus rašyti.
šieji, jau buvo tapęs visai
Klubas
poros savaičių jau vėl pra
linktas Dr. A. Trimakas, vi kilmių metu kalbas pasakė
bradejau. .Mokytojui bu- modernia vasarviete.
linksmą
gegužinę
(pikniką)
Šliūpo
klausytis.
Kas
eis,
dėjau automobilį be baimes
cepirmininkais profesorius L. .Mašiotas ir V. Čekanaus
Dr.
Matulionis
dar
mogražiame
Birutės
darže
prie
sako,
tam
bus
didelė
nuode??
.
rnane
P
ia
‘
a
’
a
‘
vairuoti, net malkas skaldy
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P. Starcs (latvis) ir A. Mei kas. Meninę dalį atliko John R ir 11 Mile Road. Jo- mė. Aš ir dar pora drau- ze
z
?
’
kurio
la
.
iko
kr
y
žell
M
kyklos
suole
sėdėdamas
da
ti keldamas 12 svarų kūjį
(estas), sekretoriumi Dr. B. muz. A. Abraitis, paskam
.......
Paskaita
bualgų
.
l
apuose
.
jau
nebėralyvavo
slaptame
pažangiųjų
pLi^pfekur
nieko"
je
bus
progos
pašokti,
už-'gų
nuėjome.
Nemickas ii- iždininku P. binęs Amerikos ir Lietuvos Kąsti ir išgerti.
vome labai patenkinti Gri- Slau’ Jau Prirašydavau sa- lietuvių moksleivių rately,
’ .
Vainauskas; Nevv Yorko himnus ir kelis kitus kūri
x
vo
vaidą
n
pa.aioę.
ir
vėliau
įsijungė
į platesni
.
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pagerbti visi tė- ž? dalinomės įspūdžiais. _ IšLietuviu Taryba delegavo nius: Lillian Bastytė-Sidney Be tto bus
■
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i
'girdo šeimininkė ir liepė ta Kai dabar išėjau i pensi-visuomenini darbą.
1940 no 2m5>na- ' J1 an esi ne
gegu. .einnnnine n uepe tą
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- - pas vieną gydytoja. Pranariais ponią Kregždienę ir padainavo solo, jai akom vai, kurie , atsilankys
.
,.
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pačia
diena
išsinešdinti
Pa«J4»
raip
pat
nebepiasau
hitu
metais
bolševikai
jį
suėmė,
. nenorėjo
_. tikėti,
.. ... ,kad,
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i
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dzioie
panavo Pekenas.
zinen, nes birželio 19 d. vra L a uieną KMiie&uuiu. ia
Lr. V. Viliamą.
L ’sipnesmome, nes buvo sven- pagalbos. Aciu A. kurelai-bet jis buvo vienas iš ne- kaimo gydytojas galėtų ką
Hartfordo ir Nevv Britain
Minėjimui jau išnuomuo- aktoriai gerai suvaidino ko “Tėvų Diena.” Tėvams
*tadienio vakivas kur gale- čiui už anuometinį pamoky- daugelio tu laimingu, kurie bepagelbėti, bet paklausė ir
papuoštas stalas,'
ma. Jam
dt kingi yra keli vėl išėjo j laisvę.
ta puiki Tovvn Hali salė ir, medija “Nesinriešink.” To- gražiai
jiems bus ir muzikinė nrog- JGme taip staiga gyvenamą____
______
----_
-------x
------_
_
kuri laiką pasinaudojusi dr.
jiš pramokė
sparčiai vykdomi kiti pasi-; kiu vaidinimų malonu būtų
Pasitraukęs į
J
kampą
gauti?
Bet
kitą
diesir
p
iai
»
Kuriuos
Matulionio
priemonėmis,
rasto.
ruošiamieji darbai. Pagrin-' dažniau matyti, nes mes jų rama. Tėvai gali būti ir nedr. Matulionis vadovavo di- .
...
. . .._
.
.
jau
džiaugiasi
liga nugaleklubiečiai.
diniu kalbėtoju yra kviečia turime labai retai.
delei džiovininkų sanatoris
•
.<
Ona Blitidžiuviene.
Visi
kviečiami
dalyvauti;
Po
menesio
naujoji
seinnkuri
buvo
pabėgėlius
S1
‘
mas aukštas Amerikos poli-’
Pi
Luckienė. šioj linksmoj sueigoj.
Ininkė sužinojo, kad aš skai- Kiekvieno žmogaus velti
tikas ii- buvęs žvmus d-nlo-j
globojančios
tarptautinės štai kas paskatino mane
parašyti šią korespondenci
Kitas Klubo Parengimas iLau Keleivį. Ji liepė P^-tiriama pavojuje.
malas. Musų Kunigų Vie-J MANCHESTER, CONN.
organizacijos >Ioi-oje
siieškoti kito kambario. Ra(La Fontaine)
J. Kaulaičia.
nybės pastangomis yra gau-!
Atvykęs į Ameriką dr. ją.
Jis bus šeštadienį, birže-j(|au> })et tada “Keleivį”------ta St. Patrick’s katedra Nevv) SLA 207 kuopa birželio lio 18 d. 7
Matulionis gavo vietą WalCANONSBURG, PA.
vai. vakaro kiu- slaptai nusipirkdavau ir paMIAMI, FLA.
Yorke, kurioje bus pamal-j 12 d. H ai ry Gory parke, bo patalpose, 11917 ( anant sislėpęs jį skaitydavau. Bet
lum Lake džiovininkų sana..v. ..
______
Gydosi M. Šlickienė
dos ir vienas vyskupų tars Broad Brook, rengia gegu Avė. Ii čia bus įdomu ir ištiko kita nelaimė,
1 orimoje
ir joje ___
dirbdamas
išlaikė iš
Vietos ligoninėj (General
žodi.
Be to. ” vra
daroma » žinę. čia bus galima ir pa malonu, nes minėsime An-j prje (]arbo sužeidė ranką, Komunistų Žiaurumų
išlaikė
iš pirmo
pirmo karto
karto pripri•
*
Minėjimas
valomus
gydytojo
egzamiHospital)
padaryta oneraci*žygių, kad visose Amerikos sišokti, ir užkąsti, ir išgerti. tanų, Jonų, Povilų ir Petrų ’pa({a tokiais atvejais darlybažnyčiose būtų toji diena' Pradžia 12 vai. dieną, pa vaidadienius. Mat, visi tie žaviai nieko nemokėjo. Ala Sandaros kuopa birželio nūs ir gavo teisę privačiai ja Marijai Šlickienei is Henatitinkamai paminėta. Kar-; baiga 9 vai. vakaro. Visi vai dadieniai yra birželio no kapitalas baigėsi. Dar 12 d. 6:30 vai. Lietuvių Klu- praktikuoti.
dersonville, Pa. Ji čia jau
tu vra prašytos lietuviu or-' kviečiami ko gausiau daly mėnesi.
be
rengia
baisiu
iu
išvežimu
šiais
keliais
žodžiais
noguli nuo balandžio 12 d. PaMūsų tarpe yra didesnei nelaimei pirmoji
ganizacijos visame pasauly! vauti.
A. Biretta.
puikių vyrų tais vardais, šeimininkė pasipainiojo pas 1941 metu birželio mėnesi rijau pasakyti, kad šitas žįstam i galėtu ją aplankyti
mums mažai žinomas kam- ir paįvairinti ligonės nuobopravesti tylos minutę ir or-i
mes juos pagerbsime klube. mus jr pripasakojo, kad aš minėjimą. ‘
ganizuoti minėjimą tą pačią
DETROIT, MICH.
Mūsų virėjos žinovės žada baisus šliūptarnis. Vėl lie- Alinėjimo programą suda- pas turi gerą, didelės prak- džias dienas.______
birželio 19 d.
«
”
Z“
Z7
privirti ir prikepti visokių pė išeiti. Mano laimei šei- ryti yra pavesta A. Skudžinskienei,
kurios
vyras
Pabaltijo Valstybių
Dviejų Kuopų Gegužinė skanesių. bus kuo juos ir pa- mininkas buvo geras žmolaistyti. Visa tas tik SI.50 gus. Jis davė man $5 ir nu- yra išvežtas i Sibirą.
Laisvės Komitetas.
SLA 352 ir 200 kuopos asmeniui. Būkite visi ten, vedė pas iš Lietuvos kilusį Neabejojama, kad visi
<;iu metu žurnalo “Darbo” pirmas numeris išėjo kiek pavė
atidžiai ruošiasi pirmajai būsiu ir as.
vokietį. Tas buvo malonus Miami lietuviai dalyvaus luotas, bet užtai padidintas net iki 44 puslapiu. Trumpai
Leidžia Pašto Ženklų
gegužinei (piknikui), kuri
žmogus. Čia galėjau skaityminėjime,
paduosime jo turinį, kad šio laikraščio skaitytojai galėtų
Katalogą
Klubo Susirinkimas
bus birželio (June) 5 d. Bi
Lietuvė Miairiete.
susidaryti vaizdą, kiek šis “Darbo” numeris yra brandingas.
ti
ką
norėjau.
Pasveikęs
vėl
Nevv Yorko Lietuvių Fila rutės sode, prie John R ir Birželio 19 d. 10 vai. ryto
Prof. J. Kaminskas rašo apie dabartinę Vyriausio Lie
telistų Draugija renka me 11 Mile Rd. Rengėjai kvie bus mėnesinis klubo narių pradėjau dirbti, sumokėjau ” SUKAKTI VININKAI
tuvos
Išlaisvinimo Komiteto (VLIK’o) padėtį ir nurodo jo
džiagą išleisti Lietuvos paš čia visus SLA kuopų narius svarbus susirinkimas. Ilga skolas ir dar uždirbęs $160
uždavinius ateityje.
to ženklų katalogą. Jeigu ir visus Detroito ir apylin metis pirm. Chas. Martin, išvykau į Newark, N. J.
Dr. Juozas Repečka plačiai rašo apie “amžinuosius
žmogaus laisvės priešus.”
kas turi ženklų, kurie nėra kės lietuvius į ją atsilanky kuris klubo naudai pats Čia gyvenome viename
bute 6 vyrai. Sekmadieniais
S. Michelsonas pavaizduoja savaitraščio “Keleivio”
pažymėti
Baltijos
arba ti. Čia turėsime linksmą po daug
dirbo, žada atsisakyti.
rr ...
.
eidavome i
bažnyčią
ir
grįžr
50
metų
nueitąjį kelią.
Scott’o kataloguose, malo- pietę ir prisidėsite prie sėk- Kviečiu visus narius dome.. , i ,
-ii..darni parsinešdavome “Ke
Simas Rukenas apibūdina vieną “mirštantį literatūrinį
. .
»
’
,leivį. Atvažiavo kapucinas
sąjūdi.”
jų ant vieno žmogaus, todėl Kazimieras,
*
1 keikė
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
I*rof. J. Puzinas toliau aiškina apie lietuvius ir jų gi
baisiai
visi dalyvaukime susirinki
mines
istorijos prieangyje.
pažangiuosius
laikraščius.
NAUJA VALGIU KNYGA
me.
Klubo Koresp
K.
Bielinis duoda įdomių biografinių bruožų iš Karolio
Jo paskatinta šeimininkė
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Kautkio gyvenimo ir veiklos.
paprašė išsikelti. Tai bu
AKRON, OHIO
Kitomis Informacijomis
Vienas asmuo, tik prieš metus laiko gyvenęs Lietuvoje
vo paskutinis išvarymas už
Bendra
Gegužine
ir
dirbęs
kolūkyje, o dabar pasprukęs j Vakarus, ilgame pa
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus
“Keleivio” skaitymą.
sikalbėjime
apibūdina dabartinę Lietuvos žemės ūkio ir
Sekmadienį
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
! “Keleivį” skaičiau, tebemiestų darbininkų padėtį.
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius
LSS 20 kuopos ir ALT^^itau ir skaitysiu.
Rašytojas slapyvarde Roželė labai įdomiai pavaizduoja,
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai skyriaus bendra gegužinė
Simon Naujalis.
žmonių gyvenimą Australijoje.
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso bus birželio (June) 5 d. pas!
Antanas Škėma patiekia vaizdeli iš gyvenimo New YorAdelę
Baklienę,
1155
Morse!
didmiestyje.
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie
BALTIMORE, MD.
K. Jonas duoda porą gerų literatūros kritikos straips
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. St. Pradžia 1:30 vai. Ren-! Padėka A. Kurelaičiui
Frank
Yiltrakis
su
žmona
jrejru
niu.
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo gėjai kviečia visus dalyvau
J. B-tas skelbia įdomių žinių iš “anapus geležinės už
Atvykau į šį kraštą beras29 dvedybų
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. tidangos.” Yra ir trumpmenų.
50 metu sukaktį. Pats Viltra
ltė; Pradėjau dirbti siuvyk kis gegužės 9 d. įžengė i 82-sius
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para SLA Gegužinė
“Darbas” eina kas trys mėnesiai. Jį leidžia Lietuvių
loje.
Kai
pirmąją
savaitę
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina
Birželio 12 d. SLA 198 išdirbus viršininkas atnešė metus. Dabar jie gyvena Mia Darbininkų Draugija, žurnalo kaina kol kas tik $1 me
' $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus kuopos gegužinė bus Win-;uždarbi, lape turėjau pasi- mi. Fla.. seniau jie yra gyvenę tams. vienas numeris 25 centai. Niekas nepadarys klaidos
užsisakydamas šį žurnalą, kurks šiemet jau pradėjo savo
So. Bostone, čia ir vedė, čia turi
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
ter Green Ledges, Route rašyti. ‘ Aš atsakiau, kad ne- daug draugu ir pažįstamu, .lie ėjimo devintuosius metus. Užsakymus prašome siųsti LDD
KELEIVIS
261, Wooster Avė. Ext. moku. -Jis liepė padėti kry- yra seni “Keleivio” skaitytojai. sekretoriui šiuo adresu:
Prasidės 12 vai., šokiai nuo 'želį. Taip aš vėliau ir ra- Linkime jiems dar ilgu ramiu
636 E. Broadway
So. Boston 27, Mi
N. JONUSKA
4 vai.
N. Trumpikaa. [šiau kryželius. Bet po ku-jdknų.
15 Cotton SL, Roslindale, Mass.
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KELEIVIS. SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

“Viena mano arkidiocezijos katalikė motina įrašė
savo vaiką vasario 20 d.,
sumokėdama $20. Jis karo
Paskutiniuoju metu ne tik torius nepakeičiamas “dan- lauke žuvo vasario 22 d. Ar
bažnyčiose, tikybinėse orga- gaus lotų” pardavinėtojas. jūs
_ nemanote, kad tos mo-

Dangas Už 40 Dolerių

SKERSAI JAV PER PUSĘ DIANOS

nizacijose, bet ir dalyje Aš galvoje turiu Winni- tįnos širdiTTuri nusiraminispaudos daug kalbama apie pego arkivyskupą, kuris ir mo tuo, ka jį ,)a(jarė?
maldą. Yra ir tokių karštų šiuo metu visas savo arkiatidaviau tą motiną
jos gynėjų, kurie skelbia, diocezijos aveles, taigi ir tėvų pranciškonų ‘ globon,
kad malda greičiau negu ten nublokštus lietuvius, ap- 233 Carlton St.
(Tel.
ginklais bus sugriauta ir ko- dėjo $200rinkliava Mani- 29136.) Jei jūs norite plamunizmo tvirtovė, taigi tobos provincijai sukatali- teSnių paaįškinimų, nueikite
malda, o ne laisvojo pašau- kinti.
pas juos arba kitaip susižilio medžiaginė jėga yra tik- Meskite žvilgsni 11-12 nokite su jais. Jei laikas
resnė priemonė ir mūsų tė- metų atgal. Tai 1943-44 me- jeįg> jįe greičiausia susisieks'
vynei išvaduoti.
tai. Karas jau buvo vi- gu jumis
Bet su tokiais “žinovais” siems, taigi ir Kanados gy- “Mielieji katalikai tėvai,
nėra reikalo ginčytis, nes jų ^c^.^drns’1 • >lčjęs._ Daug jQg turite progos padaryti,
motinu verkė savo sūnų
pasiliks Vakarų
skelbiamos
istorijos
ipelnysite
tegalima pasakyti: Tikėki- nuolav _
al’u*'s Kastą pasirase “labai pa-;
te, melskitės. Tai jūsų širlikimo.
sišventęs Kristui’ Winnipedies reikalas, bet nedarykiĮok’.a padėtis davė ‘ ge-gO arkivyskupas,
te iš maldos biznio. O jo
minti Vvinnipego aiki- Tas raštas toks aiškus,
daroma.
vyskupui Sinnott. Jis 1944 ‘'prekė ’ siūloma tokia pi-į
Pats moderniausias mūsų
kovo 1 d. kieipėsi į gįa kajna> ka4 derėtis būtų
,. 1 ’ • - •—
maldininkų šūkis: Melskime mieluosius katalikus tėvus nuodėmė, todėl ir man beį,t.
Jchn
M.
Conroy,
pavalgęs pusryčius Los Angeles,
Fatimos Panelę Švenčiausią. Atokiu laštu:
lieka parašyti.
Išskrido
T-S6
Sabrejet (sprausminiu) lėktuvu. Pietus
Kodėl ją? Mes turime bent “Mano mieli katalikai tėvai,
‘
žemaitis,
įis valgė Neu Yorke. o vakarieniavo vėl namuose. Jis iA
kelias stebuklingomis skei- “Aš iš įvairių parapijų —-------------l os Angeles nuskrido Į Neu Yorką ir grįžo atgal per 11
biamas vietas: Vilniaus kunigų esu gavęs sąrašus Brangus tautiečiai!
•»l. 26 minutes ir 33 sekundes, čia ji matome su žmona
Aušros Vaitus, Šilavą, Že- tų, kurių vaikai yra užjūry. Vasario 16 Gimnazijos
r vaikais, kurie ji pasitiko sugrįžus namo.
ios r
lies kuri
kuii laiką,
litinis, kaip
Kaip 1US
....
..
.
maičių Kalvariją, bet jos
Prieš
Dėl
to
galite
atsiminti,
as
kviečiau
..
*,.
.
.
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» _ _ _a rri/v r>i t i
zt
<•’di
šiandien pamirštos.
—Maiki, ar tu girdėjai, ta mūsų praeitis buvo labai šiek tiek širdį suskaudo ir katalikes mote*įrašyti saIMPERATORIAI IR^ANGSTERIAI
kad pas
j as Antaną Bimbą at- galinga. Turėjom krabrų K. Mockui, katalikiškos yo vaikus nuolatiniais tikė- ja;svaįame nasaulvie nuo-* Kas čia bendra taip jų: milionai plaukę į jo kišenę.
paramaj aieg gana'gali būti, pasakysite, O iš O tie milionai iki jšiol
važiuoja i svečius didelių kunigaikščių ir lietuviška spaudos bendradarbiui (žr. Jimo skleidimo draugijos
asabu iš Maskvos. Sako-viera tada ėjo nuo baltųjų “Draugo” Nr. 118), bet jis nariais. Aš sakiau: ‘Tai ge- g ar^du žingsniu artėjame tikrųjų kartais ir jų tarpe plaukė jam iš plėšikų, pama, kad ir pats Molotovas iki juodųjų marių. Mūsų raminasi, kad tos šventovės riausia garantija kiekvieužsibrėžto tikslo galu-'esama tampraus įyšio.
[leistuvavimo namų, opiumo
būsiąs. Kaip tu rokuoji, slaunas Vytautas ir k ryžio-nebus pamirštos ir jų reikš- na- kariui apsisaugoti nuo tjnjQ įgyvendinimo Š m Į Kas nežino, kad praeityje’pardavėjų rankų,
vaike, ar tas gali būt teisy- kus prie Žalgirio nuvajavo- m ė bus iškelta, kai grįšime visų karo pavoju. Garantį- baIandJio j dienai buvo beJ karalių, carų ir kitų valdovui Tos gengės Viešpatis vra
bė?
jo.
į Lietuvą.
Ja ^oj __ .V*1 P35 ^vo u- j.. skolos už įgytus gimna-!*nmai būdavo visokių tam-.gay Vien, tikras rytu Al Ča—Taip ir ne, tėve. Tei“
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sybė. kad atvažiuoja: bet javojimo, Rau paskui tas niu. Lietuvos šventovės ne-”ai’ Je* J,s DU.\ų. uzmusi3s'į,-"pagal Tarybos priimtą są-;daubr kui pagreitino ir tų bar žinomos Binh
3Q 0()0 mar Į valdovų sostų griuvimą, j vardu, gangsterių vadas.
ne teisybė, kad jie atvažiuo pats Vytautas .bizūnu pri- pasiekiamos, o Fatima Por- Garantiją .sugroti pas savo matą trūRo
nuva- brangiąją
motiną
ja pas Bimbą. Sovietų po- vertė lietuvius priimti tų tugalijoj, ten nesunku nuva®ranSi1^* ®°
l, ir pas kių namams įrengti, inven-Šiandien jų mažai beliko, Tai buvęs Saigon uosto pinuvajavotų kryžioku Dic- žiuoti. Ir pasišauta čia 10,- tuos, kurie jį my i,, jeitoriuį įsigyti ir kitoms būti- bet ir ti} tarpe yra arti-jratas, plėšikas. Visi iš Sainams Bimba ne draugas.
—Na, tai pasakyk, kokio a ir garbinti visus jų šven- 000 žvakių uždegti Panelės butM “Vo ,valia-?Vlsurnoms išlaidoms padengti. mai bendradarbiaujančių su gon išplaukiantieji laivai
Švenčiausios garbei. Tam mano pabiaukta. Ž.)
t uosius tabus.
bieso jie čia atvažiuoja?
Nors pagal pirkimo sutar- gangsteriais.
(mokėjo jam “mokestį.” Bet
—
Ar
tai
tu.
Maiki,
noretikslui
renkama
po
1
doleri.
“
Tatai
jums
buvo
daug
ti likusios už namus skolos
Štai imkite Pietų \ ietna- tų pajamų jam buvo perma—Jie atvažiuoja, tėve,
nta ir jūs buvote ’£ '
~ .
kad sušvelnintų santykius tum- kafl lietuviai šiandien Aš nežinau, kiek kaštuoja kartų aiškinta
m mo (Azijoje, Indokinijos zai, todėl jis i savo rankas
vai- )aHo x d ‘«™,nas
su Amerika.
‘*
garbintų senovišką Perkū- viena žvakelė, bet jau dole- raginamos iraSvti savo ...
u y,a o gu pusiausaly) valstybės, ku- paėmė kortų lošimo namus,
_ Maik, tu turi misteiką. n^fi° ji tikrai nekaštuos. Jei l<us. Nedaugelis teisgirdo metimais būtų gera .ją ..išmo-1103 šiaurinė dalis pernai pa- opiumo prekybą, paleisluMaskvos načalstva riktuo- —Man tai nesvarbu, tėve: pavyks surinkti numatyta
- - 'itą
.... raginimą, visos kitos pa keti galimai greičiau, nes teko komunistams, pagarsė-vavimo namus; jis iš visų
pnes
Arnekai
P
senovės
garkieki
dolerių,
tai
iš
tų
žvasdiko
nuostabiai abejingos. procentai diena iš dienog di_ jusi valdovą Bao Dai, kadai- pirklių rinko
“apsaugos”
bet
jasi prie vainos pnes Ame- oei tau*
rika. lieja naujas ai •motas bint°Jui’ Perkūnas turėtų kių kai kam bus visai neblo-As jumis skaudžiai jzeis-isipnreigoiimu se turėjusi imperatoriaus ti- rinkliavą.
daug
negu gas
eras biznis,
biznis.
čiau,
ir daro atomiškas bombas, būt
bū‘ dau
? brangesnis,
brangesnis, negu
, ..jei daryčiau
,
, •• išvadą, naštą. Tad dar karią kvie- tūla.
tuIą.
Kuri laiką jis bičiuliavosi
visug tautiečiug pagel. Tai tikrai “foniškas” vai- su komunistais. Šie jį pa
tai kodėl ji norėtų švelninti is žydų nasikolintas Dievas. Bet mes lietuviai bendrai kad jus esa^e abejingos sa—Perkūnas no gut. vai nešame pirklių tauta, mes v° vai U ,.saugum^.
bėti, kad gimnazijos namų dovas. Kai jo kraštą karo skyrė Saigon apylinkės sausantykius su Vašinktonu?
ke,
ba tai buvo pagoniškas todėl
nesugebame
ir
švento?a
te
abejingos.
—Tas tiesa, tėve; iki šiol
. . ,
**
, u. i. j-i —
. -n
9 vajus artimiausiu laiku ga-metu pavergė japonai, jis gumo viršininku. Kai pran,
vėmis bei dangaus malonė- a
e jūsų nevei'U o.
baigtas, mokėjo su jais sugyventi, cūzai vėl sugrįžo, jie paviRusija tokiam kanai stropiai Dievas.
i\ai kas sako, kad jus Dėkodami visiems gimnazi-Kai kiašte pradėjo įsivyrau-liojo savo pusėn Bay Vien
ruošėsi: ji tikėjosi galėsian ? Je^gu taip, teve, tai mis prekiauti taip gerai,
nepajėgiate to padaryti. Ne jos namų vajaus talkinin-ti komunistai, jis meilinosi pinigais, ginklais ir pakeiti pralenkti Ameriką ginklų„ “aip tu gali semti sau snp-kaip kiti.
wae«vU'SaPrUetuva Siomis dienomis į mano
* MvertJT katali’ kamS UŽ ikiJio,ini pas>a«k°- jiems. 1946 metais jis buvo^Iami jį pulkininku. Okai
gamyba. Bet. matyt, ji Įsi
tikino, kad tokios lenktynės *^uk piaeitv visa
‘
rankas pateko įdomus dokuT^rdn
jin,ą ,r Parami»- prašome ir priverstas nuo sosto atsisa- grizo ir “imperatorius" Bao
veda ją prie bankroto, nes
° pagoniška.
mentas. Jis kiek senokas,
valdo Pa-lteisinima?toliau nesudėti rankų, kol kyti, bet 1949 metais pran- Dai, jis pakėlė Bay Vien gesu Amerikos technika ji ne._ai. gah’ _aik’ tu cia ra^vtaą DVįeš n metu bet “Jūs gaunate dalį vaiko darbas iki galo dar neatlik- cūzų remiamas jis vėl sugri- nerolu, o išvykdamas pernai
rrali cndlvon'nti Tol™ ii vi sumaišei man pėdas.
rašytas pnes r i metų, oec
, žo karaliauti. Bet valstybės į Prancūziją to plėšiko kontga i .o-il^jiti. Jeigu ji - _Bet ta. ne viskaSf tėve reiKšmės nenustojęs ir šian- algos. Kuriam geresniam ^_a?
Tautiečiai, visi pagal iš- reikalai jam neįspėjo ir ne- rolei pavedė Saigon policiją
sas sa\o jėgas įkinkys karo
lietuviu Perkūnas bu dien. Aš dar nebuvau ma- kaip sitas tikslas, jūs galite
pramonėn. tai negalės pasi- ’eigu lRtu\
\e,kunas buT te<? tokio«, sumaniOs nrekv ta
- dali ---------------sunaudoti? ‘O, jūs gales aukokime svarbiam nųii. Jis kasmet kelis mė- ir viso krašto saugumo priegaminti duonos
žmonės vo pagomslęas Dievas, tai
t0k10' -umanio. preky atgakysite <aš mėginu su- mūsų tautos ateities reika- nesiūs praleisdavo Prancuzi- žiūrą.
iėl, ma- kodel ne, Pagoniškas žydų
Cin.a-V.M Jos’ au_ kurti pilną lizdeli savo vai- Iui. Tebūnie mums pavyz- joje, o nuo 1951 metų pa- Aišku, “imperatorius” tą
pradės badauti. Todėl
Jehova,
kurj
dabar
tu
gark
’
a
J
ame
surašyta____
tyt. Maskvos bosai ir nutaič
kui, kai jis sugris.’
džiu kad ir Izidorius Vaiče-vasario nuolat gyvena Pran- padarė ne dėl grąžui plėšibini
?
Ar
tėvas
galėtum
.....
keisti savo politiką. Vietoj man pasakyti, kur dievų P1"1.^
ko akių. Ne, jis gavo iš to
a,kul 5U®!US ne “Kai jis sugrįš ...Orar ne- kauskas. kuris šiomis dieno- cūzijcs garsiojoj Rivcroj.
ruoštis karui, jie nori su “pagoniškų,nas" prasideda, *aleJ°. sko,os atm.okctl tas geriau panaudoti geriausias mis paaukojo Vasario 3 6 Savo krašte būdamas jis /.rių Caponės gerų “dovalaisvuoju pasauliu susitai ;r kur b - • c-o
uuvv imamas vergijon.
vvikijmii. Jei- priemone*,
kurias žinote, Gimnazijos namų fondui mėgo medžioti tigrus. Pran-Ry-” >u dydžio niekas tikbuvo
kyt, kad atitolinti karo pa
_p. )aig?r?1\f -k
- gu skolintojui vergas buvo vaik“ grįžimui apsaugoti? 300 dolerių. Niekeno ne-cūzijoje tignj nėra, bet ir!rai nežino, bet niekas ne
voju ir kad nereikėtų gink lipi -'ti -į j
viUSU nereikalingas, tai jis gale-° iei
ne?nš, tai kokios mokslintas, jaunas iš Lietu-Čia Bao Dai malonumų ne-l abejoja, kai jos siekia ne
■ e onas me ar
iauparduoti jj kįtam kajp naudos jis turės iš to ‘pilno vos išvykęs, visą savo am-trūksta. Jis mėgsta ‘lošti5milioną dolerių,
luotis.
—Tas būtų labai nais, šimų pei pamo \ u. nean paprastą gyvuli ar
lizdelio.’ Aš nepatariu jums žiu sunkiai dirbęs. 80 metų kortas ir dažnai per vakarą
Bet ‘imperatoriui ’ atėjo
Maiki. Gal tada ir Lietu kiną.
Senovės Lietuvos paimti vaiko pinigus, man sukakties proga jis iš savo pralošia $10,000 - $15,000. blogos dienos. Dabartinis
Matai. teve, kokia men- . .
vai pazvalytų savo himną
: yra užrekor- labiau patiktų, kad jūs pa- sutaupą skiria šią stambią Turi 9 automobilius, puoš- ministerių pirmininkas Ngo
.tavo ,logika:
-i , .p
..
dokumentuose
Tau patin- , L
A
•
laisvai giedoti.
ikimas,
kaip naudotumėte nuosavus iš- auką tam, kad jaunoji mū- nius rūmus ir tt.
Dinh Diem, kuris nori kraš,
•
.
u
♦
i
ouotas
atsitikima
kas ,
—Gal prieis ir prie to, ka Lietuvos , senove, bet
vergas vardu teklius. Bet, jei jūs naudo- sų karta turėtugeresnes są- Kad jo kraštas skęsta bevairuoti i geresnę ateitį,
..
i
1?>35
metais
toj senovei buvo, nepatinka.
tėve.
as buvo parduotas
vaiko pinigus, tai sko- lygas ruoštis gyvenimui, o galiniame skurde fr varge, paėmė už pakarpos ir tą
..
, ,
Dionizas
—Olrait. Maik, o kas tau
—Maiki, Lietuvos himnas
io rinkoj tūlam Dro-Hnk^e juos. Neabejotina, pasiruošusi, galėtų daugiau jam nekšilta nei šalta. Jis plėšiką, uždarė paleistuvaman labai patinka. Nors patinka ir kas nepatinka? bvševičiui už dvi kapas lie- kad ateityje jūs galėsite nuveikti Lietuvos labui. Jei nesisieloja, kad iš šiaurės vimo namus, opiumo pardaaš jo gerai nemoku, ale man —Su manim yra kitaip, tUvišku skatiku, kas Ame- grąžinti. Ar ir jūs nemano- gražiu Izidoriaus Vaiče- gresia komunistu pavojus, vimo, lošimo landynes,
patinka tas jo posmas, kur tėve. Man nepatinka buvu
pasakyta: “Lietuva, tu da- ri senovėj žmonių vergija
valkų žemė; iš čerkutės ta- neribota didžiūnų sauv
vo sunūs sau stiprybę seO is kur tu žinai, Mai- kjos praeities semti sau stip- ii į sali vieną noieri pei mc- nors mažą daų
jo įnašo, kurių pareis krašto likimas inr.n Diem aplaužė sukilėmia.” labai teisingi
ki. kad senovės Lietuvoje rybę? Ar tu norėtum, kad nesį, kol visa suma bus su- trūkstamas lėsas lengvai su- —būti laisvam ar patekti liams ragus. “Imperatorius”
ožiai, ar ne?
buvo vergija?
tave gaspadinė šiandien mokėta? Nėra reikale mo- kelsime.
licmunistų rankosna. palaiko tą gengę, nes ji jį
—Tai ne Lietuvos himnas,, . —Tėve,
aš
’
’
leve, as gi einu moduotų kam nors Į vergus keti
mo" par
parduotų
k^ti vienu
vienu Kartu
Kartu vis
visus S40. Aukas Vasario 16 Gimna-Bet vieną rūpestį ir jis tu-(išlaiko, bet sąmoningieji
tėve.
ly klon ii turiu žinoti pašau- už nesumokėtą kambario
galite mokėti dalimis, zijos namams prašome siųs- ri. Jam rūpi, kad nenustotų žmonės yra prieš “impera—O kieno?
lio tautų istoriją. Todėl ži- nuom
ą?
Jūs
galite mokėti,
nuomąf
"us gante
munen, pavyz- ti kaip kam patogiau: orga------------------------------------ toriu.” jie reikalauja jį paG'iriuokliu.
nau n Lietuvos istoriją.
_ s natT
noriu
kas m®nesi
ar $10 nizacijoms. kurios talkinin-Sonderkonto
Gymnasium, šalinti.
—Tai
himtai pasakyk gi, ką
gitizen
' a' tr-mėnesiai. Jūs ga- kauja rinkdamos aukas, Va- arba čekiais bei pašto per- Atrodo, kad šį kartą “imnas sako?
Lietuvos istorija porina.
'
lite mokėti metus, dvejus ar sario 16 Gimnazijai remti laidomis
adresu: Litau peratorių” ir gęngsteriai ne—Lietuvos himnas, tėve, —Ji sako. tėve, kad LieJeigu taip, tėve, tai se-net ir trejus. Svarbiausias komitetams, kur tokie yra, isches
Zentralkomitee, lieišsigelbės, bet ir be “kaliepia “stiprybę semti iš tuvos kunigaikščiai ir jų ba-novės negarbink.
dalykas apdrausti savo vai-tiesiai gimnazijos namų są-(17a) Wein.heim-Ber.gstr., runos” jam neteks eiti elgeuraeities,” o ne “iš ėerku- jorai laikė darbininkus ver- —Gali būt, Maik, kad čia kų saugumą čia žemėj ir skaiton Vokietijoje antrašu: Postfach 233, Germany.
tauti: jis jau susikrovė per
tės."
P. L. B.
gijoj. Įstatymai buvo to- tavo teisybė. Bet duok amžinybėj tiek, kiek pa- Badische Bank, Mannheim,
10 milionų dolerių.
-Tas irgi gerai, Maiki. kie, kad kas pasiskolindavo man biskį pamislvt apie tai. jėgiame.
Litauisches Zentralkomitee, Vokietijos Krašto Valdyba.
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Puslapis Penktai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kuklus Visuomenininkas
(S. Bakano 65 Metų Sukakčiai Paminėti)

.pusantro biliono dolerių.

' Daugiausia keliaujama j
Europą. 1953 metais ten
vyko 376,000 asmenų ir iš
leido 293 milionus. 1954

Nėra Ko Abejoti
Pirmieji lietuviai šiame kiu būdu mes netenkame to

SUP?%drat^“°’ kul1 ddrbo™“Je
Štai vienas prisipažįsta saIvo draugui, kad jau išsigy-d. Stasiui Bakanui sukanka skaitė, organizacijos jokios kurie išleido 348 milionus, dlm0 ledia*4 “j ai u
Ul Jome’
inė- dęs
deo jį apniku- 65 metai.
Pažangiosios nebuvo. Anuomet Bridge- o šiais metais, manoma, jau
__ ii’, ‘ Visa tai turėdami galvoje
Praeitame numery minė. Montevi
Klos
ll'p-OS
fblivn
užsikrėtęs
criUlldnc
elraitvtniamc
♦tli
bn
n-Illžc
11^4,
„rin
Mvnn
nnsė
miliono
ai
.
........
užsikrėtęs
spaudos
skaitytojams
tai,
be
villės
lietuvių
tarpe
žydėjo
pusė
miliono
amerikiečių
~
t*
DiCS ir pradedam galvoti
jorae, kad žymaus rusų par-tE10S h«os (buv0
eigtaVTrar^rmįTieti'vojl0™11"™^’ neSalis aP'an-abejonės, žinomas vardas, girtuokliavimas muštynės, aplankys Europą ir grįš Pa- ^’įbaudimoįstaigą
lokį dla“djmą’. ku™
privalomos paskolos valstv- kytl gimmni> nes Jie gyven3 nes Bakanas yra senas jos bylinėjimasis ir kiti panašūs likę ten 400 milionų dolerių. ‘“JP «
* Ant butų Pastovus> tlkras ir mu"
Mlvad^rinonar ne X
(^^bendradarbis, seniau labai negražūs dalykai. Čia ir ..„Spė^ kad Memet
prasidėjo
Stasio
veikla ryžių aplankys 3»o,ooo, koVisi žino, jog Susivienijiri ar ne, bet valstybei gauni Sibile).
draugijose, bendradarbiavi260,000, Londoną 250,- P
...
cai-m;n nio draudimas kaip tik yra
paskolinti) iš kiekvieno dir..
~
,, ..
mas
“
Naujienose,
”
“
Kelei000,
Madridą
192,000,
AmJ™
as
>
lkld
“
”
«toks,
koks kiekvienam lietu
bančio išėiuljiama 600 rubNor. Vadų
vyje" ir Lietuvos spaudoje, sterdamą 12o,000 amenkie-“
neDa,.rastai ^dide-viui ‘eikalingas. Žinome,
lių. O štai gegužės 11 d. Tokį prašymą turi žymaus
Po
kurio
laiko
Stasys
gačių.
}.
nos turi m kad
Susivienijimas pelno
per Vilniaus radiją paskel- Urugvajaus komunisto, ne
vo geresnį darbą geležinke- Tokios kelionės, ypač į
tikslugJ ne ’tiR pa„elbėt- neieško, tad jo draudimas
bė pats finansų ministeris taip senai grįžusio į Lietuvą
ly, bet ten darbai nebuvo užsienj, nėra tik pramogos
•
noiuimėc m o esti
pigus ir prieinamas,
A. Drobnis, kad visoj Tary- Vaivutsko žmona. Jis pats
pastovūs,
tekdavo
dažnai
reikalas.
Jos
turi
ir
didėseu-„n<Hi
lietuviu
^
ums
svarbu, kad mūsų
bų Sąjungoj valstybinės pa- rašo viliojančius grįžti laišLuti be darbo. Pagaliau nės reikšmės. Kas moka
bet 11 bUjU. gtl et.u .
draudimas būtų patikimas,
skolos paskirta 32 bilionai kus, bet jo žmona atsiuntė
,<
lO- metais
* - jis gavo netoli
♦ r csavo
.jv„ kalino^
. w finansinis
p
192o
kelionę cntvti.kvti
sutvaikyti, tnK
tas bendram visuomeniniam 0 SLA stipins
sto(miliardai) rublių, o Lietu- į Urugvajų laišką giminėms,
Bridgevillės
esančioj
didelėj
kitur
išvykęs
daug
ko
nauT
Q„
e
;„w
n
ni
m
n
vis
nius
užtikrina,
kad
visi
vai iš tos sumos tenka 250 kuriame rašanti, kad “mes
ligonine, stat.onary engin- dingą pamato, daug ko papriklausą draudimo pinigai
milionų rublių.
esame jau žuvę, bet gelbėkieer
vietą
ir
čia
nuo
to
sunoko.
bus išmokėti. O be to mes
_____
j te, jei galite, bent mūsų sūlaiko tebedirba.
Pasaulis šiandien yra , . ^natinaai^ didelė* na-esame girdėję, kad Sur. ,
U- j -i
mėlį,
” prašo jį atsiimti į1
Dalyvavęs ir Gedvilas
t,. ' . f,
Stasys
anksti
suprato
ortampriai
suristas. Ir tolimos .
*
į,
®
sivienijimas savo draudimo
v
Montevideo.
ganizacijos reikšmę ir todėl Azijos įvykiai greitai pajunJ
n .‘programą paskutiniais meKaip žinoma, gegužės
.
jis
visą
laiką
priklauso
unitami
čia
Amerikoj
ir
prienonoi.-Hinti
tais žymiai pritaikė šių diepradžioje Tarybų Sąjunga ir Motinos noras suprantajai. Jis domėjosi unijų singai. Svarbu tą pasaulį da.bu įgi • -P adėtis nų reikalavimams. Tokiu
komunistų valdomos valsty- mas’. bet kas jo klausys koveikla, turi daug pažinčių ko plačiau pažinti, nes daz„ ...
L
R būtu kiekvienas lietuvis, kū
STASYS
BAKANAS
bės (dar neįjungtos į Tary- munisri| įojuje ?
nai dėl vienas kito nesupra-..... g .
. ", ris rūpinasi savo ir savo šeiuoliai joje bendradarbiavęs. unijų darbuotoją tarpe.
bų Sąjungą) Varšuvoje pa
1
kitų laimėjimų, kuriuos dar- 1IS
- - mos ateitimi, Susivienijime
sirašė karo sutartį. To spėkAtiduok ir Mėšlą
Mūsų sukaktuvininkas yra , Kai buvo organizuojami
bininkai per savo unijas istaklio pasižiūrėti buvo leis- Bent dalis kolūkiečių turi gimęs 1890 metais birželio plieno darbininkai ir kūrėsi
* P™™" rikovojo/yra' ir 'Viešasis ras 1tvi^mUŽtjk,jn™Ų ka,l
ta ir Ukrainos, Gudijos ir savo ožkutę ar karvutę. Jų 3 d. mažažemių Jono ir Elz- pIO, Sgsy® bu™ įsijungęs
|ietįviJ : iau dau„ ka draudimas. Darbovietėse ir Jo d‘dU'1'md!’ JUS naudingas
Pabaltijo respublikų minis-mėšlu jie stengėsi kuo ge- bietos Bakanų šeimoje Ado- » 1. tą darbą. Jis su kitais
vertiname ^kii^ “"‘j“56 dirbantieji apdrau-“
teriams pirmininkams, ku- riau patręšti jiems duotus maitiškės kaime, Veliuonos umJU darbuotojais važinėjooalvoiamp n ka ian džiami nuo nelaimingų atsi- Odarsvarbiaumumsatrie dalyvavo Tarybų Sąjun-žemės sklypelius.
Dabar valsčiuje, Kauno apskrityje. S1 sakydamas prakalbas ir
-e amei-ikieti eu- tikimų, o kartais ligos ir siminti, kad lietuviai patrioges delegacijos nariais. Tuo “ponai” davė isakymą kuo Tai 7 gyventojų kaimas,tuos susirinkimus aprasyda- ro" . aj> j. nQrg ^ijos mirties atvejais.
tai jau nuo senų laikų niebūdu dalyvavo ir Gedvilas, daugiau to mėšlo panaudoti daugiausia Bakanų giminės vo m^ų spaudoje
g^enįoją.
Tas dalinai
ikė Susi- kados nedvejodavo, ar daly-------bendriems
kolūkio
lau-gyvenamas,
1 aciau reik pastebėti, kad
A__hji ’ Hancr
.....
- e..„,
----------t---- is, seniau miškais , Tačiau
šian d.niiin<n Hm-Ku
vauti
Susivienijime.
Jiems
ir dėl blogų keliu darbas, iš kurio Stasys pei- ,.Ame"ka daku? ^m sian-vien jimo darbą Sakysim
J
lams.
Aš Jau Išsigydžiau
,
- 1 •
4 Ck naci
HnnnpU np dien padeda, bet nepazinda- pasitaiko taip, kad kai ku- ,.u . dUhU’.. au
sunkiai pasiekiamas. Sta- nesi n pelnosi duonelę, ne£
lietuviai vnatinaai iš!,ntls nuo hetuviskos orgaIš Urugvajaus lietuvių vie
sys
šeimoje
buvo
vyriausias,
buvo
palankus
jo
visuome.
-r
•
•
•’•
,
nizacijos. O ypatingai neKiek Uždirba
Be
jo
dar
3
broliai,
kurie
ninei
veikiai.
Ir
geležinkeT,a'
S
toki«^ Iiet“nas kitas susigundė ir grįžo
Iv dirbdamas
dirbdamas ir
ir dabar
dabar jis
jis Išeina. >«? bJS meškos1 >>a- kebtus, Pfeiškimus, jog jie viškos organizacijos, kaip
rašo yra palikę Lietuvoje.
ly
į Lietuvą. Dabar jie atsiun Viktorija Plepienėplytinės
’ Stasys augdamas neturėjo neturi laisvų sekmadienių, tarnavimas, kuri, norėdama savo darbovietese esą ap- g
čia Urugvajuj pasitikusiems esanti Palemono r j
. . .
musę nuo žmogaus nosies drausti iki ausų ir j!ems
J
’ kuriai priapciuopiamai nau-

šį penktadienį, birželio 3 bet laikraščių jie mažai te- metais Jau 442,000 asmenų,

Bolševikų Kontribucija
Lietuvai

X

7 “vici-stų” ir prastais ke- ir galimumų. Stasys įveikia triū su muse
šiandien uzmnsuma, Kad Šias aplinkybes mes ture-- liais ją buvo sunku pasiekti, tuos sunkumus ir visuome- A|He lutas tautas, jų i ei-pei Susivienijimą šią di-tume atsiminti kaip tik daJis turėjo tenkintis savo na- niniame darbe tebėra prie- kalas lr tb ^bm,e dau« ko dzlaasl« lle‘u''.'« o'ga."‘^- bar, ka, vykdomas SusivieSKAITYKITE
mu vargo mokykla, kol bu-šakinėse eilėse.
15 knygų sužinoti, bet ge- ją-buvo skatinama ir stip- n,juno Lietuvių Amenkoje
~
\
t - tt ta. = ’ i . nausia viską pačiam savo nnama lietuvių patriotine nauju nariu pnrasymo vav.° 1?!?ta.sava ,sPaada- ,Pa- L’,nk,u . ?ukaktuvln,"kul akimis pamatyti. Todėl to-veikla. Taip pat užmiišla-jus.
sirodziusiosbetuviskos kny-s-.cikatos iristvei-mes. Dar-kios kc|ionfe ; 5Vetimus
kad Susivienijimas iš
K. Skeberdi*.
NAKTYS karal.sk,UOSE Lia*. ATLA.nL rAvrsv e ak.*- .
1F I^,kr?sc,a‘ ^U1 bu? bo dar
bk°:.°
kraštus yra labai naudin- pačių pradžių nesiekė-jokio
Povvdt'no apysaka apie* jaunuolių manas iš Žemaičių Kalvarijos -vo geriausia mokykla, nes ninku eilės išretėjo, todėl
pelno, bet tik rūpinos lietu-kinius
CprS.v~
L,k, „La8a
aS:™1
' »eatg^P^b,<> Dar ir kitas
kitas svarbus
svarbus rei- vių savitarpine pagalba, lablis,
jau
pradėjo
rašinėti
židienos
Gražiai Atsake
CEZARIS, Mirko -Jesulič'o
romanas, v,r vtito m « r»r* a
>ie>uuv o zviimiiit.-*.
»
- v
*
«/
kalas. Sakėme, kad ameri- darybe, lietuvių kultūriniais
f,da. pirmoji dalis.
apį* kS BUteS.
Naujienoms ’
vertė A. K. Puiria
kiečiai paliks užsieny apie reikalais ir savo brolių švie188 puslapiai, kai
c ičMni-TV’i'v •' letuvių kovas už savO teises. Kai-rir “Lietuvos Ūkininkui.”
AMERIKIEČIAI
"\S BCOAS IŠMOKTI AN-,- na< kietuose viršeliuose ........... $5.50!
pusantro
biliono dolerių, timu. Tokiu būdu Susivie- Rašėme, kad komunistai
I-IsKAI. Geriausias vadovėlis pra
Stasvs dar
tik 12 metu
KELIAUJA Tai stambi suma. Amerika nijimas praeityje atliko ir V^1 pradėjo vilioti “grjžti
dedantiems angliškai mokytis; dunda TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.
,
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. Parašė Leonas Blumas. Trumpas HITlZiaUS bŪCltiniHS tUl'ėjO ei____
visako gamina tiek, kiek jai šiandien atlieka lietuviams atgal į tėvynę.” Jų komiteKaina .................................................. 75c eeializmo aiškinimas.
Kaina 25c. *:
Jis ėio prie Amerikiečiai mėgsta ke- pačiai nereikia. Ji savo šiame krašte svarbų vaidme- to, kuriam vadovauja geneNAUJA VALGIŲ KNYGA. M. .V,i11 UZaarOiaUll
turi kitur parduo- nį ir turi didelę reikšmę mū- Hilas Michailov, kvietimus
daugelis kraštų ne- sų patriotiniame darbe.
^aV.na.11 Amcrik°j gyve0311"
jų pirkti, nes neturi Todėl panašius pareiški- tieji lietuviai.
-’io o kienokišenė storesnė tas dolerių. Taigi tie kraštai, mus darydami mūsų žmonės Į tą Michailovo kvietimą
Kaunę nusikraustė ir Napoleoną re- nas.
kapeikų.
Kiek
paaugėjęs
va^juojatoiįau pasaulio’ pa- Sav?
keliauninkų dolerių, visuomeniniu požiūriu nėra atsiliepė mūsų rašytojas IgMo^n° IETUVOS ISTORIJA.
.
^,.ao,
.d^bo. dvar? namU staty- kiūrėti.
galės padidinti savo preky-tvarkoje, nes jie šalinasi nas šeinius, kuris parašė il. L.,11 N.
- .
.
..
Dausrirdaitė-Sruogienė.
Kaina $3.00
atllnrin.amaikanc’‘puri.’ kainar$L<w lietuviv
kalbos
istorija.
b ^au įdirbdavo per
. ..
.
bą su Amerika, daugiau čia nuo lietuviško bendro veiki- gą laišką žymiame švedų limitrino pa unksme. Balio SruoDr. p. Joniko pirmasis ir vieninte- fliena pusiubli ai* net flauKai šiandien tui ime ne tik Į^o pirkti. Vadinasi tie do- mo. O antra vertus jie ne- beralų “Daęens Nyheter**
173 pusk. didelis formatas, trera na
..Ve'k*las...$3.<H,i^au-. Žiemą eidavo miško greitus laivus ir oro linijas jerjaį aplinkiniais keliais privalo užmiršti, kad betko-dienraštyje. Šeinius sako
p°Pv-rii.-TKaTb h rd bi ?2 V ivozas Stalinas, arba kaip kb’s^» pavasariais buvo iš- į visus pasaulio kampus, tai v^j
namo<
kios darbovietės draudimas rusams: Palikite Lietuvą ir
v^ųap^
“dročvstės’-lentas ir užjūrius pasiekti nebėra Kokia didelė pagalba bu-dažniausia nesti pastovus, kitas Pabaltijo valstybes ir
nės piau tu iš Pietų Amerikos j Po- v
••
piauti,
vasaros Nemunu
metu—sunku giandien
ir ne taip jau
branTlo-P^niim metiK
k-rai-mps tuoi visi erišime o
Iiimzij,.
....$3.75
$3.77, socializmo
Trapai
daugiau
'o TLietuvai jos
sūnų ir dūk-Ilgesnius
metus šame kra,
nies tuoj...
visi_gnsimeLo
lineziją. 4,3
413 pusi.
pusi. Kaina
Kaina...
SOCIALIZMO teorija
TEORIJA..
_____t
■'
i
c .
h
.
Hm
.
atsiminimai. Stefanijos Paitana
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- trioptus
sielius .Nemunu gu. bianoien vis aaugiau
atsilankvmas. Malonūs te išgyvenę musų žmo- “esamomis sąlygomis mes
vičien-.s prisiminimai iš jos jau- uo ,ieties santvarka ir kodėl ji riai plukdyti i PlUSUS.
Daiby- ir daugiau naudojamasi lėk- v-,*
*
doleriai •ir dabarti- nės gerai žino, kaip daž- nenorime sudaryti vergų
nvstės Lietuvoje ir Rusijoje. 5ri pusi. keisis.
Kama ................................ 25c
..
,. '
. , ,
• ,
•
.
i - -i
.
DUlU
Kaina
....... .....................
$i.oo rIk
.o, TC.ICV.D^ .OIt.
mečio dienomis
n.Kto 4vtr.Mi.-c
t,
riKRA teisybė apie sovietv
ZV”"..... ” tekdavo ir tuvais, nes tuo budu sutau™
niams Lietuvos “Ponams,” nai tenka keisti darbo-papildą nei jūsų kolcho?am? UkyJ? P?d>f^ti, n^porna la.ko, o ,r išlaidos ne bęt jj(,
gvcti
aki vietes, o tai,, pat pasitaiko, zams, nei jūsų kasykloms,
Miškini .Tuma. s.v.ckį, ui,*, k; ”'j^jf^į^j^^iį^^itevai savo žemes teturėjo 3 kažin kiek didesnes. Skai- bj- Jsvetima žm
žmogųu įisi!eisti jog reikia ir i kitą valstija nei jūsų ginklavimosi pra.414 pusi. Kama ........................... ai flau? me<lžia>ros. w pUsiapm, dešimtines,
reikėjo
kitur
čiuojama,
kad
pernai
į
Eu<
ca
PaE
J
fHJ
na_ nersikelti. nes
nes taip
tain daryti
darvti monei.
monei. Atpratinti
Atpratinti mus nuo
_
čiuojama,
Kan
pernai
>
įsuPabaltijį,
nes jis pa-persikelti,
MIRUSIOS SIELOS.
M. Gogolio kaina ...........
.... 50c
svarbiausias veikalas, išvertė M.
„.„,„0
popiežius
yra laiįkus du bti is puses.
ropą lėktuvais skrido dau-tikr? padėtj ir ]aįs..kartais verčia pasikeitusios laisvės pasiilgimo jums neMiškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25
ROMOS
kristaus vietininkas? PaSulaukęs 21 metų, tai yra giau žmonių, negu laivais sam pasauliui dar kartą pa-gyvenimo aplinkybės. To-pavyko ir nepavyks”.

Vertingus Knygas

m

RYTŲ
PASAKOS.
Krėvės kiekvienam
rašė kun.perskaityti.
M. Valadka.
.Svarbu!
parašytos
indų ir Vinco
kitų tolimųjų
Kaina
$1.20;' jpj J

tautų

Henrio,

220

pusi.

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

me
taiS,
metais,

StaSVS
aplei- plaukė.
StaSVS apleiplaukė.

^Ka, SO€IALOEMOKRATIJA IR BO, .jdzia gimtąjį kraštą ir at- Atitinkamos įstaigos apševizmas.
Papai k. Kautsi j’vvksta i Pittsburgho apvlin- skaičiavo, kad 1953 metais

tvirtintų, koks klastingas ir

H

NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
PINK7AT. Jono K. Kario, IRO paveikslų, 225 pusi., perame popieryje.
Kaina .............................................. $5.00.
, ,
.
A KISS IN THE DARK. J. .Tazmtno anjrlų kalba sodrūs vaizdeliai.
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2.
minkštais viršeliais ................... $1.00

P. Aoelkir

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais.
Kaina ....................... $3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
toks tvanas būti ir ką apie tai
saięo mokslas. Kaina ................... 25c

daug lietuvių angliakasių, 360,000,000, o šiemet išleis

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 East Broadvvay

So. Boston 27, Mass.

(Vokiečių patarlė)

Igno Končiaus albumas “MEDŽIO DROŽINIAI GIMTAJAM
KRAŠTUI ATSIMINTI" kalba i tautiečius ne žodžiais, bet dro\
žiniais.
223 nusiautai. Dauaiau 10(1 nuotraukų. Kict i viršeliai

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bolLIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta
Kaina ......................................... 25c
Amerikos lietuviams.
..$1.00
BARABAS.
Paer I-asrerkvist’o isto
Kaina .......................
rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
.
KODĖL AS NETIKIU I DTEVA. nybės laikų Romoje, Palestinoje ir
Q
Pilna areumentų. kurie visiems Kipre.
Knysra laimėjusi Nobelio
1 *><*«'»*<£ «>»/.
I
įdomūs. Kaina ..................... .. ..20cpremiją. Kaina ................................. $2.2) |

------ —

vra komunizp m

POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunisro naujausiomis žiniomis papildyta tuo,"
.
p„
:: uycioni kpliavn
™S'
K. IV1.
M. Valadkos parašyta knyga, 2501 klausimu knygute. Kaina ........... 2oc
I
t>I lOgev lire,
I d.,
1 1
UZSienl heilavO
__________________________
pusi.
Kaina ............................... $2.5D KOkius dievus žmones gap. minkštųjų anglių kasyklas amerikietis. Į šį skaičių nerirtnill -.^dai npišsinildo
žemaitės
raštai
Garsiosio'Pas ?avo dėdęY Antana Ba-ieina tie, kurie
buvo išvykę
’
(italu
natarlė)
mūsų rašytojos pirmojo karo metu -ok ų įvairiuose kraštuose ir Įvatriuo i
,
J J
< Italų patarle)
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra e. laikuose dievai buvo kitokie. Ko- kaną.
į Kanadą ir Meksiką. Spe-( Besiginčijant dėl kiaušinio
buvo senųjų lietuvių dievai?
128 puslapiai
šytojos paveikslu.
Čia tada jau buvo gana jama, kad jie išleido $1,- dažnai ir višta pabėga,
............ 50Ū Kaina ................................................ $1.00
kaina

________ _ ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS.

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

Gaunama pas knygų platintoms ir nas leidžia: L. J. Končius,
76 Westalow St., Boston 22, Mass.

LENGVAS RUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI
Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvulių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas karpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

%

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.
Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, M

m.E!VTS, ąG. BOSTON

Pu
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ŽAIBAS JĄ TIK SlžEIDž
GRAŽIA DELEDDA:
vilnė, šilkas, sintetiniai au
deklai visi "nukentės” nuo
to naujo išradimo ir dar nie
kas nežino, ką turės daryti
moterys, kurios mėgsta daž
nai rūbus mainyti, dargi jei
(Tęsinys)
tokio reikalo ir nėra?
'—Na tai aš jums tikrai viską išpasakosiu. Gal būt
Pagal Kanados Įstatymą
aš buvau kalta, bet aš kaltę atlyginau, kaip skolą. Taigi,
išrauėjai, pulk. Delcellier ir
aš turėdama šešioliką metų, jau turėjau vyrą Julijoną,
___________
Dr. V« eiatoerger, kaipo valkurį vadino Julijonu Ilguoju, nes buvo augštas, kaip va
. r, - • i »
tižios tarnautojai, jokio pelana pušis. Ji taip vadino ir todėl, kad norėjo atskirti
Nesemn rašėme Moterų pasauliui. Bet jau ir dabar
..
L-,adipao ne-ures.
nuo jo pusbrolio Julijono Trumpojo. Šis, trumpasis Ju
Skyriuje apie naujausias apie naują nepaprastą ura- Jkms Kaliados valdžia už
lijonas, buvo vaikinas nelabai augštas, bet gražus, gyvas
“sintetines” medžiagas, ku-dimą duodama šiokių tokių jy ipiadi.n., sumokėjo lygiai
ir rudas, kaip voverė. Turėjo daug amatų, taip pat buvo
rios daro tikrą revoliuciją zmių.
vįeną dttkn jeodu
do_
žmonių apredaluose.
Kai Naujų, patvarių medžią-jeri pasidalĮjo lygiai pusiau>
ir laikrodininkas, ir .jam buvo pavesta saugoti pušyną.
Bet kadangi naktimis jis negalėjo palikti savo kaimo, jo
žmonės pradeda dengti savo gų gaminimas priklauso nuo jr kiekvienas gavo po 50
Adonio ar Ievos nuogumą siūlų kitokie verpimo. Nuo cenlų
Taį visas išradėju
vietoj sargu buvo paskirtas mano vyras. .Jam pastatė
medžiagomis, padirbtomis iš amžių žmonės pluoštą suk- peĮnas? jeį neskaityti, kad
šitą lūšną ir paskyrė mėnesinę algą. Tai buvo didelė
oro, druskos, gazolino ir net davo rateliais ar dirbtuvėse j;e lul j pastovų darbą ir ga
parama, nes mano Julijonas mažai teuždirbdavo. Už
iš stiklo, tai yra nekasdie- (verpyklose) i storesnius ar lės tohau sav; tyrinėjimus
miršau pasakyti, kad jis buvo nituotojas. Sukėsi šen,
ninis dalvkas. Bet šiandien plonesnius siūlus ir iš tų siu- darvlį
sukėsi ten, bet varinių keptuvų ir dangčių užnituoti buvo
visokie sintetiniai aukdeklai lų audė audeklus. Kanadiš- Galima suprasti, kad nau
maža, ir žmonės pradėjo tuos biaurius geležinius indus
jau Įėjo i mūsų kiekvienos kiai išradėjai sugalvojo siu-kanadie<.-ų išradimas su.
vartoti Kai kurie iš tų indu prakiurdavo, bet nieko ne
dienos gyvenimą ii piizti lą verpti kitaip. Jie i siūlo kėlė didelio susirūpinimo vigalima
buvo daryti, nes prie geležies švinas nelimpa.
dacion,
nylon ai kokio vidur Į Įverpia .a’ua. ^-Jpi tų-.-oje tekstilės pramonėje tiek
Ir taip Julijonas kiekvieną naktį čia ateidavo; vasarą ir
kito pavadinimo sintetinius “širdį? ar "skeletą iš ne-tarp fabrikantų, tiek ir tarp
aš ateidavau, bet pasakysiu tiesą, bijodavau. Ypatingai
drabužius yra visai Įprasta, skelbiamo pluošto ir apie tą darbininku bei siuvėjų.
šviesiomis naktimis man rodydavosi, kad girdžiu vagis
Bet čia nesibaigia revoliu- plonučiuką stiprų siūleli Išradėjai sako, kati pra
pušis piaunant ir šakas velkant, Julijonas atsikelia, pasi
rija žmonių apredaluose. verpia ar apsuka bet kokį flžiai naujį patvarįejį au
jVZrs. Edward Iki rialo* itzs e’ittsourgūe no pietų plovė
ima šautuvą ir jei vagys nepasitraukia—juos nušaus. Ir
stai dabai ateina nauja ži- kitokį piuoštą. Tokie siū- dėklai bus naudojami tiktai
indus. Iuo metu Įsiveržė į kambarį žaibas ir ji pasijuto
nia, kad naujas perversmas lai yra labai stiprūs. Iš jų ten, kur reikia labai patva_
sulaikydavau kvapą, kad jo nepažadinčiau, nes bijojau,
j uMokšta į kampą ir kibu tinko apiberta. Jai tik sužeidė
gresia visai tekstilės imamo- išaustas audeklas savo iš- ,.įa medžiagų, kaip tai aukad jis nepražudytų savo sielos dėl vienos nukirstos pukoją ir ranką.
u
nei ii net sintetiniams dia-vaizda visiškai nesiskiria j^iant užklotus automobi- ____________________
sies. Tačiau jis ramiai sau miegojo.
bužiams. Nauja
.. . a Penms-mfo kito tokio audeKo, iš- Hams, dangčius sėdynėms, kad teismas jos pasielgimą buliuoti. Pridėk sherry ir
—Jis miegojo, bet sapnavo biaurius sapnus,—tarė
mas ateina įs sakosios Ka- austo įs to paties pluošto, darbo drabužiams ir pan. pasmerkė. Mrs. Kayes, by- druskos pagal skoni. Tokios moteriškė kiek ilgiau patylėjusi ir vėl rankomis užsidennados- ,
. . btt
>ra kehs kartus stlP“ Bet vėliau naujos medžiagos lai patekus į teismą, gavo porcijos užtenka 4 ‘žmonėm, gė veidą.—Vieną naktįspakilo jis kaip kokia dvasia ir
Du Kanados moksliniu- resnis. Kaip namas pasta-bug prieinamos visiems, ir nuo nepažįstamų žmonių
_____
sako; taip, juos užklupau ir užmušiu juodu abu. Paskui
kai, dirbdami Kanados vy- tyta> iš plytų apie plieninius tada tekstilės pramonei at-daug šiurkščiu laiškų, ku- Šokoladiniai Pyragaijiai
nubudo ir pradėjo mane spausti. Drebėjo ir barškino
riausybės kariškose labora- namo griaučius yia daug
sunkus prisitaikymo lai-rie smerkė jos pasielgimu,
(Cup ( akės)
dantimis, lyg turėdamas karštį. Ir pagaliau man pasisa
torijose, surado būdą taip stipresnis už namą pastaty-kas
Teisėjas Įsitikino, kad kitą
štai
gardūs
pyragaičiai,
kė, kad iš tikrųjų turėjo vieną ligą ir jau nuo senai: buvo
suverpti pluoštą (vilną, med- tą tiktai iš plytų, taip ir nau—
—
—
—
—
M
,
s
>
’
k
!
Mrs
Ka
>'
es
užleis
savo
kuriuos
lengva
*
padarvti.
pavydus. Jis Įtardavo savo broli Julijoną ir sapnuodavo,
vilnę, šilką, sintetinę vilną jas audeklas yra daug stipKRANb L S
telefoną reikalui esant. Be paįmk ir sumaišvk kartu
kad jis ateidavo pas mane naktimis. Iš kitos pusės jis
ir kitokį pluoštą), kad iš tų resnis už paprastą audeklą, ę--, > K
to, jos padėtį palengvino ir šiuos daiktus:
siūlų išaustas audeklas yra kurio siūlai yra suverpti tikik/1 A/r>Z£»f I
taip norėdavo man gero ir buvo toks malonus, kad nieka
tas....
faktas, kad
po .kelių mi- o„ saukstus
. ,
, (tirpytu)
...
...
-----------.
.
f
rieoaiu
nuo penkių iki 10 kartų tai iš vieno kurio nors pluoš- Viena sausio menesio die-nuciu ji susigalvojo, sava-., ^ausiniu trvnįu.
dos man neišdrįso pasakyti apie savo Įtarimus. Gerai,
to.
drūtesnis, kaip audeklas su
sakau, tai aš kiekvieną naktį ateisiu čia ir tu būsi ramus.
na Mrs. *Mary
’*“*.’ *L.
— Kave« is noriskai nutraukė pasikal- įąisc puodelio pieno
tkareiviams siuvami dra **“
verptas senovišku būdu. Tie .......................
Ir kai kuri laiką dalykai ėjo gerai, bet oras atvėso, ir jis
...
” Clinton, N. Y., kalbėjosi te- bėjimą ir daigi pranešė te- o
.
du Kanados ,>erversminin-buz.ai is naujo audeklo gal. ,efoEU gu ,av0 d
Mrs. lefon(> kompanijai apie kai- £
X “t '"u" T"l, '
pats, vargšas Julijonas (tada atrodė, kad jis jau atsikratė
nešiojami penkis kar- shuk)i<. Mrs Kaycs turėjo myną, ieškantį gaisrininkų. ^jau^k-u^'jei Teria <ga*irna ir : savo ligos) mane prašė pasilikti namie.
kai tekstilės pramonėje yra būt.
būti nešiojami
įseis
pulkininkas H. A. Delcellier tus ilgiau, kaip drabužiai is
Kayes įsivedė dabar
dabai ta)
Tačiau lytą jis buvo kažkoks keistas. Vaikščiojo
:
T
• v
♦
iii
,,
ne
P
riva
čia
liniją,
bet
"parMrs.
Kaves
ir Dr. J. V. Wemberger.
paprasto audeklo. Tą pa- ty line.”' Joms
besikalbant, privačią telefono liniją (ji 1 puodelį cukraus
šen ir ten po kambarį ir atrodė, kad uostė įtardamas visus
Naujas išradimas dar te- rodė įvairūs bandymai.
kaimynas Tovnsend, kuris kainuoja $10 per mėnesį
njvte^ nesaldaus, tirpyto šo- daiktus, kaip šuo. Bloga liga pavydas. Aš kentėjau,
bėra laikomas paslaptyje, Įdomu tas, kad naują
pat- 5rgi.?irėj°.“party line\ Pa; brangiau), bet tur būt dar" *kolado
uvermi
taip pat vargšas Julijonas, ir aš pati jam patariau mesti
nes išradėjai dar neišsiėmė variąją medžiagą
*1’ prašė ponią Kayes užleisti ilgai nepamirš teismo sprennaktinę tarnybą. Tačiau ir jis pats su savimi kovojo ir
malo- Tuos produktus gerai su- į mane nekreipė dėmesio.
turė- maišius, išplak atskirai dvieBet štai atėjo gražusis metų laikas ir gražiuoju laiku
kurie jų kiaušinių baltymus į kiedar labiau augo pavydo liga mano vyro širdyje. Jis ne
party line telefonus, tas putas ir sudėk į tešlą.
mus septynioms audykloms kaienių aprengimas i«,m- baj užimta pokaibiu ir trumrasdavo ramybės net tomis naktimis, kai aš ateidavau
---------------------------Tešlą supilk į riebalais isir verpykloms gaminti nau- dai ir musų kraštui atsieis
- at?ak -. -į
tbe damn.
čia pas jį į tą lūšną miegoti. Aš jam sakiau, kad puv/VRPIf
tepta
fw™
ą (nmffin
.
...................
.
manrastai patvaria
„j
u,. i.„i.-..
ją nepaprastai
patvarią me- penkis kartus pigiau.
*
Rej)k 25
n.dnu
e3 3-0 tins).
laips_ syno
raganos kaip nors biauriai
užkerėjo.
lr jis tam
ed thing burn.♦»” Bo
kelių
tsi- minučiii ii vis<ri ansioalvnin.
džiagą kariuomenei apreng- Įsivaizduokim.
tikėjo ir kaip kūdikis prašė Dievo išvaduoti jį iš tų burtų.
, . . ,
, . mu pečiuje.
Siame skyriuje buvo daz- ‘ _
--------------------------Vieną naktį atsitiko baisus dalykas. Buvo graži
duodami patiekalai iš Užsakė Dovanų “Keleivį” depos mėnesio naktis; pilnas mėnulis švietė danguje ir
kai m v- jautienos mėsos. Taip pat
--------taip buvo karšta, kad lūšnoje pasidarė labai trošku. Aš
irgi gavo iš Kanados pa- rėš? Jei drabužiai neatpų
iššaukti gaiši i- visos šeimininkės moka gaiš Sioux įsinorėjau gerti ir prašiau Julijono, kuris jau buvo atsiguslaptį, kaip gaminti patva- tai žmonės jų visvien pirks njnkuP Tuo tarpu kaimy-minti jautieną “Stroganovo f Mrs.'IrvBiliūnas
.a*
lęs, kad leistų man nueiti į šaltinį atsigerti. Jis nieko
riąją medžiagą? ir jau kele- kelis kartus mažiau, nes
i nnrnmnbili nav-i būdu.” Amerikiečiai tą pa•z’
, , gavo , dovanų
,
mviia
ir
kitu
tritonu
tiekal
4
gamina
kiek
kitaip,
Ruo
.f
avo
oukters:
duktė
atneatsakė ir neparodė jokio įtarimo. Taigi aš einu. Buvo
tas dirbtuvių mūsų krašte vienas švarkas ar kelnės 2javo
ir mūsų šei- nauJino Mrs- Biliūnienei aiškiai viskas matyti, kaip dieną. Ir, nelaimei, prie šal
taip pat gamina tą patva- tarnaus penkis kartus ii- jgPauk<ė
g ‘gaisrininku* Dar bet Sal. ištiks
ie gaiši ininKUs. nai- .
1
nrenumprnta
........ Julijoną
t..h-___ m_______ ■;_____ _____ ___ . .....
prenumeratą metams.
tinio___
sutikau
Trumpąjį, mano vyro pusbrolį.
riąją medžiagą mūsų ka- giau! Išradėjai sako, kad zine
mininkėm.
suciese.
riuomenei aprengti.
ateityje reikės savo rūbus Visas reikara? po kiek lai. Jaut;ena Stroganovo Būdu Artinantis Tėvu Dienai
^as blogo buvo tame susitikime? Jis, Julijonas,
Vėliau, kai Kanados vy- mesti laukan, nes juos sun- ko atsį<Jurė teisme. Mr.
J. Grinui iš Detroit, Mich.,'raano vyro pusbrolis, buvo tikras pušyno budėtojas ir
(Amerikoniškai)
riausybė išims patentą vi- ku bus sunešioti. ...
Tounsend pasiskundė, kad
atnaujino prenumeratą me- turėjo teisę ir pareigą eiti visada, kada tik norėjo.
suose kraštuose naujam me- Toks perversmas aprėdą- jds negaiėjęS pasišaukti gais- Paimti:
tams jo duktė.
Ir aš jį visokiais būdais meldžiau pasišalinti. Tuo
džiagų gamybos būdui, pa- luose atsilieps visoje tėkšti- , jnjnkų
“pa,ty line" Svarą geros jautienos (sirloin)
jau pasišalinti. Vos tik spėjome viens kitam ištarti kele
IOTOGRAFŲ
slaptis bus žinoma visam lės pramonėje. \ ilna, med- teĮefonu Prisiekusiu teismas šaukštus sviesto
tą žodžiu, kaip staiga po pušimis šmėstelėjo juodas ir il
1 puodelį plonom drožlėm suIŠRINKTOJI
Mrs. Kayes pasielgimą pa- pjaustyto svogūno
gas šešėlis. Aš dar ir dabar matau blizgančias, kaip ug
smerkė ir pripažino ją kai-6 uncij|) kenuką grvba (virl|}>
VARGšAS PAMESTINUKAS
nis akis, jaučiu trenksmą, lyg kas kirviu sutriuškintų man
ta. Ne>fr 101 ko valstijoj 2 šaukštus tomeičiu košės
galvą ir matau mažąjį Julijoną krintantį prieš mane iš
J
-'■'r V. -jį '--'v
į
pernai
metais
buvo
priimtas
1
šaukšteli
garstyčių
milteliu
f \ v’'V ’G'
/
skėstomis, kaip vaiko, rankomis, kuris bėgdamas išsiblaš
■ įstatymas, kad asmuo, kuris žiupsnelį oregano
kęs suklumpa ir parpuola. Pamišusi iš I^aimės pradėjau
'turi "party line,” turi užleis--'- šaukštus miltu
bėgti šaukdama:
ti liniją kaimynui, kuris no- - šaukštu sherry (cooking sher—Užmušei krikščionį, užmušei savo brolį!—gerai
j.’i pašaukti daktarą, gaisri- r> )
žinojau, kad tai šovė jis, mano vyras. Tikrai buvo jis.
’ninkus ar kitu labai svarbiu r)rilskos ir pipiru pagal skoni
Juodas šešėlis tarp pušų—tai buvo jis. Kai išgirdo mano
i atveju. Už telefono neuž- Jautieną supiaustyti plošauksmą, rodos, atsipeikėjo. Tačiau jis man nepasakė
leidimą baudžiama iki metų nom riekėm, o paskui rienė vieno žodžio, net neatsakė į mano koliojimus, kuriais
; kalėjimo arba $500 pabau-kėlės dar supiaustyti i juosaš verkdama jį apipyliau.
į dos, arba abiem bausmėm, teles. Bus apie 2 puodeliai
-Jeigu kaimynas nutraukia mėsos. Sunkioj keptuvėj ar
—Ką padarei,—jam sakau,—o nelaimingasis! Da
pokalbį be reikalo, sugalvo- puode pakaitink sviestą, pribar tau daugiau nieko nelieka, kaip tik nuvilkti lavoną
jęs netikrą “emergency,” tai dėk svogūnus,* pridėk gryprie jūros ir akmenį prie kaklo pririšus įmesti jį. Kitaip
jam gresia tokia pat baus- bus iš kenuko, pakepk, kol
eisi visam šiam gyvenimui į katorgą, kaip aname pasau
mė.
,
svogūnai suminkštės, tada
ly į pragarą.
'
Remiantis šiuo įstatymu suversk mėsą, pamaišydama
Jis tylėjo. Nuleidęs galvą vilko žeme šautuvą, lyg
ir
prisiekusiųjų
teismo ilgom virtuvės šakėm. Mėsą
neturėtų jėgų jį pakelti. Sugrįžus čia aš parkritau ant
sprendimu, teisėjas turėjo kepk, kol ji neteks raudonos
žemės ir pradėjau verkti ir vaitoti. Tai atsitiko todėl,
skirti bausmę—kalėti arba spalvos.
kad aš šiąnakt užsinorėjau gerti,—ismetinėjau sau.
piniginę pabaudą. Teisėjas Prie sunkos, kuri liko keJulijonas neatidarė burnos, įėjo į lūšną, uždarė duris
bausmės nepaskyrė. Mat, nuke nuo grybų, pridėk toir aš nespėjau atsikelti, kaip vėl išgirdau šūvio trenksmą.
tiek teisėjas, tiek skundėjas, meičių košės, garstyčių, oreJis nusižudė.
tiek
teismo
kaltintojas ganą ir miltus, maišyk, kol
Moteriškė drebėjo dar atsiminus. Aš pareiškiau už
(prosecutor) nutarė, jog miltai lygiai išsimaišys, tada Cathy Stanley, 18 metą. iš
Jis tik prieš dvi valandi išvydo šviesą ir jau pamestas,
uojautos, bet jaučiau, kad pasakojimas nebuvo baigtas.
Mrs. Kayes užtenkamai nu- supilk į keptuvę su mėsa ir Union City. N. J., išrinkta
i ia matome jį nugabenlą į Ix*» Angeles ligoninę ir sesers
Ir iš tiesų ji pridūrė:
bausta jau tuo, kad visas pakaitink, kol padažas pasi- New Jersey spaudos fotog
šildomą prie krosnies.
reikalas atsidūrė teisme, ir darys tirštas ir pradės bur- rafų karaliene.
(Nukelta j septintą puslapį)
____
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Ministeriui Vėl Pasmirdo

Jesuliš vaizduoja jo jaunys
tę, iškilimą ir mirtį nuo žuCEZARIS, istoriškas lx>. diko di ldo jo kovas, šiet i
kius
manas,
paraše
Mirgo
Jalu, ir jo reikšme
-iRomai ir
..
.
iri-i
'
sekančioms
gentkartems.
sic, verte K. Puida. Išleido ,,
- . 6 .
.
leidykla TERRA. 333 South P'-Vfa
Halsted St., Chicago 8, UI. *del!°. *?.ton“° ‘,ksluI“?/
o
i- M.
n< »»
i * įdomiai, išryškinant ne
Spaude
Mokuno
spaustu* itik
•
vė Pirmou dalis 190 misi pat} Cezar-1 11 J0 £>rvenU* Iai_
,
... V
’ i
v ’ kotarpi, bet ir kitus žymiuokaina $2. Gaunama
leidvk. ano meto žmones, ,kaip
.
...
.
,.
. sius
loję u- pas visus lietuviškųjų p
ėjus K
cfcel^
knygų )«u davėjus.
nas, Kleopatra ir kt.
Per paskutinius trejus_______________________
metus J ERRA davė eilę pir- šiaurinėj Karolinoje negrai
maeilių vertimų, kaip Paer valdo daugiau nei ketvirtadalį
Lagerkvist “Barabas,” Thor visu žemės ūkių.
Heyerdahl “Kon-Tiki,” Au- ----------------------------------gust Gailit “Tomas Niper- BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
nadis,” Prosper Merimee
GARSINIMAS
“Kolombą” ir kt. Ši graži
____
eilė dabar papildoma Mirko amžinojo gyvenimo slaptybė
Jesulič “Cezariu,” plikiau- , AR ŽINAI. kad netolimoje ateityje
šančiu prie gražiausiųjų ir slaptis ir kad tuo bus pašalintos IiĮdomiausiųjų istorinio ro- g°X’R^in^* *Ld * d‘U« Karalystė
mano *pavyzdžiu..susidarys
iš dviejų vaizdoMaiątt—
dangiškos ir žemiškos 7 — 1 Moz.
Kajus Julijus Cezaris yra 22:17; Ajcėjo 2:6. 7; Iza. 35:1-10;
lyskiausia ir iškiliausia as- ar žinai, kad i dangų bus p&>m-

Nauji Leidiniai

kiška, visas mokslinis ir ty-. Lenkų diktatorius J. Pil
Oro ispėjėjai skundžiasi rimų darbas yra rusų prižiū sudskis kaitą apie Lenkijos
politiką ir Lenkijos 1921 m.
negalį tiksliai oro pasikeiti rimas.
mus įspėti, nes nepajėgia Jei jau patys vietos ko konstituciją šitaip pasakė:
reikalingu laiku padaryti munistai drįsta skųstis, tai, “Kaip gabalas pūvančios
sudėtingų
apskaičiavimų. matyti, kad reikalai yra blo mėsos, sumaišytas su sušvinkusiais lašiniais ir su supu
Dabar išrastos mašinos, ku givusiomis daržovėmis, ir tas
rios skaičiuoja daug grei
viskas yra taip nešvaru,
čiau už žmogų. Suitland,
Kaip Rusai Prekiauja
Md., šiomis dienomis pra Net Bulgarijos komunistų kaip Lenkijos seimo atstovų
dėjo naudoti tokių mašiną laikraštis “Veeherni N’ovi- siela, kurie sudaro Lenkijos
orui spėti. Kol kas tai dar ny” skundžiasi, kad iš So nedorai begėdišką bandą.
tik bandymas. Jei paaiš vietų Rusijos gaunama ang Visas Lenkijos seimo dar
kės, kad ji veikia gerai, tai lis blogos rūšies ir sumai bas taip smirdi, kad aplink
iš ten bus siunčiamas vėjų šyta su akmenimis ir žeme. yra visas oras užnuodytas.”
žemėlapis visoms oro spėji Tas laikraštis klausia, ką O štai mūsų ministeris
mo stotims. Jose bus paro daryti su ta žeme, nes ji ku Londone p. Balutis prieš ke
letą metų šaukė Didžiosios
dyta vėjų kryptis, greitis, rui netinka.
,
Britanijos Lietuvių Sąjun
oro spaudimas visame kraš
gos
suvažiavime: “Nesikapte. Tais ir vietos daviniais Panašiai nusiskundžia ir
pasirėmusios oro spėjimo Vengrijos komunistų laik stykite po partinius mėšly
nus, nes labai smirdi, tą
stotys galės tiksliau įspėti raščiai.
darbą pasilikite, kai sugrįši
orą mažiausia vieną dieną
te
Lietuvon, tai tada smir
pirmyn.
Vėliau tikimasi Ar Jų Pilvas Nesprogs?
fitos gražuolės atvažiavo iš Indijos i Ameriką pasimo
menvbė
tik Kristaus
bažnyčia, o ne visa
dar tolimesnės ateities orą Denver, Colo., 9 vyrukai, dės tik saviems.”
Itiviiyue senosios Romos
ivoinob is- taŽmonija
’—Žyd. 11:39, 40; Jono 3:13;
kinti
šeimininkauti
žemės
ūky,
kad
grįžusios
namo
galėtų
I šį ministerio pasakymą
torijoje, kartu vienas di 14:2, 3.
įspėti.
mokinti savo tautietes.
kurie dėl savo Įsitikinimų atsiliepė “Keleivis” nurody
ŽINAI, kad bus prisikėlimas
džiausių vardų Europoje per iš AK
numirusių, ir kad “gyvėsiams”
atsisako tarnauti kariuome damas, kad taip kalbėti,
paskutinius du tūkstančius pilnoje to žodžio prasmėje, yra atvi
Kame Daugiausia Telefonų?
ję. . i
.
,
ties dalykas?—Ap. Darh. 24:15.
nėj, savanoriškai sutiko ypač ministeriui, visai netin
J/S Jf/RS SU_RŪTELE...
metų. Šioje knygoje Mirko AR ŽIXAi. kad Šimui miiionų
New Yorko miestas turi valgyti maistą, paveiktą ato ka. Po šio subarimo p. mi
-------------------------------------------------------- žmonių gyvens ant žemės pasekminGeras Vištų Ūkis
gai. laimingai ir pilnoje ramybėje?
daugiausia telefonų. Po jo mą skaldant gaunamais ra nisteris apie smarvę, kurią “Keleivio” sukaktuv inis pradėdavau mokintis rašyti
r r< p
tny: aciZINAI, kad rytojaus pasaulis
numeris
buvo
ne
tik
didelis,
—
skaityti
jau
mokėjau.
Aš
eina Chieaga ir Londonas. dioaktyviniais spinduliais. sudaro Lietuvos politinės
Parduodamas viitų ūkis/’Yra—6 buS. Iresnis ir gražesnis ne^u visi
bet gražus ir Įdomus. Tik- taip užguldavau ant sąsiuyi- ,^mbarių
“a namas šildomas karštu P«*tai ir pasauho gudnej, galėjo suKetvirtas miestas pasauly,
partijos, ilgesnį laiką nekal r■ai įdomu paskaityti 50 me-nio, lyg nieko kita nebegi,“a’Jžinai.'„
Mat,
daromi
bandymai
kuris telefonų turi daugiau
bėjo.
• >. dvieju automobilių b,osru esamam« laike bus naudingas
kaij) vieną milioną, yra Det- surasti būdą, kuris įgalintų Bet š. m. vasario mėnesio tų darbų apžvalgą, ypač kai dėčiau u nebematyciau. Vy- <stomiwin»iow
du dvigubi antininkai ar Dievo sutvėrimams visuose būsimuo
maisto
produktus
ilgam
lai

randi
straipsnį
kokio
pažįsresnieji
svečiui
sakydavo,
4
maži vištininkai, tik se amžiuose?
roit, Mich.
tarno
ar
buvusio
kaimyno.
kad
aš
šiaip
tinginė
esanti,
mylia
nuo
miesto
centro, mokyklos ir
AR žinai, kad pasaulyje yra ba“
Lietuvių
Dienose
”
jis
vėl
kui apsaugoti nuo gedimo.
...
,
. .
1 , . .
, , ,
bažnyčios.
Pusantro akerio žemės, das-—ne trukumas duonos ar vanMokslininkai mano, kad tas prabilo apie lietuvių smir Man laoai įdomu buvo nenorinti mokintis, bet kai Par.tneda savininkas. - Kaina ll tūks- dens—bet girdėjimo ir supratimo
Tikėti ar Netikėti?
' aS-IKaM?.M.
galima maisto dalykus ap- dančią politiką, kuri vyk skaityti mano buvusio kai-svetimas ateina, norinti pa<22jsakč, kad "žmogus yra gyvas ne vie
Kasdien sužinome apie svietus radioaktyviniais doma per paskutinį dešimt-' myno Andriaus Vaišnio sirodyti gera mokinė.
Telefonas 3-:iy<;i.
na duona. !>et kiekvienu žodžiu, kurs
naujus išradimus ir techni spinduliais. Bet tie spin mėtį. Ponas ministeris “au straipsnį apie jo gimtąjį Ra- Tai buvo geriausias būdas
išeina iš Dievo burnos?—Mato 4:4.
PfsipZknhmni
kos pažangą. Stačiai pasa duliai yra pavojingi žmo toritetingai” pareiškia, kad moniškių kaimą, kuriame man girdėti viską, ką vyrėsJ
NAUDINGI DIEVO ŽODŽIO
PATARIMAI
kiškų dalykų mums žada po gaus sveikatai, taigi neaiš tai, ką lietuvių politikai pa prieš kelias dešimtis metų nieji kalba.
~
..
AR
ŽINAI,
kad “pabaigos lalkuo.
I>oros dešimčių metų. Sa ku, kaip toks maistas gali darė per paskutinius dešim gyvenome.
Tada jaunas Kai ateidavo Andrius, as kaimo, Valkininkų parapijos,
hunuos
kuriuose mes uauar
dabar gyvename,
ko, kad 1975 metais nebe paveikti žmogų.
tį metų. yra tik tiek naudos, Andrius pas mus dažnai už- ypač klausydavau ausis
Dke',as "advi° stuu-.ikti išmanymo -iš
t turintiems nuo Dievo
reikės kambary elektros
kaip iš ožio—nei vilnų nei eidavo ir visokių naujienų įtempusi, nes jis visados ką vietos Atvyko į Ameriką prieš pirne pasaulio
Minėti
vyrai
sutiko
toki
dėlto jie galės
piene, vien tik smarvė.
šviesos įjungti ir išjungti.
papasakodavo. Jis visuomet nors linksmaus papasakoda- Osco. tns pats ’ar ‘^'žinantieji
i^
iki
1
šiol
suprasti tai, kas iki šiol buvo Dievo
Pakaks ranka pamojuoti— maistą valgyti, o Colorados Visai pilsudskiška pažiū buvo linksmas. Mano teta vo. Jį visi namiškiai mėgo. 1,epkit
’ žodžio ir Jo Plano paslaptimis?
Ona
Miliauskiute
AR ŽINAI, kad Dievo amžių pla
5 Mechanic St.
viena banga pakeis šviesos universiteto chemijos sky ra.
sakydavo, kad js yra links- Kartą. Andriui atėjus,
nas yra išmintingai ir tvarkingai su
Saxonville,
Mass.
tvarkytas; ir kad jis pilnai atitinka
dydį, taigi ir užgesins, kita riaus mokslininkai seks, ko
minusias vaikinas Ramoniš= kalbėjo apie vestuves,
Tamošius Tarka.
kie
bus
to
bandymo
vaisiai
A< Pijus Draugelis, paieškau savo
Kvąis^^Kūrėją štas kalba ap:c
pakeis net jos spalvą.
kiuose.
|. —O kada gi tu,
Andriau,
kurio žymiau
o
i
i
pusbrolio
Nikodemo
Gerulio,
iš
Žimo
ir iš jų darys išvadas.
sios ypatybės yra išmintis, teisingu
Aš
tada
avis
teganiau,
bet
iškelsi
vestuves?
—
paklausė
nu
kaimo.
^tsįKep^t^dresu
Elektroninis aparatas di
mas, meilė, ir galybė; ir kad tasai
Naujoji Sąjungos Valdyba
P. Draugelis
Planas parodo dievišką išmintį, sie
—K. K.
džiausiais keliais (highir tokia būdama nosį visur j
Andrius juokdama
560 Grand St.
kiančią aukščiau už visą žmogaus
Brooklvn
11,
N.
Y.
Didžiosios Britanijos Lie kaišiojau, labai domėjausi sis atsakė:
gudrumą. sumanumą, už jo viltis,
ways) vairuos mašiną nu
rūtele
mirPaieškau
savo
kaimynų:
Andriaus
ūkimus, siekimus ir išradimus?
tuvių Sąjungos narių visuo- visokiomis naujienomis. To —Aš gal su
statyta kryptimi ir įspės vi
. , Kulio. Kastanto Kulio. Antano Kate<Bus dauK'au>
iš
Piety
Amerikos.
tiniojo suvažiavimo išrink dėl jei tik kas svetimas at siu . . .
sas pasitaikiusias kliūtis.
i
los ir Jono Juodakio. Visi iš RačuNorėdami daugiau sužinoti apie
mūsų na- vtzio
l'V”11 kaimo, Kupiškio vaisė.. Pane- šiuos ir kitus dalykus iš Biblijos,
URUGVAJUS
toji valdyba pareigomis ši eidavo ir vyresnieji pradė-i To jo posakio
t v
apskr. Atsiliepkit adresu
i skaitykite knygutę
145 puslapių:
Daug kas nešios ant ran
taip pasiskirstė: pirm. M. davo kalbėtis, aš stengda-Į^uose niekad neuzmnso,
f.rrtnas Aiesiunas
"štai Jūsų Karalius.”
25c. Neturkos laikrodėlį, kuris bus Perskaičiau “Angliakasių Bajorinas, vicepirmininkai vaus nė vieno žodžio nepra-nors Andrius neilgai bėgy1 tingiems siunčiame veltui. I„ B. S.
Newark. N. J.
A.. 3414 S. Lituanica Avė., Chicage
kaitų ir radijo aparatas.
Atsiminimus’’
8. III.
kun. A. Kazlauskas ir S. leisti neišgirdusi.
‘veno.. Ramoniškiuose.
Ir aš. Paieškau Jono ir Juozo Snūdžių.
.
, . .
Prie telefono bus ir tele
Žymantas, sekr. J. Vilčins
. ..
_ .po ilgų metų, kai jau senai kilusių iŠ Mačuliškiu km., MartamPerskaičiau
F.
Lavinsko
vizija, taigi kalbėdami vie
Bet vyresnieji nemėgo, Lnv;lll \nlpiriiKi cavo tėviš- po,žs apskr- Išvyko iš Lietuvos prieš! TONIKAS VIDURIAM
kas, ižd. F. Neveravičius.
nas kitą matysime ir tt., ir ir A. Banišausko parašytą
kad meigicka Klausytųsi jų
atsiminusi, prisimin- kutini-i laiku gweno Phiiadeiphijoj^
čia yra namini
knygą “Angliakasių Atsimi Naujas Socialdemokratų Veikli
patys ar juos žiTon tiiin hlivn visill i ’
•
,
i - • _____ i i-" Baltimorė-i. Jie patys
tt.
kalbų. Jau taip buvo visy|davau irtą
posakį
ir pagal- nantkji atsiliepkit adresu:
gyduolė
:
mišinys
(22)
Biuletenis
Visa tas pasakiška, bet al nimai.” Tai puiki knyga,
A. Spužuke
įprasta, kad mažieji neturi j vo(javail kuriame krašte y ra
šaknų, žolių ir sėk
39 Givens St.
gai i sakyti, kad tas neįvyk kurioje taip vaizdžiai apra Didžiosios Britanijos Lie klausytis, ką suaugusieji da^nr tas linksmasis Andlų. Ji vartojama ar
An
Toronto, Ont., Canada.
šytas lietuviu angliakasių
doma?
batos formoje nu*
kalba.
Taip
buvo
ir
mūsų'^
_____
_________________
gyvenimas, jų kovos su iš tuvos Socialdemokratų Par namuose. Kai tik kas atei-j Taigi man tikrai buvo Paieškau Jono Simaičio, kilusio iš
šių
ligų: skilvio ne
tijos organizacija išleido
virškinimo, inkstų
Rusų Komunistų Tautinė naudotojais, o taip pat su šeštąjį biuletenį, kuriame davo, tai mane tuoj kur nors nialonu sužinoti> kad jis ir ^Oa^riš^ū^^
kunigais ir davatkomis, ku
(kidneys), odos iSPolitika
pasiųsdavo, kad tik nešimai- dabal. gyvena kaimyninėj ” «
bėrimo
daug
vietos
pavesta
Gegu

•gerklės
užkimimo.
rie pažangiuosius visaip
syciau n neklausyčiau.
įsa^MBmo^a.
pl>uij<j „ždcgimo vWurių )iuo.
žės Pirmajai.
•.Ranadoi
Kanadoj ir abu prkiausome
Uzbekijos (Azijoje, už persekiojo.
Kai aš tą vyresniųjų gud-'tai pačiai “Keleivio” šeimai.
Kaspijos jūros) komunistai
------ savimo, pūslės ligų, širdies suūoka
rybę supratau, tai jau jiems Aš linkiu Andriui ilgai gyj"°gyve: nykimo, šiurpuliavimo, peršaKnusiskundžia, kad ten visose Knyga sukelia daug viso
nebereikėjo manęs kur nors venti ir nepamiršti parašyti na kur tai n>w Ynrke. Taip pat mo, dieglių, reumatizmo, bronsrityse svarbiausias vietas kių klausimų, iš jos daug
Dovanos
už
Nariu
Suradimą
siuntinėti. Svetimam atėjus, naujienų “Keleivini
: .i. ..u Laioorns Kasputaites <p«»
riprnens Minima,
ko galima pasimokyti. Aš
yra užėmę rusai.
Luckienė.
T|L Visi iie *•’ siaveitų kaimo. Dar- galvos skaudėjimo, sąnariu gėTąs pats ir Kazachsta patarčiau ją perskaityti Vengrijos sostinėj Budapešte aš tuoj sėsdavau Į kampą ir
------------------- Kw_ ,imo ?r nu„ „auite|i0 ki(ų vWq.
galvojančiam sunkiai vyksta medžioti narius
ne. Sakysim, Kazachstano kiekvienam
i-< r u km., Piunjrės valsč., Telšių ap- rių ligų.
šios aroatos svaras
DVASIA LŪŠNOJE
lietuviui,
vis
viena
kuriame i komunistų partiją. Todėl pa
mokslo akademija, pačių
krities. Gyvena Ghicasjo, III. Ma- i
i nn
i’orčkit atsiliepti arba juos žinantieji
v^.VV.
vietos komunistų žodžiais, pasaulio kampe jis bebūtų. skelbtos šitokios dovanos už
Theodore Mickus
naujų
narių
suradimą:
(Atkelta iš šešto puslapio)
M. Krasinskas
35 I.awrence St.
i
ALEXANDER’S CO.
daugiau rusiška negu kazaSuradęs vieną naują narį ga
Ncw Haven. Coan.
41 j BR(JAPWAY
—O šis nenumirė. Nebuvo nė sužeistas. Pajutęs
(23)
li nelankyti partijos susirinki
South Boston 27, Mass.
šūvio trenksmą, atspėjęs kas dedasi, parpuolė žemėn nu
mų. Suradęs du narius gali
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
pats iš partijos išstoti. O sura duodamas sužeistą. Ir aš savo šauksmu padėjau jam išsi
šiusiam tris narius duodamas gelbėti. Po dviejų metų mes apsivedėm ir turėjom tris
AMERIKOJE
pažymėjimas, kad jis pats nie sūnus. Bet Viešpats, kuris viską matė ir žino, nubaudė
MES ATUEKAM ...
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
kados nepriklausė komunistų mus. Sūnūs išmirė vienas po kito, vos tik pradėję kal
PR IKI. A KRYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
i aartijai.
bėti. Ir jis, Julijonas Mažasis, turi kojose reumatizmą
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
ir
negali
nė
pasijudinti.
Dabar
jis
verčiasi
laikrodininko
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
Skirtumas Tarp Kapitalisto ir amatu. Ir būdamas tarp tiek laikrodžių, kuriuos patai
vos ateitį.
Jei tamstoms reikia—
Komunisto
so,
kurie
eina,
kuriuos
žiūri,
nukabina
ir
prikiša
prie
au

LIETUVYBĖS* SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
Vienas vengras klausia kito: sies, kiekvieną valandėlę vis mane klausia:
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
“Išaiškink man. koks skirtu-'
-e-SPAUSDINTŲ VOKŲ
įstojantiems. Pasinaudokite proga.
—Rože, pažiūrėk, kuri valanda.
mas tarp kapitalisto ir komu-,
♦ LAIŠKŲ SU ANTCrALVIAIS
Taip. Pasirodo papasakojimas iš tikrųjų pasibaigė.
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
inisto?”
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
“Kapitalistas brangina pini-Į Aš tačiau nepasitenkinau.
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
frateraalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės
gus. o komunistas, kaip partija,
—Rože,—pasakiau moteriškei, pavadindama ją var
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.
sako. žmones.”
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
du kaip seną pažįstamą,—pasakykite man visą tiesą.
“
Dabar
suprantu,
”
atsako
SLA VEIKLA Ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
klaususis, “kodėl komunistai už Jūsų vargšo vyro pavydas turėjo pagrindą, ar ne?
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
Ji užsidengė paskutinį kartą rankomis akis ir nieko
rakina žmones, o kapitalistai
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
žmonių pinigus.”
neatsakė. Ir šventoj saulėleidžio tyloj, tarpe pušų, kurios
rašysite SLA Sekretoriui:
“KELEIVIS”
Atleisk kitiems, bet ne degė raudoname danguje, kaip dideli iškilmingi žibintai,
DR. M. J. VINIKAS
nulūžusio medžio vaitojimas atrodė, kad eina iš lūšnos.;
636 Ea*t Broadway, South Boston 27, Mi
sau. (Verlaine)
307 W«at 30th Street, New York 1, N. Y.
Išgėrus nesilaiko paslaptys. Ir, gal, iš tiesų tai buvo dar nenumirusios sielos dejamimas. ...
‘(Galas)
(Italų patarlė)
Mašina Spės Orą
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

KALBASI LIETUVOS REIKALAIS

KULTŪRININKŲ IŠVYKA Lankėsi K. B. Kraučiūnas

So. Bostone, City Point rajoTautininku Pirmininku
ne nuo liepos 1 d. išnuomuojaIšrinktas Dr. S. Biežis ma 5 kambarių butas su centri----------niu šildymu, trijų dalių vonia,
Gegužės 29-28 d. So. Bos- kabin. sinka, dveji piazai, tretone įvyko Letuvių Tautinės cias aukštas. Teirautis: 597 E.
Sąjungos suvažiavimas, ku- ,th
antras aukštas. Tel.
(23)
A N 8-2814.

Lietuvos garbės konsulas A. O. šalna (kairvj)
kalbasi su Kr.owland. JAV senato rcpublikonų
vadu. kada šis bu-.o atvykęs i Suffolk (. ounty
republikonų klubo pokyli.

MŪSŲ PADĖKA

Kalbėjo Kivvanis Klube

šrdingai

Konsulas A. šalna gegu

dėkojame

riame dalyvavo 69 atstovai.
Į Centro Valdybą išrinkti:
dr. S. Biežis (jis išrinktas
vi- pirmininku), dr. B. Dirmei-

Keturi Kambariai Nuomai
City

*• Į
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Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniai*
iki 8 vai. vakaro

FORTŪNA FUEL CO.

Buvo daug jriaz.ų kalbi,, atstovo Condon vasarvietėj ]iko žmona. sūn
dvi dįk.
Pažymėtina, kad pokylio North Easton, Mass.
|teris ir tėvlB kw ie ,|aba|.

CASA LOMA, Ine.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto
Main SU, East Bridgewater, Mass., on Route 106

++++T tttt? t+t+++++++gyvena K a 1 i fo r n i j o j e.

ALT Sandaros 7 Kp. ir Sandaros Moterų Klubas Rengia

Mūsų Svečiai

Lietuvių Darbininkų Drau
WORKMEN’S CIRCLE CAMP
ASHLAND, MASS.
suvažiavimo proga
Vieta labai graži, bus orkestras, busai iš So. Bostono eis T11/5. aPlanl<ė Darbo” reJ. Kamins-

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY

Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza
šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams.
Dėl informacijų telefonuokit: BRidgevvater

Arba po pietų užeikite: 409
W. Bmadvvay, Room 4,
So. Boston, Mass.

AFSIDRAUSK NUO
LIGOS IR NELAIMES
Ui $12 per metus gausi ligoje
$25 pašalpos savaitei
Visais insurance reikalais

855.

Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja
“Singing Sweethearts” Rili & Tex
Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Alfonsas Steckis, Povilas lapenas Jr., Petras Peldžius

kreiptis į:
BRONIS KONTRIM
598 East Kroadway
South Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir S0 8-2483

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SO 8-1320
x
m ■ jr—r - o

■rr

W

-ji

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

*—

į.

Ši Šeštadieni. Birželio (June) 5 Dieną

135 Emerson St., k. Broadway

Point kolonijoj

$250

METINĘ GEGUŽINĘ

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

DR. D. PILKA

yOrt

-t

COMPANY

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

asmenysLietuvos by- siems už gėles, Lietuvių Pi^“dabaitinę
Suvažiavimą
atidarant
rinių, pačių autonų kompozitorių J. Kačinsko ir J. Gai- jog pa(įėti. Klausytojai pra- liečiu Klubui už grabnešius; skautai įnešė karomuzėjaus
Pirksiu Namus!
delio palydimas, be to dalyvaus dar šv. Petro parapijos nešimu labai domėjosi ir dėkojame šeimininkėms D. vėliavą, kuri yraatvežta iš
Pirksiu namą.
Pageidauju nesuchoras, komp. J. Kačinsko vadovaujamas, ir Irena Ni- kėlė įvairių klausimų, pra- Ruplienei ir H. Žekonienei Lietuvos.
junirlo su kitu ir geroje vietoje. Mo
kėsiu iki $7.000. Pasiūlymus siųsti
kolskyte (deklamacija).
šydami pranešėją paaiškini- už valgių pagaminimą ir Jo(22)
"Keleivio” adresu:
Gera Proga Pirkti
B. S.
Visi pasiruoškime tame minėjime dalyvauti.
mų.
nui Žekoniui už malonų paC36 Broadway
-------------------------tarnavimą,
visiems. klubieSo. Boston 27, Mass.
...
.
Gerai žinomoj Ivaškų
“LAISVĖS VARPAS’
Tr„ iaii ceAMPrs p‘TS
“• P''“'enSlm?- Lithuanian Fumiture Co.
Lietuvių Darbininkų Draugija
Statybos Medžiaga
IR TOLIAU SKAMBĖS Petrui Šimoniu, uz gražią go Bost
328 W. Broad-------atsisveikinimo
kalbą
pne
,
.
-•
„
.„•
Parduodam statybai lentų, balke,
T, ęy
t • vl. • i * i -* ūži
- wav
wav,
krautuvei galima
piNepamiršo ir Steigiamojo Seimo
. .
. lių, ir kitokios medžiagos. Kreiptis,
Varpo” kapo, graboriui
Zaleckui
y
nusipirkti
įvairiausiu i Tarnas Jakavon;.-, 194 Athens (20)
St..
6giai
1t
*‘ netrukur-o ---------radijo
programos
klausyto-jo
simpatingą
patarnavimą.
;
£
ald
r
*
nes
Bostone
Gegužės 28-29 d. So. Bos- dalis buvo skirta Lietuvos jų buvo rimtai susirūpinę. Brolis ir 1—
1;— ~
ų
"•
brolienė
krautuvė
keliasi
į kitą vietą.
tone buvo susirinkę Lietuvių Steigiamojo Seimo 35 metų ar ilgai tą programą begaPARDUODAMA VILA
Jokūbas ir E. Lekai.
Kitame numery rasite platų
Darbininkų
Draugijos
T..
. .. atsto- sukakčiai paminėti.
. Ta p™; lėsi girdėti,
girdei
7 kambariai, centrinis šildy
J skelbimą.
vai. Jų buvo net is Mont-ga Jonas Januskis pasakė Tenka pasidžiaugti, kad
mas. Tinka gyventi žiema ir
realio: Bronė ir Povilas Pet- Įdomią ir gražią kalbą,
Butas Nuomai
vasarą, 2 automobilių garažas.!
gegužės 22 d. Brocktone Sunkiai Serga Ambroziūnas'
roniai ir -Jurgi? Mačionis.
Pokylio programą vedė P. įvvkusiame bendrame “Lai
I 5 kambariu butas, baltos sir,- 4 valtys 1T0 pėdų žemės prie
Suvažiavimo prezidiumą Šveikauskas.
vės Varpo” valdybos, kontnegaluoja senas^^ j<arįtas vanduo ir kiti pato- cežero. Kreiptis: Krank Goldenrolės, ALT Sandaros pirmo- keleivio skaitytojas Po-,,rUmaj Nuoma mėnesiui S20. Auksutis. 14 Taylor Pt. Rd..
sudarė: P. Šveikauskas, K.
Bus įdomi Paskaita
Bukaviackas ir J. V. Stilsosios apskrities valdybos ir vilas Ambroziūnas. Pasku- Kreiptis: 21 Dixfield st.. So. Oldham Pond. Pembroke. Mass.
(26)
nas: sekretariatą—Dr. J.
SLA antrosios apskrities ūmuoju metu liga dar pa- ■ Boston, viršutiniame aukšte.
šeštadienį,
birželio
4
d.
(23)
“
Repečka ir X. Jonuška.
valdvbos susirinkime priim- sunkėjo.
Parduodu Namus
7 vai. Tautinės Sąjungos tas “Laisvės Varpui" i tvar- 3'Xž,XX.'.
Be tarpininkų parduodu na-'
Žodžiu suvažiavimą svei- namuose, 484 E. 4th St., So.
EUROPEAN
STYLE
DUONA
«+
Kyti
statutas,
Statutas
pri*
mus geroj vietoj prie parkų ir
V-ta
į'z i _
kino Lietuvos Socialdemok- B
tj u? pi Ui . T A U6*—i__
l\cmaiou- X prie maudynių.
imtas
pagal
balandžio
15
*
Gaunama
Visame
Bostone
ir
ApyiinKėše.
Namas 3 sei
įatų Partijos delegatūros no paskaita
“Gediminas d. “Lasvės Varpo” ALT
mų,
6-7-7
kambarių,
moderniš
1 kitę Savo Krautuvėse European Style Duonos, Visur
vardu prof. J. Kaminskas, Vilniuje.” Ją rengia Vilkai
įrengtas.
Kreiptis

Amerikos Lietuvių Sočiai- niaus Krašto Lietuvių Są- Sandaros pirmosios apskri 7 Pristatome. Gardi, Lietuviška Ruginė Duona. Ke- ninką antrame aukšte, 73į savi
Uar- Į Į
demokratų Sąjungos vardu jungos skyrius. Įėjimas ne- ties ir SLA antrosios apskri * pame jau 40 Metų. Būsite Patenkinti.
ragut
Itd..
So.
Bostone,
tel.
S0 Į
ties valdybų sušaukto susi
J. Sonda, Demokratinės mokamas.
BRIGHTON BAKERY
*
8-6524,
kasdien
nuo
4
iki
7
vai.,
rinkimo priimtus nutarimus * 64 Lincoln Street
Darbo Talkos vardu dr. J.
Brighton, Mass. lę išskyrus šeštadienius ir sekmair duotus Įgaliojimus.
Repečka ir kt. Daug svei
J. Leno Dovana
t
Telefonas ST 2-8411
£ dienius.
(24)
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kinimų atsiųsta raštu. Be_____
Minėto statuto priėmimu
Parduodami Namai
. X>,X>S3©00Oe«3<--. X*::XXXX>-:
veik visi sveikintojai pridė- Jokūbas Lekas iš Rox ra išspręsta “Laisvės YarX
8 kambarių namas su stikliniais
jo ir dovanų, kurių viso la- būry, senas “Keleivio” skai- po organizaeija ir sustipTAUPYKITE ’$ $ $ JŪSŲ KŪRO IŠLAIDOSE
x porčiais, virš to su gyvenamu butu
bo gauta §416.
tytojas, laikraščio sukakties rinta jos veikia. “Laisvės i
x apačioje ir su garažu, netoli jūros.
V. parduodamas su visais forničiais už
Leiskite
mums
įdėti
naują,
gerai
dirbanti
Suvažiavimas ypač išsa- proga paskyrė dovanų §5. Varpo” programa ir ateity
S7.50O be garažo o su garažu
Kreiptis i savininka
miai aptarė “Darbo” žurna- Ačiū.
bus tos pačios krypties. Jos
Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių Sx fiS9.000.
8 Mounteford Rd., N'antasket Beach.
lo reikalus ir nutarė jį visolietuviškumas bus dar ki
x Mass.
(25).
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I
’
ž
Specialinę
Pardavimo
Kainą
X
ni is išgalėmis tobulinti.
Mirė Bažnyčioje----------- biau sustiprintas.
I
RADIO PROGRAMA
Buvo išklausytas prof. -J.
, . ~
„
Todėl reikia tikėtis, kad x
Kaminsko įdomus einamojo Jurgis Žukauskas iš So. lietuviįų visuomene
‘
* tą prog- xį
Lietuviu Radio programa
momento Įvertinimas ir Š. Bostono gegužės 29 d. mirė
|
iš
stoties WBMS, 1090 ki\ isiškas
.. ramą ir ateityje visokerio- x
Strazdo? pranešimas draugi- šv. Petro bažnyčioje
x lociklų, veikia sekmadie,.1S” Pai l ems, ypatingai birželio x
jtaisymas
jos
kultūrinės
veiklos
reikatiko
širdies
smūgis.
x niais nuo 12 iki 12:30 vai.
,
... veliodiena, atsilankvdami i «
Iu-,
' n,s bu,vo Pa-:lleilK«s
die- -Laisvės Varpo
”
mitine
geS
dieną. Perduodamos lietuv arpo
Į ( entro Komitetą išrink- na vakare dalyvauti Lietu- mižine lkuri
'”-; Įvyks Brockto x
g viškos dainos, muzika ir
ti: J. Andriukaitis, W. V. vių Darbininkų Draugijos *'ne—prie lietuviškos baku- x įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus
y Magdutės Pasaka.
Anesta, J. Bimšas. P. Bra- vakarienėj. Be kitų organi- žės.
X
Biznio reikalais kreiptis į
—P. B.
/aitis. O. Gegužienė, V. zacijų Jurgis Žukauskas pri£ Baltic Florists gėlių ir doJac-kūnas, X. Jonuška, V. klausė ir I.DI) 21 kuopai ir
45 Dorset St., Dorchester
Šaukit GE 6-1204 vanu krautuvę, 502 East
Biržiška Naujame Bute
Sirutavičius ir -J. V. Stilso- buvo veiklūs vvras.
Broaf|wav<
So.
Bostone.
nas.
Prof. Vaclovas Biržiška
Pavaduotojais: S. Jane- 5io Menesio Gegužines
UŽ DYKĄ
| namas ir “Keleivis.”
liūnas, J. Sonda. M. Straziš Dorchesterio persikėlė i
Steponas Minkus.
Dykai parkas ir byčiai piknikams nuo pirmadienė, S. Strazdas, -J. Vin- Birželio mėnesį turėsime So. Bostoną. Dabartinis jo
ciūnas ir P. Šveikauskas.
šias gegužines: 5 dieną— adresas toks: 761 E. 7th St..
NAMŲ SAVININKAMS
Suvažiavimui pasibaigus Sandaros 7 kp. ir Sandaros So. Boston 27, Mass.
buvo suruoštas pokylis at- Motei-ų Klubo Workmen’s|-------------------------Pentiname namus iš lauko
ir vidaus: apkalame šingepagal susitarimą.
stovams pagerbti. Jo me- Circle Camp, Ashland; 12
Mirė V Stasys
liais
: sutaisome pijazus ir
Telefonuoti
TAunton
2-3716
arba
rašyti
Mr.
ninę dali atliko dainininkė d.—Balfo, 19 d.—“Laisvės
dengiam,bei
taisom stogus.
šii
di<
Į*
Prank
Rožėnas,
488
Main
St.,
Raynham,
Mass.
Elena
Vinciūnaitė,
jai Varpo,” 26 d.—skautų tėvų Gegužės 26 d.
Prašome
kreiptis
laišku į:
akompanavo S. Minkienė, ir komiteto. Jos bus Brock- smūgio ištiktas mirė Vvtau- SOCOSOaOCOOOOOOOOOOiOBCOOOOOOOOOCCOOCOOCCOOCOGCCCGCOOC
John Petrus
..numm.ime ^nce nevoki- rono.nomuyos rarKe. . įtas Stašvs, gyvenęs Čam206
Goki Street
te. jai akompanavo L. Gai- LDD 21 kuopos gegužinė brirtge, Mass
Palaidotas
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
Randolph. Mass.
.
.. . ,. įvyks 26 d Mass. seimelio, ge žės 28 d. Velionis pa-
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Dr. B. Matulionis

Bostono Lietuvių Rašyto- Praeitą
savaitę mūsų vidau*, specialiai plaučių ir iirir
Kultūrininkų
Klubas
įstaigoje
lankėsi
Kazys B.
telefonu m
jy
laišku.
birželio 18 d. daro išvyką Kraučiūnas, eilėraščių rin- Telef. 22, Pascoaf, Rhode lsland
Adresas: State Sanatoriiun,
į V. Norvaišienės vasarvietę kinio “Iš Dūminės PastoM'allum Lake. Rhode lsland.
Cape Cod. Norintieji išvy- ges” autorius, senosios kar Astumas: nuo Providence—24 my
nuo Worcester—26 m., nua
koj dalyvauti praneša sek- tos žymus scenos darbuoto- lios,
Boston ar Brockton—50 m., nuo
retoriui B. Mickevičiui iki jas. Dabar gyvena Canton, Thompson, Conn.,—10 mylių.
gegužės 30 d. adresu: 186 Conn.
L St., So. Boston 27, Mass.,---------------------------------EMPIRE WALLPAPER
tel. AN 8-5918.
IšNUOMUOJAMAS BUTAS

KELIAME BALSĄ I’IiiES SMURTĄ
Šiemet birželio 15 d. sukanka 15 metų, kai Maskvos
įsakymu Lietuvą užėmė Sovietų kariuomenė, ir keturioli
ka metų, kai komunistai sugaudę kelias dešimtis tūkstan
čių mūsų tautiečių, jų tarpe daug senių ir vaikų, ir sukimšę j gyvulinius vagonus, išvežė juos i Sibiro vergų stovyk
las.
Laisvajame pasauly išsiblaškę lietuviai kasmet pri
simena tas baisiąsias birželio dienas ir kelia balsą prieš
komunistų ir šiandien tebevykdomą mūsų tautos naiki
nimą.
Bostone tą minėjimą rengia A. L. Bendruomenės
skyrius birželio 11d. 7:30 vakaro So. Bostono Municipal
Hali Building.
Kalbės pirmą kartą Bostone K
ingtono, pirmasis Lietuvos savanoris
Berlyne.
Meninėj daly solistas S. Liepas padainuos nauju ki-

Nr. 22, Birželio 1, 1955

495 Columbia Road
Arti L'pha(n's Corner
DORCHESTER, MASS.

la
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FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
SaTininkas A. J. Alekna
628 East Brnadway
South Boston 27. Mass.
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevoa
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams
Reikmenys Plumberiams

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas ir Chirnr<««
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparata
Pritaiko Akinius
VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
534 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2805

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

417 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir
nuo nušutimo vandeniu.
2—Vaistas nuo atdarų žaizdg
—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
papirštėms.
o—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 Machinskaa
295 Silver Street
South Boston 27, M<
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