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PREZIDENTAS SVEIKINA ARMIJOS SEKRETORIŲ

Chruščiovas Nori iš Vakarų
Garbingumo ir Širdingumo;

50 METAI

Vakarų Valstybės Ruošia Planą
Vokietijai Suvienyti

Už Garbingumą ir Širdingumą Jis Žada “Kai Ką”; Sako,
Rusija Ne iš Silpnumo Važiuoja j Ženevą; Jei Va
karai Nori, Rusija Gali Laukti ir Nesiderėti;
Chruščiovas Gyrėsi ir Grasino Liepos 4
Minėjimo Proga Maskvoje

Vokietijos Suvienijimas Bus Pagrindinis Klausimas Že
nevos Derybose; Kol Kas Vakaru Valstybės Dar
Nėra Susitarusios Savo Tarpe, Kokį Planą Ru
sams Pasiūlyti; Pasitarimai Vyksta ir su
Vakarine Vokietija

Rusijos bene žymiausias iš Japonijos, Okinawos ir
Rusai Demonstravo
Vakarų valstybės prieš
dikattorius Nikita Chruščiov kitų Pacifiko bazių visa RuSavo Oro Galiąsutarti
ženev#sbendrą
konferenci
« nori
liepos 4 d., minint Amerikos sijos pramonė Tolimuose
planą Vokie
Nepriklausomybės Dieną Rytuose yra pavojuje.
tijai suvienyti ir tą planą
Liepos 3 d. Sovietų Ru pasiūlys Rusijai priimti. Pa
Kol rusai neturi užtenka
Maskvoje, buvo atvykęs su
sija minėjo metinę aviaci
kitais Rusijos diktatoriais i mai jėgų gintis nuo galimo
jos dieną ir ta proga Tušinotsitarimai
1“”1*“*1 eina tarp Amensvečius pas Amerikos amba Vakarų valstybių puolimo,
aerodrome netoli Maskvos kos’ Anglijos Prancūzijos
Prezidentas Eisenhower sveikinasi su nau įuoju armijos sekretorių U'ilbur M. Brucksadorių ir ta proga jis kai- jie rodo “taikingumą,” bet
buvo demonstruojami nau-11 'rakailnes Vokietijos,
er (trečias iš kairės), kuris paskirtas vieloje atsisakiusio Robert T. Stevens. Pa
bėjo apie būsimą Ženevos tai yra tik laikinas dalykas,
jausieji rusų karo lėktuvai. . ^akanI valstybių pasitačioje kairėje stovi armijos sekretorius StesoSnesde o>sej>j afauisap afoiąvd o ‘su.vv
konferenciją.
kol jų karo jėgos susilygins
Apie 400 įvairių lėktuvų nnul.. pagnndan dedamas
sekretorius Charles E. Wilson. Brucker yra buvęs Michigan valstijos gubernatorių.
Chruščiovas sakė, kad su Vakarų jėgomis.
demonstravo virš žiūrovų Anglijos ministerių pirmine iš silpnumo va-------------------------galvų. .Jų tarpe rusai pirma ninko A. Eden seniau pasiūžiuoja į Ženevą ir ieško su- Aiškina Komunistų Anglų Politika
Plieno Streikas
kartą parodė 48 greitesnius b'tas planas pravesti visoje
..Z. _____ 1____ III....... _ • VnlriotiizUo -njlnSi i,.
bXbetStod^,kkad jllail'
ltak(l Spaudoje Dėl Kipro Keičiasi
Greit Pasibaigė
Sunkiai Serga
pirmuosius s p r a usminius karinėj, laisvus rinkimus ir
to tokią politiką teisinga. _
.
,' . ..
,
, , . '
‘
,
transporto lėktuvus. Be to, iš tų rinkimų išėjęs parlaJei Vakarai nenori susitarti
Renato viena komisija Ang‘ijos vyriausybė iki Liepos 1 d. visos plieno Demokratų vadas senate, oro parodoje buvo rodomi mentas sudai-ytų vyriausybę
Rusija gali laukti ir neside- PereM savaitę apklausinėjo šioliai nesutiko eiti i jokias liejyklos Amerikoje
rėti. Rusija yra stipra ir žurnalistą W.
jokia vidaus krizė jai ne- kuns pasisakė
gresia, net ir kviečių ji turi nistV.artlJf
77
-f- - - -f- nėi^ BetheVda“ Md" 'Šnė'ia
Senatorius Symington ta visoje Vokietijoje būtų
pakankamai.
®nlPu. 193‘"1a4f .™etų ang ų politika del Kipio sa- pietus Lnited States Steel )•
4nato sesnote ploga vėl laSlna Amerikos rai laisvi, be jokio bolševi. Chruščiovas siūlo Vaka-'alkota'K' Je; Burdett įsvar- los likimo pasikeitė. Anglį-korporacija susitarė su um-ma.kad šioje enato sesijoje vyriaugybę> kad jį neslėptų kiško šmugelio Pagal dabar
apsigalvoti, nes “dar d^° 23 kitus žurnalistus, ja sutiko kalbėtis su G.a.ki-ja ir streikas buvo atšauk-B. Johnson nebegales nuo visuomen& fakty apie vykstanči£ derybas pirma
ramss aosisralvoti.
laiko
pagalvoti,” ir siū- kulle
zn™m‘s.b.u™ k«-ja ir su Turkija del Kipro tas. Didžiausioji plieno korauu
Rusijos pi.-mavimą ore Tas būlų sudaiyta bendra visai
yra
narndvti garbingumo
earbinmimo ir
ir * numato ar bent labai arti-salos likimo Išsprendimo.
"oracija, kun paprastai nu- »e‘~ant! sePa“
senatorius jau kuns lr’------ -laika?
ia rv.
lo parodyti
.
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koKipro
saloje
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stato
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>
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t
kad
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kai
kuširdingumo.
Jei prezidentas mai
™ — 300,000
rupru graikų
sa,uJC ir apie 80,n«s kitoms plieno liejykloms,^
“ Earle Č* Clements
iš Ken- nais
71’.1111žvilgiais
?’., Kau. .,usai
Kai ,KU'tinės ir vakarinės VokietiEisenhoweris kalbės atvirai' mumstais.
,R
yra pralen- jog vyriausybių ir jau pas_
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roję, pravestų visoj VokietiNikita Chruščiovas savoJ0 išvardytus asmenis ir iš kos_susitarimo su Graikija tuo^siulymu sutiko..
gebėjo vesti
V KAKŲ MAŽĖJA j°j laisvu? rinkimus. Bet
gebėjo
vesti vieninga
vieningą poli-KY ‘PREKYBA
pareiškimus padarė Amen-kelių buvusių komunistų ga-ir Turkija, kad priėjus vi- Plieno darbininkų streimici- tika ir labai ___
.
dažnai rėmė
galutinas planas Vokietijai
kos ambasados sode Ameri-vo prisipažinimus, kad jiesiems priimtino sprendimo kas greit butų atsiliepęs vi- pre‘zidentą Eisenhovverį.
Pernai metais prekyba
dar nėra sutartas
kos diplomatui W. Walm- buvę partijoj, o kiti atsisakė tame klausime.
šame krašto ūkyje. Plienas
_________________ _
tarp Sovietų Rusijos ir lais-,'iar «ah butl, v,sokn* Pa"
sey, klausantis daugeliui pasisakyti dėl savo priklau-------------------------yra pagrindinė pramonės Analiioie Uostu
.
.
vojo pasaulio buvo pasieku- ke,t,mM tame Plane!
žmonių. Jo klausėsi ir kiti ^mo partijai. Tyrinėjimas Argentinos Režimas medžiaga, be kunos nei auy S J
U
Rusijos diktatoriai—Bulga- tęsiasi.

Tyrinėjimas paro-

TnjL.n„;
tomobilių nei daugelis kitų
1 alKosl Su BOMyCltt pramonės šakų negali dirbti.

Streikas Baigėsi

si

aukščiausio

čiukuro.

Vakarų valstybės skaito

--------Šiais metais prekyba tai-p Vokietijos suvienijimą paninas, Kaganovič, Mikoja-,d«> kad savo laiku komunisPagal United States Steel Anglijos uostų streikas Rusijos ir kitų kraštų yra grindiniu klausimu Ženevos
nas, Pervuchin, Malenkov, tai giliai buvo jsiknisę į žurArgentinos
diktatoriškas
korporacijos
susitarimą ir jau baigėsi. Manchesterio, sumažėjusi ir vis dar eina didžiųjų valstybių derybose,
Saburov ir kt. Visi kiti ralistų profesiją ir net vaChruščiovo kolegos jo žo- dovavo žurnalistų profesinei režimas irkatalikų bažny- kitos plieno kompanijos su- Liverpoolio, Hull ir kitų mažyn. Ir laisvojo pasaulio Jei rusai pasirodytų nesueina prie susitaikymo, g^arė su unija dėl uždarbių uostų darbininkai šią savai- prekyba su komunistine Ki- kalbami dėl Vokietijos sudžius patvirtino.
organizacijai
Argentinos kardinolas Co pakėlimo darbininkams.
tę grįžo i darbą. Streikas nija irgi mažėja po 1953 vienijimo, tai dar mažiau
Bulganinas sako, kad jis
pello kreipėsi j visus tikin
________________
Anglijos uostuose tęsėsi nuo metų, kada ji buvo pasieku- būtų vilties su jais susitarti
čiuosius
ragindamas
juos
ANAMITA
|
STIPRINA
geguzes
25 d.
orocni^^c 9A
a ir
;»• pridarė si gana aukšto lygio. Taip kitais klausimais.
iKPO,t16hd' 7ks ’ ž,e-e?' Dixon - Yates
Jis ten bu> liepos 1< d..
uuti pirmose en
būti
eilėse tų, kurie
Šį penktadienį Vakarų
SAVO KARIUOMENĘ krašto ūkiui labai didelių pranešė kongresui Henry
maždaug tuo pat laiku, kai DlZniS fjOll /HpUHl gjgkia susitariky mo su šalies
nuostolių, ypač Anglijos ek- Cabot Lodge.
Valstybių diplomatai tarsis
ten atvyks ir Amerikos pre-.
vyriausybe. Pati vyriausybė.
sportas
skaudžiai
nukentėjo
_________________
Paryžiuje dėl subendrinimo
Pietinė Indokinija (Ana7 .entas Eisenhouer.
Prezidentas D. D. Eisena po karo laivyno sukilimo nu
dėl
uostų
streiko.
Siuvėjai Atostogauja
plano Vokietijai suvienyti,
Iš Chruščiovo pasisakymų ^ower ^a}Ą įsakymą iš nau- malšinimo, jokios kovos mas) stiprina savo kariuo- Uostų darbininkų streikas
o prieš pat Ženevos konfeaišku yra vienas, kad Rusi- J? Peržiūrėti visą L>ixon- prįeš katalikų bažnyčią ne _ menę ir _Įtraukia
. Į..ją sumuš.. Anglijoje vyko Ilt
ne dėl uzsiuvėjų
renciją Vakarų valstybių
400,000
siuvėjų,
jos diktatoriai yra nepaten-ates elektraines statymo beveda ir salina iš vietų tus 1 ucius prnacių aimijų, darbjų ar darbo salvgų ge
rinti dėl Vakaruose vyks- sutart* ir’ -iei Parodytų, tuos valdininkus, kurie pa- kunos seniau velke savaran- rinimo? bet dėl ginčų pačių unijos narių, liepos 4 d. pra- užsienių reikalų ministeriai
dėjo
čiu ir pramonės centui Ru-kad šahma apsieiti be to- sižymėjo savo kovingumu kiškaiIsviso pietine Indo-uniju tarpe Streikas paro.
- dviejų savaičių apmo- dar tą klausimą aptars ir
Pagal Ženevoje pasiūlys rusams
sija dabar rodo lyg ir sukai- klos elektrainės, tai sutartį prieš klerikalizmą.
kinija dabar turi virs 200,- dė, kad kornunistu jtaka kaį kamas’ atostogas.
darbo
sutartį
kiekvienas
siu- visų Vakarų valstybių Te
barnesni veidą Juos vnač Panaikinti.
Iš Argentinos vyriausv- 000 kareivių, neskaitant 60,- kuriose unjjose yra gana
erzina snėlioiimai kad" Ru- Prezidentas savo Įsakymą bės, is valdiškų unijų ir kitų 000 prancūzų kariuomenės, stipra ir gali būti pavojinga 'ėjns tun gauti Į metus dvi miamą planą dėl Vokietijos
T
1 - P° t0
a
_ • np
___ oia
Hi ion TNOoolinfi -/mnnoc
in i
___ 1krašto ūkiui
-1 ...ir vpac
_ _ * SiiYPlltPS
savaites ziDITIOk
apmokamų atosto- klausimo išsprendimo,
kuridar
darito
yraTndnVirn
Indokinijoj,
visam
sija nei. vidaus painu
trū- davė
’ iRai
Tennessee
vietų
jau pasalinti zmones,Ernvi
gų.
Darbdaviai išmoka
-------------------------Kiek seniau pietinė Indo krašto gvnimui.
kurną ir ypač dėl žemės ūkio VaIley Authority vedėjai kurie daugiausiai rėkavo
atostogaujantiems apie 50 TRYS KAIL1AMAINIA1
kinija ruošėsi sumažinti sakrizės nori gauti progos “at- Jam pranešė, jog Memphis PIies klenkalizmą.
Senatoriaus Knowland
milionų dolerių atostogų pi- M0Sy KAR|A1 GRJŽTA
---vo
kariuomenę
iki
100,000
sikvėpti” ir sumažinti savo miestas nutraukė savo sutar SPEIGAI IR STREIKAS
Nuomone dėl Satelitų nigų
vyrų, bet dėl pavojaus iš
ginklavimąsi.
M f^l elektros statymo su
ČILI
RESPUBLIKOJ
šiaurinės
Indokinijos komu Senatorius Wm. Know’ Nežiūrint Chruščiovo pa- TV A ir po 1958 metų mies! Komunistinė Kinija leinistų
tas
planas
atidėtas
atland,
republikonų
vadas
seBiznis
Bus
ir
Toliau
Geras
džia išvykti iš Kinijos trims
sigyrimų Vakaių valstybių tas tu,'čs savo elektrainę. Čili respublikoj, pietinėj
nate, sako, kad Europos Ry--------amerikiečiams kariams bekaro vadai mano, kad Rusi- Po^čl T\ A galės aptarnau- Amerikoj, susisiekimo prie- eic,ai
tuose
jokio
diplomatinio
atPrekybos
sekretorius
Sinlaisviams,
kurie po Korėjos
jos “taikingumas” paeina iš jr. Atominės Energijos Ko- monių darbininkai ir tar
ŠVENTES
PER
lydžio negali būti tol, kol clair Weeks praneša, kad jo karo buvo apsisprendę pato, kad Rusija iš visų šalių
be naujos elektrai- nautojai paskelbė visuotiną
ŽUVO
748
ŽMONES
Rusijos pavergtieji kraštai departamento surinktos ži- silikti su bolševikais. Tie
yra apsupta stipriomis Amepagalbos.
streiką. Streikuoja gelžke,_________
___ ,__
(satelitai) negaus laisvės iš- nios rodo, jog ir antroji šių trys kailiamainiai kariai šį
rikos karo bazėmis. _
Iš Šiau- Jei sutartis bus nutrauk-]jab
autobusai,, r
pašto,
telegrėš Afrikos ir Turkijos Va-ta’ tai atPuls dauS ginčU ir raf0 jr telefono tarnautojai. ?er švenčių savaitgalį _vi- sirinkti tokias vyriausybes, metų pusė biznio žvilgsniu šeštadienį bus išgabenti iš
karų karo lėktuvai gali su- nesusipratimų sukėlęs daly- Dėl susisikimo sustabdymo ^°Je Amerikoje žuvo 748 kokias jie nori. Be to, jis bus labai gera.
Gamyba Kinijos Į Hong Kongą. Taip
naikinti Rusijos aliejaus ka- k»s. Opozicija prieš sutartį
miestuose pradeda truk- žmonės, daugumas žuvo au- sako> kad Rusijos širdingu- bus aukšta, darbai eis gerai, skelbia
kinų komunistų
syklas ir pramonės centi-us su Dixon-Yates biznierių ti aliejaus ir net maisto. Ša- t°m°bilių nelaimėse keliuo-mo ir sukalbamumo įrody- Metų pradžioje
prekybos spauda.
Kartu su tais
Rusijos pietuose. Iš Vaka- §nipe kongrese buvo labai jja t0, Čili pietinėje dalyje ^e- net 382 žmonės. 233 mas Ženevos derybose bus departamentas
pranašavo trimis amerikiečiais išvaroįų Europos karo lėktuvai stiPra >’Pač todėb kad sutar- sjaučia žiaurūs speigai, ku- žmonės nuskendo besimau- jos atsisakymas nuo kėlimo gerus laikus, bet automobi- mi iš Kinijos ir du belgų
gali siekti Rusijos didmies-tis buvo Parašyta be viešų rįe padėtį dar labiau sunki- dydami ir 133 žuvo įvai-suįvutė{. jr perversmų kituo- lių pramonė, plienas, aliu- kareiviai, kurie buvo pabėgę
čių ir pramonės centro Ru- varžytynių.
na.
riose kitose nelaimėse.
se kraštuose. Sen. Know- minijus ir kitos ’išdirbystė? pas bolševikus. Kinų knsijoj. Iš karo bazių šiaurė--------------------------- Vyriausybė sako, kad Čili
----------------------------- ----land sako, kad jis netiki, pasirodė geriau, negu pre- munistai grįžtančius kareij? s lėktuvai gali pasiekti Saugokis žmogaus, kurio ne-streiką sukurstė komunistų Vėlai atvykusiem*—tik kau-jog Kremliaus valdovai pa-kybos departamento specia-vius jau paskelbė esant girIhrflo pramonės centrus, o mėgsta vaikai. (Persius)
jpartija.
lai. (škotų patarlė)
įkeitė savo politiką
listai tikėjosi.
, |tuokliais ir nenuoramomis,*

Puslapis Antras
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PASIRAŠĖ -ATOMO” SI TARTI

Kas Savaite

Dabar apie staigu puoli
mą prabilo rusai. Prabilo
labai Įtartinai. Keli aukšti

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

Pereitą savaitę prezidentas D. D. Eisenhower pasi- luSų karo vadai pasisako
kalbėjime su spaudos atstovais iš kelių kanų buvo klaus- dėl staigaus puolimo taip
tas dėl busimosios didžiųjų vyriausybių “galvų” konfe- dviprasmiškai, kad ir paskurencijos Ženevoje. Ta konferencija prasidės ši mėnesi tinis neišmanėlis supras.
18 diena.
■
jog rusai ruošia savo karišDidžiųjų valstybių vyriausybių galvų pasimatymui kus kadrus prie staigaus
nėra sutartos jokios darbų tvarkos. Kiekviena ‘‘galva” puolimo. Rusų tankų margalės kelti tokius klausimus, kokius norės ir kokius skai- šaks B. Rotmistrov “Kras. .
to daugiausiai taika ardančiais. Spaudos atstovai pakar-'iez a
am.a.t.^e
. ,klausė
,

toi'Ha,

davimo

•

preadentą.

klausimą

ar

didžiųjų

.
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Amenka

ąva- kalba
,ikas
‘
H nauda,
,Kels
, .. satelitų
. v* ••
apie

konferencijoj ir

jokio aiškaus

niškame

kare

Šūviai prie Alaskos

Besiruošiant keturiems didiesiems suvažiuoti enevoje, rusai birželio 22 d. nusove dar vieną Amerikos
lėktuvą
netoli
Alaskos.
Amerikiečiams tas Įvykis
galėjo priminti, kad rusai,
dargi kada jie rodo pašau-

kokią

model,

lakaus

liu. savo
atsakymo

puolimo

negavo.

Prezidento pasisakvmai tuo klausimų yra labai būdingi. Atsakydamas į klausimą, ar prezidentas remtų
kongreso pasisakymą už Rusijos pavergtųjų tautų laisvę,
prezidentas sakosi jau per eilę metų laikęsis nuomonės,
kad
’
,
. . . kol tokios valstybės, kaip šitos (satelitai) neturi teisės
pačios savo laisva valia spręsti savo valdymosi formų ir li
kimo. tol pasaulyje negali būti tikros taikos ir aš esu tikras,
kad tai vra tiesa.

ir

sako:

‘taikos gelbejimo

j

.

atst

pirmininkas Sam Rav-

leisti i (laibą, J®}1
l>ajPaL*
to amerikiečių lėktuvą kiek

rūmai jau tun
kuo pasiro0
.

arčiau savo sienų.
Jungtinių Amerikos Valstybių ir Japonijos atstovai pasi
rašo sutartį, kuria abi šalys pasižada kooperuoti tyrinė
jant atomo jėgos pritaikymą nekariniams reikalams. Iš
kairės į dešinę: Walter S. Robertson. valstybės sekreto
riaus padėjėjas; Sadao Iguchi. Japonijos ambasadorius
\Vashingtone; Lewis L. S t raus. atomo energijos komisijos
pirmininkas. Sutarti dar turės peržiūrėti kongreso jung
tinė atomo energijos komisija ir tada ji bus patiekta
prezidentui patvirtinti.

Jr

šypseną, alko rankoje sau-

Jjs

namą ginklą ir nevengia jo

-itos evoIiucijos (link s:aigaus
puoiįmo) stebėtojai, Mes net u
rime migdyti mūsų kariškos
kadrus pasenusiomis tecri- mi'.
mes turime kelti viešumon Sis
didėjanti staigaus puolimu pa
vojų ir atitinkamai didinti ka
rišką pasiruošimą mūsų armi
jos. laivyno ir aviacijos."

pritarimo jo programai.
Į tuos prezidento žodžius
demokratų vadas
genate sen johnson, ir sakė,
Rad senatas ir ateityje atisvarstys prezidento
pasiūlymus, “bet jis nevyk
dys prezidento Įsakymus,
kaip bončius žemesnių lei-

Šūviai

prie

ka(, atgtov(J

•

Alaskos

ši

Kol kas prezidentas ir

kaitą betgi mažai tesujau- kongresas dirba gana dar

dino amerikiečius.

Keturių niai.

.didžiųjų konferencijos taikinga nuotaika jau taip paveikė žmonių ga toseną,
kad net 7 lakūnų sužeidimas

Daug darniau, negu

itas kongresas> vedamas
blikony> sugeWyo di,b.

pa[1įjos preziden-

to
nepadarė didelio Įspūdžio. -Artinantis ,-jnkimams, židy
Vpac, kad rusai si kartą paskirtumai tarp detaikos” užtikrinimą savaime turėtų iškilti pavergtųjų tau
= reiškė “apgailestavimą dėl mokratu daugumos ir re.
“Kartu su pasirodymu nau
tų likimas ir rusams nedviprasmiai turėtų būti pasakyta, jų. nepaprasto ardomo galingušūvių ir net pasiūlė padengb|ikonu p,.ezident0 ^į.
kad kelias Į tikrąją taiką eina per pavergtųjų tautų laisvę. mo ginkĮy rū-ių staigaus puo.
t, rities niinst riliu 1
Ar hp- r
.
me kils viešumon, arba bus
Rodos taip. Bet ar Ženevoje bus pakeltas tas kiau- limo faktorius Įgauna vis didesgali būti didesnis i ūsų taia
velkami viešumon,
simas ir su kokiu užsispyrimu ir ryžtumu Amenka tą nės reikšmės,
kmgumo
įrodymas kaip Ki(ai juR rinkjmuose ne.
klausimą kels ir jo laikysis, tas reikalas dar nėra paaiškė- "To akivaizdoje komunistų
Daugiau Informacijų
no ir jų nereikia.
jų apgailestavimas dėl su- bQ,u dė, Ro
kad visas
Kada
prezidentui
laikraštininkai
priminė,
jog
atstopartlJa
reikalauja.
ję?Savo laiku rašėme apie
Pageidaujate, kad su- vių ir
,
musu armijos ir laivyno asme>4
vų rūmai jau pasisakė už satelitų laisvę, piezi en as njnjs sastatas būtų Įkvėptas di Havajus ir davėme apsčiai teiktume tikslesnį savo ad- nuostolių apmokėti.
Amerika .i keturiu didžiu- Komanas ir Šungrybiai
sakėsi apie tai nieko dar negirdėjęs ir, tur būt, žuvavo džiausio budrumo ir nuolatinio žinių iš šio būdingai egzo resą
. .—gatvę, namų numeri,
.
.
tada, kada atstovų rūmuose ta* klausimas buvo pakeltas, pasiruošimo dvasios tam. kad nikJ krašto. Bet dar vis k^ta^P bus sunku susirasti, jų derybas ėjo nenorom. At- žinomas Bostone kataliJam buvo priminta, kad satelitų laisvės klausimu 367 galėtų atimti iniciatyvą iš prie- ran(iasi žmonių, kūne tei- Gaila, kad to padaryti ne- rodo, kad galutinį sutikimą kiškas klubų veikėjas Jonas
jam. ard<ardo- ra
aujasi
nori daugiau in- galime, nes čia namai be Amerika davė tik tam, kad J. Roman pasiskelbė per
kongresmonai rėmė rezoliuciją ir niekas nebalsavo prieš so rankų
rankų ir
ir suduoti
suduoti jam
ujasi ir nori
mus
smūgius,
sumušti
;
galu:;
f
oimac
įj„
Paskutiniulai- numei™
be raktų, lygiai padėtų Anglijos konservą- viena lietuvišką radijo stoti,
ja.
*- •-I ta klausima». iprezidentas atsakė:
,...
....... . pajėgos
.. _
nai. Mūsų ......
ginkluotos
_
---kaip
senoj
tėvynėj
Lietuvoj, toriams rinkimus laimėti, kad jis esąs labai geras kagavome laiškuti nuo vie
Aš visvien sakau, kad yra Įvairių būdų pareikšti toki
turi būti pasiruošusios prie pa Ku
no mūsų savaitraščio skaity- kaimiečiai žino viens kitą Bet dabar, palengva, ir talikas, stačiai pritvinkęs
nusistatymą, yra galimos komplikacijos ir tas viskas verčia
čių aktingiausių veiksmų pri-š
Jis sakė,
būti labai atsargiems reiškiant oficialini nusistatymą.
aktingą, stiprų ir techniškai ge- tojo, J. B. Sečkaus iš St. ir be yPat>ngM numerių. At- Amerika užsikrečia lūkės- artimo meilės.
Petersburg.
Fla.,
kuriame
v
v
k
^
i
mūsų
salą.
kitaip
čiu
ir,
kaip
prezidentas
Eikad
jeigu
jis
pamatytų
žmoPavvzdžui. jeigu iūs esate tos pažiūros (už pavergtųjų
—
i 1. - 0_ ikai
—: J■ au.. hfjcĮtp
nal-oL-a “
kiltie
”” di- gų nešanti šungrybių krepra!
“
Komunijų/
paryja
ir
Sovierašo,
kad*
jam
labai
patiko
nakvot
būs
Į
te
P
a
senhower
sako,
“
viltis
vadavimą), kaip toli jūs manote eiti? Jūs tikrai neskelbsite
dėl to karo? Taigi, tuo pačiu jūs tuoj pat nustatote sau
tu vyriausybė reikalauja iš vmų mūsų aprašymai apie Ha- sisamdę limuziną, vairuoto- deja. Kartą užsidegus reiks ši, jis būtinai tą žmogų
*■ *
A
i
ribas, kiek toli mes. kaipo tauta, galime eiti siekdami to
karo komandierių. kad jie
\vajus, turi visas tų raštu Jas zino Anah0,a kaimą, ką nOrs iš Ženevos ir par- Įspėtų nevalgyti šungrybių,
____ j_x__ :
..ai i‘ kur mes gyvename, ir be di- vežti
tikslo.
kad vidurių nesugadintų.
mestu viską, kas
Todėl tas reiškia, kad mes vartojame taikias priemones, mūsų taktiškame ir operaciniu- v^j perskaito pagaliau nu- ®®Iio rūpesčio jumis atga-.
Po to ponas Romanas dar
priemones, kurios nėra provokacinės. Bet mes vartojame
me pasiruošime, viską, kas dauįdė ir pats aplankyti tą benS tiesiai Pas muS“Buvau Šnipas”
palygino jam nepatinkamą
moralini Įtikinimą. Mes neleidžiame save Įtraukti Į jokį giau nebeatitinka naujoms mu- Gan išRa r • ant žemės_
Bet geriausiai bus taip, Amerikietis
žurnalistas spaudą prie šungiybių ii,
kad ir tariamą pripažinimą esamos padėties. . . .
siu sąlygoms, ir įvesti visus tuos
■
*
£
kai atvvksite į Ronolulu ,v;
M Burdett liudijo zinoma> vardan artimo meil ai maždaug ir visa informacija, kokią prezidentas
K\r;
žinotiį ‘
didmiesti, tai juk reikės
v^nni7* knmi^ni7 lės sakėsi tur!s kovoti Pnes
suteikė apie pavergtųjų tautų vadavimo klausimo kėlimą Jia 1S (a>?1.tinioal.1> °..1! J‘
i Ka mes veikiame ir ar staPtelti poilsiui bent per-1 , •Tn.,ta spaudą,
busimoje d.dz.ųjų valstybių konferencijoje. Is jos daug
manomt fia apsigyventi ant n.ak'ot. o kai ja ubusite paJ feuvo komunjst
Mes prisipažįstame, kad
Kelios
dienos
teliau
matvjsados?
Jįm
aUak6me
.
struosę.skristi
i
Kanai
salą,
tijos
'
i
na
,.
vs
ir
dirbdan
,as
*
uz
.
jeų
jeigu mes pamatytume Joką nesužinosi, negut tik tiek. kad kalbant apie pavergtųjų
tlJOs
salas
A.
Vasilevskij
kalba
įsikūrėm
pa
l
tai
geriausia
mus
pašaukite
tautų laisvę negalima vartoti provokacinių priemonių.
Romaną nešantį sungi-yjūriuose šnipinėjo Rusijos
kurios skatintų Rusiją ginkluotis
ar
griebtis
kokių
nors
^
,at
^
k
^
au
'
ima
b
ia
s
t
0V
iai.
O
apie
veiklą,
tai
telefonu
apie
5-6
vai.
vakap
auda
j
is ar griebtis kokių
stoviai. U apie veiKią, tai
--y —
naudai. Jis sakosi 1942 bl^ krePsb mes Jam n,eko
so:
galima sakyti tiek, kad ro-' e. susitais.me ir jus pasi-metai5 nutraukžs visokius nesakytume
Tegul nešasi
kitokių laisvajam pasauliui kenksmingu priemonių.
žinoma niekas nelaukia ir negali laukti kad dėl na , ?ži"cm!> •vra- tad imperialis-Jaus gyventojai daug ko t>ks.me orlaivių stoty. TajpRius su komunistais ir ir tegul valgo j sveikatą,
žinoma, nieką, nelaukia n negali aukti, kart rtel pa- t,„,u agresorių arsenale ypatra veikti neturi bet jeį nold gi reik iš anksto užsisakyti nu„oj„ šniDinėti Rusiio« Jei Jls Slėsniu grybų negavergtųjų tautų išlaisvinimo Amenka trauktų 1 karą pnes gai mėgiamas ginklas yra štai- .aj randa H ’ aliai užsiėmi- vieta viešbuty ir mes tą pa- "a
1
' J ' Ii surasti. Neišsigąskite dėl
Rusiją. L ž svetimą laisvę dar, rodos, niekas nėra karia-sus puolimas iš papai-,’. Kartu
.
,
^tvvk<;ite natvs darysime, tik praneškite ku-'p-,'
r.™- mūsų “žiaurumo.” Šungi*vBet. jei “tikros taikos" negali būti be pavergtųjų
dieną čia pribusite.
“s
nėra nuodingi ir jie Ropasirodvmu greitosios oamatvsRiL kld mes ^ui
ves.
išlaisvinimo, tai kaip siekti tos tikros taikos nevartojant ™^^‘ne^džTame.
Rumunijoj, Jugosla-manui nepadarytų to, ką
Daugiau Dėmesio
•ūsams nepatinkamų (provokacinių) priemonių? Morą- Hmo __
reik;mė
žvmiai
didėja
.
A
t___________
2. Mes aprašymuose paTurkijoj,
ir
Irane Romano
. .
, katalikiški
. , . x revolve. T
Dar
vierfas
ir
labai
svar.
o
*
1
•,
*
nai
padare
daktarui Jonui
linis Įtikinimas i rusus tiek teveikia, kiek vanduo pilamas simindami tą pavoju ir imperia- stebėjome, kad ši sala
.
. reika
metų laikotarpyant žąsino. Atsisakymas pripažinti rusų grobi, kol rusai listų veidmainiškumą. Sovietu (Kauai) yra viena iš gra- u
bu> Patanmas
• , a- > . un
•„
u je. Kada
Kana jis
jis nutarė nusi- Oranžai. O j'ei Romanui
grobį turi ir daro su tuo grobiu, ką jie nori, rusams Sąjunga padarė sau atitinkamas žiausių, ir todėl, kad čia auJa 11.rn 0
^10’ 1 .as kratyti to nemalonaus daršungrybiai širdį sunėra jokia problema. Pagaliau ir “moralinis įtikinimas” Isvadas‘ ?OV!eTū Ss^ur^a (ia-dažniausiai lyja, tai ar tas
'* •
bo, rusai šiauriniame Irane \u tlb tai J1S žino vaistų—
a, veikimas via laba. tąsus supratimas. Kai Molotovas ka(] kilus naujam kan, at-r)Jj!
nuolatiniam apsigyvenimui,
zm°ną; matomai, .f
kataliRiš_
čia lankėsi, jam tik kur ne kur ateivių pabaltiečių piketai iš agresorių tas pirmenybes, kua’ netas būtinai turi pirmiau at- a^ikersydami uz jo pasi- Rag veik-V
primine, kad Amerikoje yra žmonių, kūne Baltijos tautų rias jam gali duoti kaip iš nnks- buna pei mažai, dai zą tu
apsidairyti, rimtai ap- Jraukimą nuo komunistų 11
.
. .
laisve sielojas «
a_______ ___ me laistyti kasdien.
.
. x
kartu nutildvdami viena liu- Pataname ir visiems kilabiau vyriausybė visiškai apie tai neužsiminė. Kur gi ir Pl,olimo staigumas is pasam.
g
^Qna didelių griaus- tinai apleisti savo seną gūž dininkę, kuri “perdaug ži- tiems palikti Joną Romaną
pirmo- su jo šungiybiais ramybėje.
čia “moralinis Įtikinimas.” kad vagis pajustų, jog jo va- Čia paduotos ištraukos iš tinių ir perkūnijų, kaip Flo- telę.
?.°L°’ nes. ir. Burdett
,
aktinga
gystė nėra užmiršta? O gal toks priminimas būtų “pro- rusų maršalų ir generolų pa- ridoj? Kokie griaustiniai ir Mes žinome žmonių, ku- į1 zrnona ir?1 uvo a inja
Peronas Nebetriukšmauja
vokacinis” veiksmas, kurio reikia vengti?
sisakymų yra paimtos iš ru- perkūnijos būna Floridoj rie didžiajame kontinente Romunis eJei taip, tai rvtoj Maskva paskelbs, kad Amerikos
socialdemokratų žurnalo mums nežinoma, nes ten ne- (Amerikoj) turėjo biznius.
Po nePasisekusio kariško
prezidentas rusus ••provokavo" savo užsiminimu, jog tik- “Socialističeskij Viesnik." buvome. Tik tiek težinome namus ir gerai .gyveno. Vai- J? “ K1™ „ z“
’ sukilimo Peronas pertvarko
ra taika nėra įmanoma neišvadavus pavergtųjų tautų! '•ai,kraftis
.proga sako, iš bendrų pasakojimų, kad kų pasiilgę ir jų kviečiami ™
0 D“ “ ”,
savo vyriausybę ,r uzmir-
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kafl V1S1 minėtieji pasisaky- ten kasmet dideli viešu ai ir viską Amerikoj išpardavė, a„,e,T D
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kovą prieš klerikalizmą.

uraganai padaro seną gyvenimą išpūstijo ir
Burdett liudijimas Iš vigko atrodo> kad pero.
rt.ur
dam v frt
t vadavimas Amerikos politiniams va- žodžiajs ; matomai.
gvvent()jams
ns daug žalos, atvvko' pastoviam įsikūri- ??r, kartą patvirtina, kad no antiklerikalinis “Šurnas”
dams y, a tik meškere baisams žvejot, laike rinkimų, ar sieji
„
eneroIai
marša
|
ai
m
J
tok
kiekvienas komunistas karėjo jr , ne
„ vė,
šieji generolai ir maršalai pas mus tokių gamtos išdai- mui. Pagyveno savaitę kirimtas susirūpinimas
tje iajkab kada katalikų
vadovavosi komunistų par- gų visai nebūna.
tą ir trečią savaitę jau pri- tu yra ir Rusijos šnipai. Kitijos nutarimu tuo klausimu. 4. Ar žiemos laiku ne- siminė seną posakį: “Pirmą taiP .irTb^V. ne£ab- . Komu- dvasįškija ir Perono dikta
Visų tų pasisakymų prasmė peršalta? Ar reikia turėti dieną—didelis svečias, ant- ntui Rusija vra viskas, o tūra paiajkvdavo šilčiausius
v
1
vra ta, kad rusai PATYS paltą, ar bent svederi dėl rą dieną pajunta susikimši- tarnauti Rusijai yra kiek- santvkius.
g a
Dėl Perono kovos būdų
ruošiasi pirmieji suduoti patogumo? Pas mus nei mą—perankšta bute, o tre- vieno komunisto pareiga.
prieš bažnyčią Argentinoje
priešui pi.-mąjį smūgi iš pa- žiemos nei vasaros nėra, čią dieną jau žuvimi atsiRUSAI KALBA APIE
Ne
“
Bončius
Leitenantų
”
protestavo ne tik katalikai,
kare, kai toks kada nors iš- salų. ,
oras vienodas apskritus me- duoda.”
STAIGŲ PUOLIMĄ
kils. Būsimame karenetiKai Vakarams įusai rodo tus, maudomės ir plaukio- Kiek pagyvenus su žentu Pirmą kartą republiko- bet ir bažnyčios atskyrimo
Kiekviename kare» puoli- kėta? Puolimas iš pasalų ga- šypseną ir kalba be pradžios jam mariose kas dieną. Nei ar su marčia sugyventi ne- niškas prezidentas ir de- nuo valstybės šalininkai,
alingais bngais
ginklais ir. galo apie taiką,
kas, jei jis puola galingais
.....atominiais
...................
. t jie . ruošia-paltas, nei svederis čia ne-gali, reik skirtis, bet kur mokratiškas kongresas “pa- Kunigų areštai, priekabių
provokacinis
ginklais ir iš pasalu
turigah 1S pn7T10
pnesi- si mirtinoms imtynėms ir, reikalingi, tikmaudymosi eit? Nuomai namų nėra, sikalbėjo” aiškiai ir rinki- ieškojimas,
viešbuty
iš
anksto
užsisakęs
minėj
dvasioj.
Prezidentas
Argentinos
vėliavos
deginitam tikru nirmenvbiu ir o-ali ninką parblokšti ir karą pajutę laiką pribrendusi, ne- kostiumas būtinai čia reikakambari nakvynei gausi, D. D. Eisenhovver pereitą mas ir panašūs kovos būdai
suduoti priešininkui
labai bai?ti
tik Pradėj«s. sisarmatyS pakartoti Pearl lingas.
Ar
reikia
žiemos
metu
bet ne pastoviam Įsikūrimui, savaitę nusiskundė, kad dar tinka tik fašistiniam diktaskaudų smūgį. Taip buvoStaigaus iš pasalų puoli- Barbor puolimą, tik daug 5
praeityje, kada Pearl' Har- mo baukštosi
bor puolimas dar mūsų at- bes, ir visai ne
mintyje sudavė Amerikos Amerika apsitveria
laivynui labai skaudų smū- DAR’o užtvaromis Kanados vertesnis už gražiausias bet sus palikite Floridoj, tokių pageidaujamas. Grįžt at- zidentas manė, kad kongi*e-ikatalikų viršūnėmis.
(Nukelta Į 7 pusi.)
sas galėtų parodyti daugiau
—J‘.
instrumentų čia niekas nežigį. Taip bus ir būsimame šiaurėje ir savo pakraščiuo-ituščias kalbas.
uvz-iui dūme, Ženevos Koruerencija
paroays,
. , Ralba
,,
.
Kaip beziuietume,
veiR tais pačiais
pačiais smarkus
markūs
e..,,*,.
j
, konferencija .parodys,^
mai kalba
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KELEIVIS, ^0. BOSTON

KA£J NIEKO NEVEIKIA
ĮtO NIEKAS

Puslapis Trečiai

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

NKPKUUa

JIS ATSIKĖLĖ IR NUVAŽIAVO

Yorko Padangėje
certas tikrai yra vertinga
priemonė kovoje su komu
nistine tironija, ši prisimi
nimo koncertą globojusios
Amerikiečių
Draugijos Pavergtosios Jungtinės Tau
Religinei, Tautinei ir Ope tos turėtų pasistengti, kad
rinei Muzikai Palaikyti su šios rūšies parengimai taptų
manymu,
Pavergtosioms tradicija. Iniciatoriams ir
Jungtinėms Tautoms globo-' vykdytojams už jų triūsą
jant, birželio 19 d. New programą ruošiant ir atlieYorke žinomoj Camegie k
ač
j
Hali jvyko amerikiečių Dai-',___ _____________ ____ ______ I
komunistų
pavergtiesiems
nos Draugijos Ansamblio ■ priklauso nuoširdi padėka.
daugiausia religinės muzi
kos kūrinių koncertas kentėKomunistinės Tironijos
Aukoms Prisiminti
Koncertas

KAS SKAITO, RA*O
JAS

DUONOS

NSPRAftt

Philadelphijos Naujienos
Vienam Atsiskyrus—
Gyvenimas Neįdomus

Minėjome Komunistų
Išvežtuosius

Daug vandens nutekėjo Vienas iš žymiausių vasaDelaware upe į audringąjį los ivykių mūsa kolonijoje,
Atlantą, daug įvykių praėjo, i tai birželio 12 d. suruoštas
nepalikdami žymesnio pėd-’ĮJ^-l meta^ Sovietų Rusijos
sako, iki vėl galiu mieluo- Lietuvos įvykdyto masinio
sius “Keleivio” skaitytojus žmonių išvežimo minėjimas,
aplankyti rašytu žodžiu, pa- Dalyvavo apie 800 žmonių,
sidalinant su jais mintimis, lietuviV’ latvil* ir est^’ Ml‘
ištikimaisiais žmogaus drau- nėjimui vadovavo adv. J. A.
gaiš. Kai rašiau paskutinį Stikliorius. Minėjime išryskartą, tai visų laukiamas kėjo viena negeiovė, tai ilpavasaris nesenai buvo tik
kalbų sakymas. Gal ne
atėjęs
ir
medžių
pumpurai
būtų
nuobodu jų klausyti,
BROOKLYN, N. Y.
nedrąsiai skleidėsi gležnais
Jos Lutų sakomos anglų
jusiems ir tebekenčiantiems j
lapeliais. Ir gaivinantis vė- Laiba. Bet dabar lietuv įai
komunistinę tironiją viso' Piketuosime Maskolbernių
jas žaidė su tavim, kalbėda- nesuprato, ką kalbėjo estai
Gegužinę
pasaulio kankiniams pa-i
mas
gražiausią pasaką apie estiškai ir latviai latviškai,
gerbti.
Bimba su savo pasekėjais
jaunystę, kurios, kaip lauki- Tik vienas adv. J. A. StikPo koncertinės dalies, ku-i pel)OS 3 d-_ National Hali
nio žirgo, nesulaiky si, ji taip Gorius padėtį išgelbėjo,
rią sudarė atitinkamos nuo-Jantl Bark, 65-13—38th Avė.,
greitai prabėga. Su gegužės programai
vadovaudamas
taikos daugiausia religiniaiP^°°dside, L. I., N. Y., renmėnesio dienomis nesugrą- angly kalba. Adv. Stikliokūriniai ir keletas kitų kū-’g? gegužinę kurią patnožinamai
nuėjo pavasaris ir
>'ra žymaus Klaipėdos
\aizdas iš Suomijos sostinėje Įvykusi u motociklų lenktynių. Kari Nylund pa
rinių, daugiausia paties an-Į^kai nusiteikę lietuviai pijau paukščiai išvedė iš lizdų krašto veikėjo sūnus, nepnvirto. o jo draugui Tiitcla nieko kito nebeliko daryti, kaip tik važiuoti per parvirtusamblio dirigento McLain ,ketav o.
savo vaikus paruošti sava- klausomoje Lietuvoje dirbęs
sjji. Ir pervažiavo laimingai: pavirtasis a sikėlė ir galėjo toliau dalyvauti lenktynėse.
kompozicijos drauge su ' Piketavimas prasideda 2
rankiškam gyvenimui.
Ir pasiuntinybėje Bei lyne. DaStrausso, Brebeufo, Di Las- vai. p. p. Visi esate kvie- nų, ir šiaip pažįstamų. Di- jungos delegaciją, apie 200
karščiai atėjo, vasara karš- bar yra Philadelphijos Lie
YUCAIPA, CAL.
so,
Sibeliaus,
Gounod, cianu
dalyvauti.
ta, kuri pribrandina javų tuvių Bendruomenes pirrm.ni uaiyvauu. .
delis būrys jų susirinko pa-lietuviu pasitiko jį parodyti
Howe kompozicijomis ir ke-j
ninkas.
cl
jį
į
Apsigyveno Meškauskai varpas, medžių vaisius, o tau,
liomis amerikiečių liaudies;
dirbančiam prie sunkių dar- Ne Visiems Malonumai
roo yno
ynus.
vietą Evergreen kapinėse lietuviai niekad nepamirš
dainomis, buvo ištremtojo:
Vis
daugiau
lietuvių
atbų, prakaito lašais kasdien
ant kalnelio ir apklojo jo jo kruvinų darbų, padarytų
iš Kinijos vyskupo C. O’Ga-j
Mirė M. Bložis
šiame numazgoja veidą. Iš savo Ne visiems ši vasara duo
kapą vainikais.
Lietuvai ir kitoms nekal- vyksta apsigyventi
ros žodis apie religijos pa-j Birželio 22 d. staiga mirė
ramiame kampely. Pasku- rūpesčių išsivadavęs, pama- damomis darboviečių apmo
—N. K. S. toms valstybėms.
dėti komunistų valdomuose'į Martynas Bložis, gyvenęs
Kai kurie demonstrantai įiniuoJu metu iš Sioux City, tai savo gyvenimo takelį, kamomis atostogomis sutei
kraštuose. Stipraus turinio 1730 DeKalb Avė. Jis te
norėjo įlipti į Molotovo va- !?wa! atv^° ,A?tai?as , ,r kuriuo tu keliauji vis pir- kė malonumų. Du nauja
turėjo autoir Įtaigingai pt/blikai pa- buvo 66 metų amžiaus. Veik musų užuojauta goną, bet palydovų buvo
Meskauskai (Mack). myn ir niekad niekad atga- kuriai nesenai
nelaimes
teiktas vyskupo O’Garos žo visą savo amžių Martynas
-—- Easizvalue
c PrarUdi
Pasižvalgę savaite
savaitę ar trumtrum- n,.
Ros.
Pradedi «nnrastisuprasti: kol mobilių nelaimes. V ienas
Mirusio Marty no Blo- paaiškinta kad tai
yra
pri

dis darė gilų Įspūdi ne tik buvo sunkaus darbo žmo žio šeimai:
žmonai vatinė nuosavybė, į kurią piau, jie nusipirko vienoj gyvas esi nepabėgsi nuo rū- iš jų, J-kis, gyvenantis pie
komunistinę praktiką pažis- gus, bet jau buvo išėjęs į Onai, dukterei Adelei ir
didžiųjų gatvių namus (265 pėsčių pilkųjų, taip kaip tinėje miesto dalyje, nusi
demonstrantai
negali
įeiti.
ir vatantiems komunistų valdo
No. Bryant St.).
žmogus nepabėgsi pats nuo pirkęs naują_ Fordą
,,
ir nusprendęs pail- žentui White, sūnui
bet
’
^siją
Tada
jie
apstojo
abiem
mų kraštų tremtiniams,
savęs. Tad pasidaro įdomu žadamas j Balfo gegužinę,
sėti gražiam Catskill kalnų Martynui, marčiai ir vi
Susirgo Marija Atko
ir gausiai susirinkusiai ame namely, kurį nesenai buvo siems anūkams, neteku pusėm kelią nuo traukinio
plačiau praverti savo kiau susidūrė su girto valiuoja
Vmi
I{»lun<K
i.
.
d
M
UU'.VIIIY/
’
71
i
»
_i uri lUi tą ir pasižvalgyti, pasvarsty ma mašina ir vos gyvas iš
rikiečių auditorijai. Lygiai Įsigijęs.
iz.it t
siems mylimo vyro, tė
gilų įspūdi paliko ir po vysk. Iš didmiesčio dūmų nuva vo, uošvio ir senelio, lovas turėjo važiuoti Chica- Atko (R. 3, Bcx 335) buvo ti lietuviškai visuomeninius liko. Kitas, Balnys, taip
O’Garos kalbos komunistų!-žiavo pakvėpuoti tyru oru, reiškiame giliausią už gos pažiūrėti. Isėjus Molo- padaryta sunki operacija, reiškinius arba pačiam juo važiavo, kad trolleybusą iš
tovui iš vagono, piketinin- Ligonė dabar namuose pa se dalyvauti. Tai daro mū vertė iš bėgių.
pavergtųjų tautų
! pasigėrėti gražia gamta, net uojautą.
Po kelis
sų gyvenimą įdomesnį ir Naujakuriams reikėtų ap
Mes taip pat apgai kai apsupo jį glaudžiu žie- mažu atgauna jėgas.
., ar
. . kelioliką
.
. .'i paskutinę diena buvo uodairiau važinėti, nes men
kišdami jam i akis pla... _ ,
...
.
nių,
prasmingesnį.
lestaujame netekę kuo du,
„ ...... {gauti, pasodino tomeicių, ir
i *
i ...
Mirė J. Vasiliauskas
kas
malonumas per klai
drabužiais apsitaisę, su savoj ten atvirame gražiame lau- pos nario.
džiais.
1
Birželio 15 d. rytą ,Arlina Jei nenorime būti gy- dą važiuoti pas laidotuvių
tautinėmis vėliavomis sce |ke, suimtas širdies smūgio,
LDD 7-ji Kuopa.
Viename į,lakate buvo Vasiliauskienė (Wassel) ra- vi jau numirę, privalėtume direktorių, iš kurio netolrnoje pasirodė albanai, bul sukrito ir atsiskyrė amžinai
oo™ mas kelias ir įi šv. Kryžiaus
pai
ašyta, kad Amerikos do lovoj mirusi savo vyrą visiškai išsivaduoti iš savo
garai, čechoslovakai, estai, nuo savo šeimos.
ALBANY, N. Y.
Liko
skerdyklose skerdžiami tik Juozą, 68 metų amžiaus. ^jauto įr daugiau domėtis Epines,
jugoslavai, kiniečiai, korė žmona Ona, duktė Adelė,
jiečiai, latviai, lenkai, lietu žentas White, sūnus Martygyvuliai, o sovietų koncent- Tai pirmasis lietuvis, kuris lietuviškosios
visuomenės Bet vėl, kaip išsisaugosi
NusKandino Kanaporį
•»
viai, rumunai, vengrai, viet nas, marti ir anūkai.
racijos stovyklose panašiai mirė Yucaipoj. Velionis bu- bendraisiais reikalais. Kad nelaimės, jei kitas savo maBirželio 8 d. Hudson naikinami žmones.
namiečiai.
Scenoje prie
Kita- vo kilęs iš Suvalkų krašto, žmogus galėtumei du am- šina pilnu greičiu į tave įvąĮtaisyto aukuro, dviem
gal vienas savo žiuoja. O Wallace gatvėje
tiniais drabužiais apsitaisiu
iau ko atsiek- esančio lietuvių klubo šeišiom mažom mergaitėm
.
.
.
_____ __ eiktum. Bet da- mininkas važiuodamas aūI b v\
dint, ir vargonams atitinka- buvo viena sesuo Veronika Amsteidamo, bet jau 2 m e-rne buvo parašyta, kad pir-tu.
bar tik su organizuota vi- tomobiliu, w nei nepajuto,
mą muziką grojant, kiekvie Veličkienė-Tamelienė, bet tus gyveno Schenectadv, ma pasauly reik atstatyti Atvykęs i Kaliforniją, ve- domene kartu eidamas te- kaip atsirado jau aname pa149 Washington St., ii dii- laisvę, išlaisvinti pavergtas lionis dirbo Įvairius darbus, gajį
na grupė kankinių garbei ji prieš 10 metų mirė.
nors atsiekti. Kalen- laulyje. Jis buvo užmuštas
atnešė vainiką. Grupės at Velionis buvo kilęs iš Ke
Genei ai Electric bend-tautas ir tada Kalbėti apie laikė restoraną, o paskiau- <jorius kiekvienam vienodai vietoje susidūrus jo autostovas ta proga tarė per ra-j
tė\as gyvena taiką.
siuoju metu gyveno iš savo ženpiįna dienas ir metus ir mobiliui su kitu, kurio vaikaimo, Baisogalos Amsterdame, 43Edson St
diją trumpą žodį į savo pa merų
Molotovo pasitikti buvo sutaul)lL
kiekvienas kartais lieka die- ruotojas taip pat užsimušė.
valsčiaus. Martynas ir jo Policija išaiškino, is.au
kad
...
.vergtąjį kraštą.
žmona—pažangus
Kanaporį sąmoningai istū-ijusl,'link«p Amerikos spau- Jis priklausė SLA, buvo nų sąmyšio daugiau ar ma‘Visuomenė įvertino
rbštus, ramus,
teisingas žiau apglušintas. Bet gali Nusipc|niuaį Veikėją
John Frankiin; gy. dos korespondentų ir fotog- darb
_
Po to prisiminimo kon-^lgus metus dalyvavo lietu- m8 ;
labai
žmogus. Su
r juo visuomet būti ir turtingiausias, viecertas buvo baigtas dirigen-Jvių visuomeniniame gyveni- venant^ Albany. Jis polipSli- rafų )U,ys' Jie
. .........................
"Su,juo
'B-e
labai susisusi-žmogus.
demonstracija
ir,
malonu
buvo
susitikti.
nam atsiskyrus gyvenimas Žinoųnas vyresniosios karto McLain komponuotu him- me, skaitė lietuviškus
cijai prisipažino pagrobęs iš
Molotovas nuvažiavo, Palaidotas Calvary kapi- neįdomus.
tos lietuvių veikėjas Juozas
nu.
basčius. Abu buvo LDD
Sis pačių amerikiečių pa-;kuopos ir įvairių kitų orga- k^mZlto’iavonas par- > smulkiai demonstrantus nėse Los Angeles, kame ilsi- gtaj ko(lė, vė, su maionu.
Štai
tiems amerikiečiams suor- nizacijų nariai. Martynas vežlas ; Amsterdamą ir ten klausmejo.
. si ir jo pirmoji žmona I et- mu imu j rankas p,unksn,t
k|uho y._
ganizuotas komunistinio le- buvo ger namas ne tik arti- pajaįdotas šv. Kazimiero Gerą darbą padarė Buvu- 1O1??
.
...
5mn»-io jaus^amas» kad Philadelphi. . .
Draugo Juo
zimo aukoms pagerbti kon- mųjų draugų, bet ir kaimy- ka inėse>
si Politinių Kalinių Sąjun- Ą yellO?,s r
!k°
jos lietuvis pasiilgo žinių iš P
zo darbo pėdsaku rasime ir
Velionis buvo paskutinio-ga ir Don Varno Amerikos 1 in^ų L? * ' ldm^ 11 1 ’ mūsų kolonijos,
kituose Philadelphijos lietu
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
jo karo veteranas. Jo drau- legionierių postas, surengę 1,en£ 1 OI avių klubuose, kurie buvo
Lai būna jam lengva Kiekvieną Sekmadienį
gai sako, kad jis bijojęs šitą demonstraciją..
įkurti jam aktyviai dalyvau
NAUJA VALGIU KNYGA
Amerikos žemė, o jo arti Įvyksta Gegužinė
Į vandens, niekados nėjęs-------------------jant.
miesiems gili užuojauta.
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
žvejoti ir nesimaudęs.
Vasarai
atėjus
kiekvienas
Korespondentas
TREČIAS VILNIUS
Kitomis Informacijomis
skuba pasidžiaugti jos tei Tautinio Pašalpinio
Klubo Naujienos
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus
CHICAGO, ILL.
Vilniaus vardu DOVER-FOXCROFT, ME. kiamais malonumais. Tad
Pasirodo,
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
mažiau pasireiškė kultūrinė Jo šeimininkas Jonas
vietovių yra ne tik mūsų
____
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius Ir Čia‘Pasveikino’Molotovą sostinė. Jau buvo žinoma
ir visuomeninė veikla, kuri Varnas ir kitiems metams
... _
Michas
.
.
,
•
*
I
Mirė
Barbora
nusipelno ir laikraščio dė- išstatytas kandidatu. Rinvalgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
Omahos
lietuviai
“
pasveitu0
vardu
maza
vletov
«
On-.
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kino” Molotovą jam flrava-tan0 P'onncijoje, o dabar Birželio 14 d. po ilgos Ii- mesio. Dabar beveik kiek- kimai įvyks liepos mėnesį,
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie žiuojant į San Franeisco, o Kanados lenkų spauda ra- gos mirė Barbora A. Duo- vieną sekmadienį įvyksta Kiek tenka nugirsti, klubo
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. San Franeisco tą patį pada- *?’ kad surastas dar trecias baite-Michas, 81 metų am- gegužinė. Jas ruošia para- nariai yra labai patenkinti
Velionė paliko nu- pij°s» klubai, viena kita or- sąžiningu ir rūpestingu JoKnygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo rė, kai jis ten nuvyko.
''llnll2 Albertof previncijo- ziaus.
Tos gegužinės no Varno darbu ir žada
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių.
Chicagos lietuviai
lietuviai sutarė
"'a“j miesUI“’B™"iųįvyksjB^Lte^l
sutarė
venantĮ E. Lvnn, Mass., ir lazniau. iai yKsta Ba uio. vėl į.rin ti seiminmKu. J<
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para Molotovą kuri maskolbernin dau&iausia lenkų gyvena- venantį
parke—farmoje. Žodis par-nas Varnas gaivinantiems
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina ■TafovČ?’vad7n^ta?kOT bL- ma?.’ Jis turėJ«s " sav0 baž‘ Francis’ 8yvenant! Orlando, kas
yra vartojamas kaip pri-gėrimams pardavinėti talkiFla.
nyčią,
kuri
1953
metais
su$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus landžiu,” pasitikti, kai JIS
degusi.
įdomu kad šioj* Velionė buvo sena “Ke- dėčkas dėl jo skambumo ir ninku turėjo naujakurį, kuJįįUC Į sŲ,)
«----t— ----- 7
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
grįžo iš San Franeisco.
- - —
gražumo. Kiek tenfca gir- rio netekimą labai apgailesKai tik į Northvvestem vietovėJ garbinama ne Auš- leivio” skaitytoja,
KELEIVIS
dėti, rengdama visuomet tauja, sako, sąžiningas bustotį įvažiavo traukinys, ve ros Vartų, bet Čenstachavos Tas, kuris nieko neveikia, vi- palieka keli šimtai dolerių vo vyras.
636 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.
žęs grįžtančią Sovietų Są Marija.
sada randa padėjėjų. (Rurton) pelno.
Kipras Tautkua.
„
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KELETVTS, SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

ARGENTINA VALOSI

Praeitin Pažvelgus

Molotovas iabugo
Jungtinių
įautų iškilmenio uai£ usnus, -»xoiotovas
Puvo sutinęs per voiunioia
įauljo ir ueie»izijoa žiočių
unm<į ausamneti jam duouamus mausimus, uet stai
ga pačiu paskutiniuoju me
tu jis atsisaKe, paiemaiavęs,
kau jam atsamnejant į is
anKsio jau rastu pau uotus
Klausimus
korespondentai
negali
duoti
papu minų
Klausimų.
Kai mokovas sutiko da
lyvauti minėtoj teievuujosradijo programoj, jis turėjo
gaivoje gaiesiąs pusę valan
čios ttie.v. laiKo uUto siuita
šiam reikalui) paskleisti kir
šinančių minčių, paagituoti,
o Kai laikas būtų pasioaigęs,
jis būtų pasakęs: “Ponai,
uaoar as esu pasiruosęs at
sakinėti Į naujus klausi
mus. ’
i

(Tęsinys)

ir kitas prekybos sritis.
Nemokėjimo
Tas darbas nebuvo lengAtvykome i šį kraštą dau- vas. Pirkėjai buvo tamsūs,
gelis net jokio rašto nemo- derėjosi dėl cento kaip Liekėdami, o anglų kalbos ne- tuvoje su žydais prekybininbuvome ir girdėję. Dėl to kais. Šaldytuvu namuose
pradžioje buvo daug vargo nebuvo.
Parsinešė namo
ne tik darbe, bet ir visur nusipirktos mėsos, padėjo
kitur.
. virtuvėje ant stalo ir, žiūKiek vargo turėjome net rėk, po kelių valandų joje
tada, kai reikėjo papras-jau gyvi sutvėrimai vaikšto,
žiausių dalykų nusipirkti. Pirkėja atbėga į krautuvę ir
Reik atsiminti, kad tada ne- visų kitų pirkėjų akivaizdobuvo tokių krautuvių, kaip je barasi, koliojasi, kam jai
šiandien, kuriose viską gali krautuvininkas pardavė supamatyti, pats pasiimti. Ta- kirmijusią mėsą.
da viskas buvo sudėta už Kieov iena* pilkėju?* ,tuiepertvaros, daugelio reika jo knygelę, i kurią krautu
lingų dalykų visai negalėjai vininkas rašė kas parduota.
nė matyti.
Kitą knygą vedė pats krau
Visokių juokingų Įvykių tuvininkas. Visokiu nesusi
atsitikdavo. Žmogus nori pratimų kildavo dėl Įrašu
pirkti ką nors iš valgomų tose knygelėse. Sakysim,
šiame
krašte
tokie
pasi
daiktų. Jis tokios krautu ateina pirkti, o knygele pa
kalbėjimai su auksutis par
vės klausia sutikto ameri liko namie. Jam kiautuvieigūnais raaijo ir televizijos
kono rodydamas Į burną. ninkas sako užsirašvti, ka
stotyse vyksta labai dažnai.
Tas pamano, kad jam dan- paėmė, ir namie grižus pa
Jie
yra
laisvi.
Korespon
tį skauda ir veda pas dantų svlį j knygelę. Ne visi budentai duoda visokius klau
gydytoją. Arba
moteriškei.. vo raštingi, o pagaliau leng.............
simus, Į kuriuos klausinėja
kiaušiniai,
bet
reikalingi
bei ji va jr pamir~+j grižus Įrašyti.
mieji atsako arba neatsako,
nežino, kaip jie angliškai po ku,.jo iajko ateina mokė'lokių pasikalbėjimų nebijo
vadinasi. Piadeda kaip \isPirkėjo ir krautuvininko
ne
tik
Jungtinių
Amerikos
Po sukilimo Argentina valo jo pėdsakus. \ iršuje kariai
ta
kudakuoti
ii
tt.
Lnvnni
ii-očoi
ni.vnt
.
n
Lo
Jis
. .
knygų
Valstybių
aukštieji
vyrai,
—Gut moinink, Maik!
dabar vasara, Argentinoj
.nesprogusią bomba, o apačioje darbininkai valo
Tokius
vargus
visi
turėjo
teismasi
to
ir
kil
bet ir užsieniečiai.
Nesenai,
ir Rito neėmęs
—Taip, tėve, rytas neblo- žiema, o Meksikoj, sakai,
rivvėsius ir taiso sugadintas gatves.
pirmuosius
žingsnius
čia
ginčai,
nesusipratimai
gas.
žiemos niekad nėra .'
---------------- - --------------------- —----------------------------------- sakysim, tokiu būdu bu____ , kad
__ tėvas
___ g žengdami. Vėliau \ienas ^uvo nuolatinė istorija.
—Matai, vaike, tai ponas —As_ noriu,
kėjų namus eidavo patys Kaitą gaunu pranešimą vo “kvočiamas” Vokietijos
Dievas davė tokią šiltą va- pat apie tai pagalvotum. daugiau’ IJlta^ ,I?a^iau pia" Nebuvo ir tikslių sval * krautuvininkai paklausti, ko atsiųsti ketvirtį svaro maltos Kancleris Adenauer, kiek
sąrą. Jau anglių pirkti ne-jeigu pas mus kasmet būna mok® ang ų.. a s’
. tyklių, kaip kad šiandien -iemg reikįa ir prekes atvež. jautienos kačiukui.
Pasi- seniau Siamo užsienių reitereikia. Ar tai ne gerai? keli mėnesiai žiemos ir jei- As pats čia at'ykęs jau >ra< kurios net popierio ga- dav0 arknu į namus. Kel-kinkiau arklį, sumaliau mė-kalu mmisteris ir tt.
—bet užtai reikia pirkti gu tėvas manai, kad ją pa-™okeJau rašyti ir tuoj kibau baleli padėjus jau jaučia. tig reikėdav0 4 val., pasišer- Są, bet vėlpranešimas: žinoma, korespondentai
ledą ir prie to dar reikia daro Dievas, tai pagalvok 1 a”glų, kaiJ?ą’ A^1,asiau Iaoa pakako svarą ketvir- tį atklg pačiam pavalgyti ir “Nesirūpink, mėsos nebe-nebūtų norėję Klausytis Monuo musių gintis, reikia nai- gerai, kodėl jis negali pada- ac
„Iamai ^.an^ timis cialinti. Lengviau bu- tuomet išvežioti užsakymus, reik, katiniukas pagavo pe- lotovo agitacijos, jie butų
kinti visokius kenkėjus, k u-ryti tokios pat žiemos Mek- 1S
. a °‘>’ ,?'SĮau.Y -Vl x o skaičiuoti.
,
• v
lę«”
stengęsis naujais klausimais
ne naikina žmogaus augi-sikoj?
sus kitus kokie tik išėjo : seimininkės namuose ture- Ir čia būdavo visokių ne- Pagirodo autOmobiliai ir gauti atsakymus į juos.
namas daržoves. Ar tai ge- —Maiki, aš prisipažinsiu, Pet™ Mikolaimo, Kelti- j0 spyruoklines svarstykles, susipratimų. Nuvezi prekes, y-j naujog bėdos krautuvi- ' Molotovas pats galu gale
rai?
!
4 kad tu čia išvedei mane į v!?.’
f a‘tana' kuriomis tiksliai pasverti o seimininkes nerandi na- njnkams Keliasi tavo pir- suprato ar įam kas primi—Maiki, tu jau nori man laukus.
Aš nežinau ką tau viciaus, A. Lalio žodyną. nebuvo įmanoma . Jos rodė muose. Prekes palieki. Jos,j kj^ vietą,
nuvežk ne, kad televizijos prograįkalbet, kad Dievas no gut. atsakyt.
Bet palauk, aš pa- Mažo mokslo žmonėmstik svaro ketvirtis. Pai si-sakykim,mėsa, ^pastovėjo j0 dajktus
m(^n jig yra kviečiamas ne
—Visai ne, tėve! Ir kam siklausiu pilvazo.
' reikėjo gerokai prakaituoti, nešusios namo, šeimininkės elitai Kėlias vaianuas ir jau Dažnai tekdavo ir sko-propagandai vesti, bet ko
čia apie jį kalbėt. Juk jis
—Kokio pilvazo?
kol perkando tą dideli ang- mėgdavo patikiinti plikimų turi nes ”a^tJ vapą. .
jj^tj pirkėjoms. Girdi, vy- daugiau informacijų duoti
nieko bendra su tais daly—Ogi to, kuris perradiją lų kalbos rašybos ir tarimo svorį. Ir vėl nesusiprau-’ytų atxaziaxęs. gaunivel'ras išėjo, pinigų pamiršo pa-Amerikos visuomene
1Ukais neturi.
anądien
apie šungrybius skirtumą. Randi parašyta
mai.
nių, o smarkesnės jau vaka-0 ~a — reik mokėti pimais klausimais, n toacl
—Siur, Maiki, kad tu be- kalbėjo. Vieni jį vadina la- “knife”, o sako tart “naif”, “Apgavo tas bjaurybė, ’<• atbėgusios tave isbars. _ u- įvežtas malkas ar ang- atsisakė.
dieviškai šneki. Bet aš su šinių kupšium, o kitidar ir arba parašyta “hat,” o lie- nusuko svorį," py kdavo šei- Seimininkės, kuriosture-O kitai moteriškei vaikasMūsiškiai bimbininkai latavim nesutinku. Jeigu Die-panie pilvizu. Jis yra pa- pia tarti “hęt.”
mininkė ir atėjusi į krautu-jo daugiau jnamių, tuiejo staiga susirgo, reik eiti pas bai pasipiktino, kad Moiovas nieko negiliuoja, tai pa- mokytas vyras. Jeigu tu
Kas jau mokėjo gerai ra- vę tą patį kartodavo.
dar daugiau teisių reikalau- daktarą, vaistų pirkti. Pa- tovas negalėjo’ paagituoti,
sakyk, kas gi tą orą štedi pririnksi beskę grybų, taisyti, tiems buvo lengviau. Nuolat tekdavo pilkėjams
“Jeigu tu nepatamausi skolini, o paskui lauk mė-jįe tą vadina “kvailu, nečenciuoja? Kai tik žmo- jis tau pasakys, kur kazelė- Kaitą norėjau nusipirkti įrodinėti, kad svarstyklės gerai, taimes su savo vynesj, kol atgausi.
gražiu poelgiu” ii,žinoma,
nėms reikia rogėmis va- kas. o kur musmiris. Jes, žirkles, žinojau kaip tą žodi yra geros, kad jos patikrm- . ais mesimetave ireisime
Tokios buvo sąlygosano visa kaltę suverčia Columziuot. tai raidavei pasidaro Maiki. jis pats gyrėsi apie parašyti ir eidamas Į krau- tos miesto ir valstybės parei- pirkti pas žydą,” taip
meto krautuvininkams.
bia' bendrovei ir koresponziema ir prisninga sniego. O tai per radiją. Taigi gali tuvę galvojau, kad. jei ne- gūnų.
nai jos pagrasindavo.
J. Kaulaičia. dentams tvirtindami, kad
kai ateina laikas kopūstus būt. kad jis galės man iš- supras mano ištarimo, tai Nesusipratimų būdavo ir
•
• jie “nenorėjo leisti Ameri
sodinti, tai pasidaro vasara, virozyt ir kodėl Dievas ne- parašysiu tą žodį ir supras, dėl to, kad mažai raštingi
kos visuomenei išgirsti tą
Pasakyk, kas gi galėtų to- duoda Meksikai sniego?
Nuėjęs pamačiau parda- žmonės sunkiai sugebėdavo
vyrą per radiją ir televizikius cūcius padaryt, jei ne —.Jeigu jis yra šungrybių vėją prisikabinusią žirkles, skaičiuoti. Štai pii ko sviesi
jąaukščiausio galybė?
specialistas, tėve, tai ver- Ištariau kaip mokėjau ir pa- to gabalą, kurio svoris buvo
—Tėve, as nematau ~eia čiau paklausk jį, kodėl Die- rodžiau į jos žirkles, žodžiu, 1 svaras ir 1 uncija. KrauKuo Jie Džiaugiasi
šia JAV pietinės valstijos. , Molotovui
*,
,
,atsisakius, Co.
Virginijos dta-lumbl®. .bcndrove' •?av>k0
jokių “cūdų.” Žiema atei- vas augina šungrybius, ku- susikalbėjau ir nusipirkau, tuvininkas paėmė 68 centus, Mūsiškės maskvinės da-''Pavyzdžiui
Pavy?džiui
įsta- gauli finpinų atstovo gene
na ne dėl to, kad kas nori rių kartais ir geras katali- Aš tuo didžiavausi. nes bu- nes sviesto kaina buvo 64
z
minctH
nusiRait-i
“ i t->
■
valkos negali atsidžiaugti,
uz
rolo Romulo sutiKimą atsa
rogėmis važiuot, bet kaip kas gali privalgy!? Tegul vau “grinorius,” vos prieš centai svarui. Pirkėjas, ne kad
Chicagoje minint 1941
n1un’at0 bausm« lkl ’ kinėti į tuos pačius Klausi
tik atbulai: dėl žiemos žmo-jis pasako, kodėl nedygsta kelias savaites čia atvykęs, trukus sugrįžęs, koliojasi, metu birželio mėnesio ne- metų kalėti.
mus, kurie buto duoti Mo
nes buvo priversti prasima-vieni tik baravykai?
ir sugebėjau nupirkti tokį kam krautuvininkas jį apga„
.
.................
nyti roges. Šiltuose kraš- —O ką gali žinot, Maiki. daiktą, kokio nepajėgė nusi-vo, paėmė daugiau 1 cen. r.a ų žmonių alsiuosius iš Argentinoj Mėgsta Mėsą lotovui ir ta pačia tvarka,
tai yra leisti atsakinėjant
tuose, Kaip Meksika, kur gal šungrybius velnias au- pirkti jau gerokai seniau at- tus.
'ezi ui iro veigiją ej
ir|
Argentiniečiai
yra
dideli
laisvai
duoti papildomus
žiemos niekad nėra, rogė-gina.
važiavę vyrukai, su kuriais Nelengva buvo kiautu vi, y akmenų
o mėsos mėgėjai. Jie jos su- klausimus, taip, kaip tas damis niekas nevažinėja.
—Bet Dievas už velnią kartu gyvenau.
ninkui duoti aritmetikos pauau
0e
valgo daugiau, negu kur ki- romą laisvame kelių asmenų
—Ar tu šiur, kad Meksi-galingesnis, tėve. Tai kodėl žodžiu, dėl kalbos nemo-moką, aiškinti, kad svare
■ J> e
pasikalbėjime, nes tik tuo
koj nėra žiemos?
Dievas duoda jam tokią va- kėjimo turėjome daug var- yra 16 uncijų ir jei svaro Ta pasakęs Leonas Pi-ū- tur. Štai palyginimas.
\
iena
se
’
ka,
kurį
komunistai
buvo
Jungtinių Amerikos Vals- būdu galima tą ar kitą klau— Nėra, tėve, nėra.
lia? Ir paklausk tą pilvazą, go, buvome net pravar- kaina 61 centai, tai
savo
tarpo
išmetę,
tvbių
žmonės gerai valgo, simą gerai išaiškinti
centai,
—Vadinasi, tu nori man tėve. kodėl visuos miškuos džiuojami.
uncija kaštuoja
pasakyt, kad tenai yra vieč- visada yra daugiau šungry- Anų Dienų Krautuvininkai kad
duoh
na vasara
vasara?:
bių,,-,negu
negU gerų grybų? “Ir Prieš 50 metų lietuvių uncij
—Ne “viečna,’ tėve, >ct kodėl tie giybai, kiniuos jis krautuvininkų ir kitokių bizamžina.
vadina “gerais, visada bu- nierių nedaug tebuvo. tLie uncij
17 iš'4 bus 68. Taigi už emc. džiaugdamasis, ka,p rai. Argentinietis kasdieną
o
radija ar
tai kokiu spasabu na sukirmiję?
tuviu
daugiausia
buvo parduotą gabalą sviesto rei- cr,ukg pavasari įsieisUs ! bent porą kartų tun suval- televizija išgirdo Romulo,
visur kitur nuo Kalėdų vi—Nežinau, maiK,,
Maiki, ai
ar ««
as srauklininky
v,- -Aezmau,
(karčiamnin- J?
centl,, Tiek ganyklą, ššaukia:
yti gerą gabalą mėsos.
,.vfeam ^,„1^ puikiai Z1.
sada prasideda žiema?
daumima K J paimti
centus,
ne
su
jais,
bet
le-mu iam perduot Kažin ko- ’
sakysirn’ f’au?uma jr paiTnta bet pirnejui tas
. įauta
— Kalėdos, tėve, irgi ne
mų jam pci iu t. ^a-iri no- mesinių ir painų valgomųnaiiko
jįs prieš juos, prieš tuos profe- Ir Kinijoje Vergų Darbai nomą priešą rišo, ką Moloia. dėl
paliko
tamsus n jis sionalius
į. _
’žliumbikus.”
I šiandien m'bera abejonių, tovas ir Tarybų Sąjunga
turi nieko bendra su žiema,
nei paskutiniais
pasKuun,aB laikais
,a,na,s as
as j•„ aolvVll
,lalykų krautuvių lietuvių reikalas' e^"
a„^autas
žliumbikus.”
Argentinoj, pavyzdžiui, zie- pradėjau greita, vykų uz- h. |enk ^.venamose vietose
aplama..
Nėra reikalo čia aiškinti, kad Sovietų Sąjungoje ver- Nėra čia ko mūsų bimbima prasideda maždaug po miršti. Zacirka išskaitė ga- })UVO žydu rankose Tik vė
k,ek f 11 ’1' tureJ° l°kių kad Prūseikos džiaugsmas
. darbus dirba keliolika ninkams skeryčiotis ir paVelykų. Šiuo laiku tenai zietose vieną apgamininią, ,jau ir |ietuviai įibo j
valgomųjų dalykų krautuvių neturi pagrindo (juk su- y'dionų, bet raudonoji Kini- ninkams skerečiotis, pa
siaučia sniego pūgos.
kad galima nusipirkti tokią
_________________________ savininkai! Su miesto b<»- traukti gražų birželio vakaPer metus toli pralenkė tiems save plakti ir šaukti
—Ar gali pasibažyt, kad knygą, kuri pasako, kaip kad knygos jau neturim, mais jie ėjo gulti, o 5 vai. rą į vieną susirinkimą 1,000 S°vietų Sąjungą.^ Tarptau- “gelbėkit.” Juk dėl viso to,
taip yra?
pagerinti savo* atmintį. Sa- Pasirodo, kad užmiršom ją jau turėjo krautuvę atida- žmonių nėra toks paprastas
Laisvųjų Unijų Fede- kas atsitiko, yra kaltas tik
—Aš, tėve, ne davatka ir ko, už $3 atsiminsi viską, ant žolės. Nu,- tai kaip tu ryti. Mat, šeimininkės šal- dalykas, bet svarbu pabrėž- ,a.cD°T^. surinktais duomeni
duomeni- Molotovas. Jis pabūgo ir
“bažytis” nemoku. Aš sa- kaip koks prapesorius. Tai- žmogus čia atmintį iš kny- dytuvų anuomet neturėjo, ti, kas jį ir jo sėbrus, Mask mis Kinijoje yra apie 24 atsisakė ir tuo kitiems sukau teisybę, ir to užtenka, gi nusiunčiau pinigus ir ga- gos pagerinsi, kad ir pačią per naktį nenorėjo namie vos skalikus, džiugina.
milionai naujoviškų vergų. darė daug rūpesčio.
—Olrait, Maik. jeigu tu vau knygą,. Pereitą nedėl- knygą užmiršti?
laikyti pieno, sviesto, mė- Negalima Tuoktis su Negrais
K. K.
—R. M.
sakai teisybę, tai išvirozyk dieni nuėjom abudu su Za- —Dėl silpnos atminties, sos, nes galėjo sugesti, toman davadlyvai, kodėl ne cirką į parką ir atsigulę ant tėve, yra kalta senatvė, dėl iš vakaro jų pirkti ne Net 27 Šio krašto valstijos Nepasitikėk žmogumi, kuris Colorado valstijoje yra 10
draudžia baltiesiems tuok- skuba prisiekti.
kalnų viršūnių, aukštesnių negu
visur ant svieto vienodas žolės pradėjom skaityt. Bet Knyga čia jau vargiai gali norėjo.
.?
(Olandų patarlė) 'ii.ooo pėdų.
parėtkas? Kodėl pas mus parėję vakare namo žiūrim, ką pagelbėt.
J toliau gyvenančių pir- tis su negrais. Tai daugiau-Į
Vargai dėl Kalbos
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Vyksta j Žemės Ūkio Darbus

MAŽO ŽMOGAUS DIDELIS SKUNDAS

Vilniaus radijas birželio
j 14 d. paskelbė, kad “darbui!
______ _ į kolūkinį kaimą mūsų ša
7 " f” lyje vėl išvyksta 30,000 ge-

Nelauktas Mūsų Gynėjas

Prieš savaitę pasibaigė prieš pirmininko šališką elJungtinių
Tautų “iškilmingi gesį.
Chruščiovas Lankėsi
Pasitarimo išvakarėse
miesto darbo žm0.
ir plepalingi,” “Keleivio” j Ginčydamasis su pirmiLietuvoj
Chrusciovas aplanke Šiaulių mų atstovų. Jų tarpe yla
apžvalgininko J. D. žodžiais ninku Kubos atstovas dar
“Raudonosios , Velia
 atsakingi partiniai ir tarye
,
.
Sovietų Sąjungos komu
_
tariant, posėdžiai San Fran- pasakė, kad Sovietai “tą pair vieną tarybi- ki„!ai įarbuotojaį, moksli-'
nistų partija birželio 14-lo nį ūkį Minėt0
ko!ūkio pi,.. b niai
cisco mieste. Kalbėta tikrai tį padaryti (tai yra pagrobpramonės
įmonių
daug—ištisą savaitę, bet to- ti) norėjo ir Pietų Korėjoj,
- 1 Rygą buvo sušaukusi mjnjnko
Giedraičio per
',L-•
s..
se kalbose labai mažai te-1Anksčiau jau sudoroję Šiaudaugiau ne, tukstant, “Pa- vi,njaus ,.adij
buvo
buvo prisiminta tie švie- rėš Korėją, jie norėjo užimbalt,jo žemes ūkio dai nuo- žodžiai
Chruščiovas at- JX. 3
h ideno
sūs laisvės, tiesos, teisybės ti ir Irako provinciją, nors
tojų.
Čia ir is Lietuvos breine<,
dėmėsi kad iie Paminel1 mesOb 11 PĮenodalyvavo kolūkiu nirminin- , lpęs jų d®mesĮ> Kaa Jieiproduktų pramonės mimsteir lygybės pradai, kuriais abiem pastaraisiais atve- 111 inin dar nepanaudoję “visų kolpa7a(Ju6tojas Gaižaus
buvo
vadovautasi kuriant tą jais, Jungtinių Tautų rezokų, įvairių žemės ūkio spe- ūkinėje gamyboje slypinčių
kas,
akademikas
prof.
J.
organizaciją.
liucijų ir drąsos, dėka, tos
ciahstų ir agitatorių. Buvo ,e
žemės ūkio
duk.
Kriščiūnas
ir
kiti.
Kodėl tokiems aukštiems pastangos buvo sustabdyeia pasiųsti ir Rusijos, Šuogamybai smarkiai padį.
tikslams ir tokiomis gražio- tos. Vien tik Europoje jie
mių korelijos, Ukrainos ir djntr b. kad kolūkiečių Matyti, tikrai blogai “že
” jeii 'll
pagalmis viltimis kurta organiza- užėmė 1,185,252 ketvirtaiGudijos, žemės ūkio pnmū- vardu jįs pats pasižadėjęs mės
Į“"“ ūkio fronte,
Žili ’net
arti
nai, tai yra pasizvmejusie- “nasitailvti ”
-n g^una eiti net jau ai .1
cija per 10 metų nieko ne- nius kilometrus svetimų že.ii žemės ūkio darbuotojai. 1
70 metų sulaukęs profesopasieKė, tuose posėdžiuose mių ir pavergė 98 milionus
~ , ..
.....
* ,
nūs Kriščiūnas.
iškėlė, sielojosi ir aiškino žmonių.”
J tą pasitarimą atvyko ir Gedvilas Aiškino Švedams
______
ne didžiųjų tautų, bet maPi,mininkas vėl mušė
pats komunistų partijos va- §ved parlamento atsto- Kokie Lietuviai Klaipėdoj
zųjų atstovai.
plaktuku ir kvietė kalbėtodas—seki etoi ius Chiuščiodelegacijai, kuri nesenai
Klainėdoi leidžiamas laikDidžiausias nuopelnas čia ją nekritikuoti ir nepulti atvas. Pasitarimo pagrindinis
QQ«infrnw
Klaipėdoj įeiaziama. įaiK
UotK^oo L-.,;n noi-oi,; 00 i
“e^1 So\įetų Sąjungoje, raštls
/Tarybine
Lietuva
tenka mažos, daugeliui mū- gkiros valstybės,
klausimas—kaip pakelti že nebuvo leista pamatyti Pa- pasKelbė geriausio aprašysu labai mažai težinomos
... ,
mės ūkio gamybą
baltijo, bet jai parodyta, mo kontestą. Ir žinote, kas
valstybėlės (ji yra visai arti (.r E Nuncz-Portuondo. “kai
Tuo klausimu sušauktu )- ^as komunistų nuožiūra bu- laimėjo? Laimėjo “lietu
Floridos esančioje saloje, j^u^x,s delegacija gavo kvietimą
sius “švietė” pats Chiuščio- vo reikalinga, Ukrainoj, vjaf» Kišeniov, Popov, Žigajos plotas 44,217 kvadrati- kalbėti šioje sesijoje, mums nevas ir Sovietų Sąjungos mi- Užkaukazy ir Turkestane, nova.
nių mylių, gyventojų apie buvo pranešta, kad vėliau bus
nisterio pirmininko pava- I minėtos delegacijos pri.
—
6 milionus) atstovui dr. F. sudarytos taisyklės, nustatanduotojas Lobovas.
ėmimo iškilmes Maskvoje
Dviračių Lenktynes
Nunez Poituondo, kuris drą- čios. ką mes, suvereninių vals-gipto mažiausias žmogus, Sheikh Ahmed Salem, SU me..
...
buvo pakviestas ir Lietuvos Pirmą vietą laimėjo Jonas
siai paėmė ožį UŽ ragų ir pa- bių atstovai, turime kalbėti ir
. u amžiaus, skunužiasi ministeriu pirmininkui Gamai
Bo pranešimų nagrinėjant mį„įsterių pirm. Gedvilas, pat*;1itiį. 130 kilometrų nusakė tą, ką ir didžiųjų tau- kaiP kalbėti,
\bdel Nasser.
Mažasis žmogelis atėjo iš Nilo upės
tą klausimą kalbėjo Smee- kurjSj
abejonės, stengėsi važiavęs per 3 vai. 14 min.
tų atstovai bijojo pasakyti. “Ponas Molotovas kalbėjo
aukštupio (tolimuose Egipto pietuose) norėdamas pasi
kus, žemes ūkio ministeris įtikinti švedų parlamenta- Antra viet tcko Gulbinskui.
kušti ministeriui pirmininkui. Jam tas buvo leista, bet
Jis nevyniodamas žodžio apie ,visas Pr‘‘bl»ma». dabarties.
Augustinam^ Zdgaies ,ajo-luat kad Lietuva laimingai trečia Kaziui Palšaičiui.
tiesio.
. . - ,
.1 ateities ir praeities. Jis ♦'«'«■ uo jis skundėsi nežinoma.
į popiet*} primine, kas truk- . . . n u rodė vieną narį šioje
no‘Pergales kolūkio agro-gyvendama Sovietu Sąjun________ _________ =_=_________ _ ___ _——
dė Jungtinėms
Tautoms
gul,aI
nomas Granauskas, Prieku-g0j daro didelę “pažan»•
•
n £ fel
ii
.
..
.
. .
asamblėjoje, tautinės Kinijos
Sąžines
Fondas
_______
dalbą dilbti, jų uždavinius respubliką, tardamas, kad jos
lės rajono Stalino vardo gą eidama petis į petį drauK Arjlll fllllfl Kpt LlPVfl <1(1
kolūkio pirmininkas Vis- ge su kitais tarybiniais šeiQ<II<IUGUJ<I5 IJVV llVYCiluU
Jungtinių Amerikos Vals- vykdyti ir kas tą organiza- atstovai neturi teisės čia kartu
činskas, Pasvalio mašinų mos nariais.”
tybių
iždinė turi ir tokį ton- cijų vos nesugriovė. Tuo jis Su mumis sėdėti, ir, pone pirDar praeitame šimtmety mamai Kovoti, kol Anglijos
traktorių stoties direktorius
__
Oficialiai jis vadinamas kaltino Sovietų Sąjungą. mininke, jūs jo nesustabdėte ir
-------- .
beveik visą mūsų žemę vai- karalius tapo tik karaliauMuraško, komunistu
komunistų parti Lietuvis Bokso Čempionas dė pasidalinę tarp savęs ku- jančiu viešpačiu.
iš nežinomų asmenų gauna Išskaičiavęs Sovietų Są- nekvietėte prie tvarkos. Jis
jos Šalčininkų rajono sekre
i sumų fondu, o žmonių jungos trukdomąjį darba mums nupiešė vaizdą, kuriame
nigaikščiai, karaliai, cieso- štai šitoje liaudies kovoprieš mus vienoje pusėje at
torius Romanovas, steng- Berlyne įvykusiose tarp- riai ir kitokiais vardais pa- je su karaliaus valdžia ir jis vadinamas “sąžinės fon- Jungtinėse Tautose, Kubos
sistojo su Picasso taikos karve
damiesi įsiteikti savo “darb- tautinėse bokso rungtynėse
.
. ar mažės- glūdi minėto draudimo ka- du ”
'
atstovas tęsė f
le
liu. o kitoje pusėje jis pastatė
daviui” ir pažadėdami dar lietuvis Algirdas Šocikas ".................. ..
.....
. .
Dažnai tas vardas vaito- “šioje istorinio babaso
tautas agresorių šviesoje.
kad
daugiau įsspausti is kolūkių laimėjo geriausio Euiopos ....
n
„malonės viešpa- mus šaknys,
jamas ir pinigus siunčiant. pusėje nematyti, “
• vakarie- 6iui neatitinka tikrenybės. Štai
iš Dievo
boksininko vardą.
vergų.
” atsirado
.l“*"** n,,rS
' .“f kodėl aš jaučiau, kad aš turėjau
čius” jau galime rankų pirš- Jau minėta, kad neviena Tas “fondas
, j
timu žemiu. Tuo tarpu pazvel.
i . . • u
i j ™
nežino- .kime
.
r.
J
teisę pasakyti teisybę, kadangi
tais suskaičiuoti, bet ir tie kaitą Anglijos karaliai me- 1811 metais, kada nežino
ka Sovietu sąjunga daro. ,
r
x.................... . ... __
L
• i • .« i .
k»s nors turi gi čia įskelti pa
SKAITYKITE
tik karaliauja, bet nevaldo, gino atsiimti tą. ka buvo mas asmuo atsiuntė jo pri- ^.Tai. nebuvo
taip. kaip Molotovas
»■».
«
»
ri
iČ'L
’
mi
1AY
G
vergtųjų tautų balsą, balsą tų
Lo
rl
ra c, r ■
y pač tas tinka dar ir šian- žmonėms davę. Jie įsiverž- dejęs
savo Raiboje pasakojo. rasvar>tevynese pavergtų Amonių,
dien gana didelės ir stiprios davo ir į Atstovu Rūmus tą flaiąs sąžinės graužiamas, ūkime tą’an'nĮj, balanse |apl,
„‘»1» ,roksta
valstybės — Anglijos — ka- norėdami suimti tą ar kitą jis tą sumą turėjęs senai SU- pusę bešališkai, faktus galima
mokėti
valdžiai,
bet
iki
Šiol
lengvai
patikrinti.
Sovietu
Są
raliui.
Jis geriausias tik jiems priešingą atstovą
NAKTYS KARALIŠKIUOSE. Liūdo ATLAIDŲ PAVĖSY. P. Abelkio ro- ,
..
.
junga okupavo ir pavergė LieKai Kubos atstovas baigė
Dovydėno apysaka apie jaunuolių
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- KaraiiaUjanClO, bet
neval- Kaitą Charles Pirrtiasis vis delsęs.
Šitas
pavyzdys
surado
ir
t«
v
9«
Latviją
ir
Estiją,
be
josavo
kalbą, pirmas pribėgo
, ■ ■ kaina
1 * —. i„ •* ........... ............................ piai,niu i >aina
' Įminsi................................................ a§4 o tt č 1 ) r l i (1 O Į) tt 5 5 S* 1 V s. įsiveržęs
lamai,
«
r su kareiviu būrin
daugiau pasekėjų ir jau per kios
ir pagrindo, nebent jį pasveikinti gen. Romulo,
CEZARIS. Mirko .Jesuličo romanas, VI, x,us TARp AUDRŲ. Jeronime
^įvaizduokite.
Anglijos į AtStOVU RūmUS. nerado
vertč A. K. Puida. nirmoii dalis.
pirmuosius
metus
buvo
gauKalet
“
butl ’a?k<Mn* ‘e,se‘Tvirtai spaude jo ranką
Cicėno knyga apie Vilniaus krašto karalius neturi teisės net jam reikalingo atsto VU Ta183 puslapiai, kaina .............. $2 lietuvių kovas už savo teises. Kai
ta
iš
nežinomų
asmenų
Pr,es
^"
ion,
9
vaK^ ir pa
ama valstybės sekretorius Dulles
LENGVAS BUDAS I ?<IOKTI AN . .,a> kietuose
Atstovų Rūmus įeiti ua jis pareiKalavo iš pirmi____
viršeliuose ........... $5.50 1
L1SKAI. Geriausias vadovėlis pra...
k'iolčvionuc
. ..
. ,. valdė daug vabiybių."
JAV
Jungtinėse
deoantiems angliškai mokytis; duoda TAVO KELIAS I SOČI A LIZM Ą. JV.1PK V ienas Anglijos pilie- ninko (speaker). kad jis iš S 2.0,.
ištarimų, angliškus pasikalbėjimus.
Parašė Leonas Rlumas. Trumpas įjg net ir iš užsienio atvy- duotų, kame jie pasislėpė.
\eliau minėtas fondas
Tautose Lodge.
ceializmo aiškinimas.
Kaina 25c. ,
....
Kama ..................................................
pradėjo gauti ir didesnių Tą akimirksnį pirmjnin- Dalis spaudos Kubos at
Svetimšale, gali ten ,ei- Pirmininkas karaliui iškil
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- DEMOKR.tnsio soc i a i. ■ z m o
sumų. Buvo metu, kada jis kas pertraukė kalbėtoją ir stovo kalbą nutylėjo, bet kiihelsonienčs parašyta;
Populiari ir naudinga tl, bet tOS Šalies KaiailUf
-- - 250 įvairių
. «T.£> «1 1, PRADAI.ziirtnti
Honvimom; gunrOy;.
. •
s s,. mingai atsakė:
receftu. 132 pusi. Kama
pakankamai g.
net ir
ir dabartinė,
dabartine, krašte
krašte “Tegul bus žinoma Tam«- gavo net iki $55,000. Viso paprašė jį susilaikytŲnuo
KAS BUS. KAS sebus. bet 2E- u"’” kS.'“'"’. "T“*.”“."”.
ne> net
labo per 143 metus jis yra bet kurio atskiro Jungtinių
» P
S',p 5S socializmas ir religija, r- 8,ąnĄ mėgiama karalienė tos Didenybei kad šitnosp
gavęs
$1,813.048.
Tautų
nann
vert,mino
B
I
turinčiame
Mažrimas 1*12 metais iš Viekšnių į
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- Elzbieta
rūmuose
aš galiu
matyti
il
Kauna nusikraustė ir Napoleoną re- nas.
Kaina .......................................10c
_ .
..
. .
• i-.- .-i .
,
. ,
Didžiųjų nusikaltėlių ir Staiga prie pirmininko
•
M
Parašė v. Toks yra is seno įsivyia- girdėti tik tą. ką man įsako
gėjo—ir kas iš to išėjo, Kama ?2.5o ,.
sąžinė
yra
kietesnė,
ją
sun-stalo
atsiradęs
Filipinų
atnuotrauką,
kunemuno pakrantėse įdomūs. “T^girdaitė^sruogienė. Kaina
kaina $3.00
$3.oo vęs
paprotysiz-ir i jis• šventai Atstovų
Rūmai, kuriu tarnas
lengvai skaitomi Dr. A. Garmaus
'
7.
kiau “prakalbinti.” Ne k i-stovas gen. Romulo kre->
atsiminimai. i3<5 pusi. Kaina $i.ūo lietuviv
kalbos istorija, vykdomas. Kiekvienas pa- as esu.
matyti prezidiumas,
milžino pa unksme. Kalio Sruo- i>r. p. Joniko p,rm»*'s >r ev,en'"^' protys turi gilias ir senas Panašūs karalių ganpcfe tokia yra sąžinė ir tų, kurie Pėsi i pirmininką ir priminė ,kalbantis Kubos atstovas ir
trilogiška istorijos kronika, lis šiuo klausimu veikalas.
Kai- £ . .
_
®
.
*
taip
pat prie prezidiumo stalo prišolis pusi., didelis formatas, gera na ................................. S3.«jo,gaknis.
Kartais mes nebe- riški užpuolimai ant At^t.o- tokiu ar kitokiu būdu didės- jam, kad jise- vakai
..
.
sustabdė
ivą’ kęs
protestuoti gen. Komu^^;iriKaib r Hevėrdahi anr^r ,UOZAS Stalinas, arba kaip galimesuprasti, kodėl
ir vų Rūmų ir buvo priežastie nemis sumomis ai«fau..«.
lskele kolonializmo ]opaęjoje parašas: “Jie
mas nepaprastos sesių vyrų kelioRllsljos djktatoriu. Kaina ..25< RalP
ai FltdS papiOtVS kodėl Karaliams buvo UZ- apsuka ir valstybės iždą. Jie ^ai
bnlzir^G^ £SU 'Kaina?..$3.75 socializmo teorija.Trumpai įsigalėjo. Tik gerokai žvilg- drausta įžengti į šalies atsto- atgailos nedaro ir kol jų už įIausimJ’_ bet ?’,dnd?e.P P,ie' kalbėjo 98 milionų komuatsiminimai. Stefanijos Paitana- m aiškia, parodo, kaip keitei v-iterėjus Į istoriją tastepa-vybės patalpas. Vėliau, aiš- gerklės nepačiumpa, nusuk- ko nesake n leido įssikalbegų vardu.”
vičients prisiminimai is jos jau- įuomcnės ssintvarka ir kodėl ji dai
•xi x *
t*
4.*
i*
t
•
1
1
-•
■
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi. keisis. Kaina ...................... 25c aiškėja,
lą pati galima pa- ku, ir karaliai nebemegino tų pinigų nemoka. Jautres- ti Sovietų atstovui Moloto- “ Kubos
atstovas buvo tik.. .$1.00
Kaina .............................
*1-00 tikra teisybė apie sovietų sakyti ir apie draudimą ka- atstovų su kareivių būriais nė sąžinė yra smulku iu nu- vu\ kuris palietė daug višokių
ginčytinų
klausimų,
rai
nelauktas
pavergtųjų
AFIE LAIKĄ IR ŽMONES-. Poeto; RUSIJĄ, arba komunistų diktatu
‘
.1. Ai cm atsiminimai apie Binkį. ra
šviesoje. °TH.mpa boišetųz- ,aIiui Įžengti į Atstovų Rū- užpuldinėti, bet anglai yra sikaltėlių. Todėl ir “sąžinės
Miškinį. Tumą. Savickį. Giras
no įstorija ir valdymo
I,a-. mUS.
-----praktika.
i.
dideli
papročių gerbėjai,'to^- fondas” didžiausia suma te- Po^ėtlžių taisyklės turėtų tautų halsas tuose “plepa24? pusi. Kaina ........................... $—•>•>. amedžiagos. VG puslapiai.;
.
.. . ..
Dimirusios sielos, m. Gogolio kaina .............................. . -50c
Anglijos demokratija, lais- dėl jie ir šiandien to pajiro- ra gavęs $3,000 ir mažiau- buti vJsienl? vienoda, sakė ringuose” posėdžiuose,
padėka,
;;ifa,aKaini7r.U'$0.25
Y?A vės yra seniausios. Jos par-čio tebesilaiko ir net savo šią vieną centą, kurį prisius- g?"-. Romulo ir dėl to jis dėlė jam uz taiNepolitikas.
damas siuntėjas paaiškino, l l!)lnM vaidu protestavo
rytų pasakos. Vinco Krėvės raš‘‘ kun? m. Valadka. švarb? lamentas yra vadinamas vi- jaunos, gražios ir jokio i ka
pa rašytos mdų ir kitų tolimų įų kiekvienam perskaityti. Kaina $ij»{su kraštų liaudies atstovv- vojaus parlamentui nesuda- kad jis kadaise pasinaudoio ( ----- ----------------------- ---- tautų legendos.
220 pusi.
, soc,ALDEMOKRATIJA 1R Boi.-|bįų tėvu, nes jis yra seniau- rančios karalienės neįsilei jau vartotu 1 cento pašto
na ................... .................................
SEVI7.MAS.
Pagal K. Kautsk
ženklu.
Jau 1215 metais bir- džia Į Atstovų Rūmus,
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo i naujausiomis žiniomis papildyta tuo sias.
LENGVAS BUDAS
M. Valadkos parašyta knyga. 250! klausimu knygutė. Kaina ........... 25c
Yra tokių skrupulingų, ku
želio 15 d. Anglijos kara- Net karalienės pasiuntipusi.
Kaina ............................... ?2.50 KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAP.
rie atsiunčia ne tik priklau
IŠMOKT ANGLIŠKAI
?F\IMT£?
RASTAI.
Garsiosios! BINO SENOVĖJE. Dievų yra v.- lius Jonas buvo priverstas nys, atvykęs i Atstovų Rūmūsų rašytoji pirmojo karo melu -kių įva.rn.ose kraštuose ir įvairino pripažinti ir raštu garantuo- mus kuriuo nors reikalu!, be somą sumą, bet ir procen
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ralaikuose dievai buvo kitokie. KošvTojos paliksiu.
12S puslapiai. į.e buvo senųjų Imtuvu, dmraj? ti tam tikras teises diduome- pirmininko leidimo negali tus, o kiti dar prideda ir
Naujas, pagerintas anglu kalbos vadovėlis, su trum
kaina ...................................................
baudą, kurią patys sau pa
nei,
o
vėliau
kiti
karaliai
Į
juos
įžengti.
O
ir
leidimą
pa
gramatika, su visokiu daiktų, užsiėmimų, gyvu
............... ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anelkio
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS! parašytas istorinis romanas iš 2e turėjo tas teises plėsti ir vis gavęs jis negali peržengti skyrė.
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa- maitijos krikšto laikų. Su kietais
Visokių būna ir paaiški
dinimais. Re to, čia telpa visokie praktiški pasikal
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje. apdarais.
Kaina ........................ $3.5n platesniems sluogsniams jų tam tikros vietos, kuri žalios
Kjuri’i
nimų.
Vienas
rašo
grąžinąs
suteikti.
spalvos
kilime
yra
atžymėbėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
.....................
e
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjoj
A KISS IN THE DARK. J. Jazmitoks tvanas būti ir ką apie tai
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
Aišku,
visagaliai
karaliai
ta balta juosta.
Jis
ties ta už pavogtą valdinį mulą,
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. aKo mokslas. Kaina ....................25c
.
.
.
,,
.
. ,. .
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.
antras
karo
metu
pardavės
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2.
, h-ti-voc r - ♦ sav0
pa' pertvara turi sustoti ir sa
vo teises
teises varžė
varžė irii jas
minkštais viršeliais ...................$1.00 DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
•>
i
. *
vos socialdemokratų raštai dėl bol- mažu perdavė savo paval- vo reikalą išdėstyti pirmi- bulvių brangesne kaina neParodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. š<>vįkų. okupacijos ir teroro Lietuvokai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta j<».
Kaina ........... ............................. 25c diniams ne iš meilės, ne dėl ninkui, jos peržengti, tai yra gif valdžios buvo nustatyta,
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
Amerikos lietuviams, m Pns,?P"E RARABAS. Paer
Paer i^gerkvist
baronų ar kitų didi-įeiti į Atstovų Rūmus, jam o vienas prie 4 siunčiamų
Lagerkvist’’o
o isto- gražių
_
K*'na ..............................................
rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
kai.
a
kj
u
Eet
būdami
priversdraudžiama.
Vis
tai
darodešimtukų pridėjo laiškelį,
j *
•
KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ, nybės laikų Romoje, Palestinoje ir
Kaina 75 Centai
kuriame rašo, kad jis, būda
argumentų,
kurie
visiems
Kipre.
Knyga
laimėjusi
Nobelio
tl.
Bet
ir
davę
ką
HOTS,
kama
tam,
kad
parodytų,
JOg
Pilna
Kaina
............................
$2.25!
įdomūs. Kaina .................... 2Oc premiją. Kaina .................. raliai vis tykojo tinkamos Atstovų Rūmai nepriklauso
mas vaikas, padirbo 4 de
VIS
Užsisakant adresuoti:
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu
šimtukus
ir
už
juos
nusipirnuo
karaliaus,
kad
krašte
‘valandos vėl atsiimti ir atsi
Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
KELEIVIS
imdavo. Reikėjo šimtme- šeimininkas yra liaudis, o'|ko jo mėgstamų pyragaičių
J. V-gas. iš komų miltų
So. Boston 27, Man. čius sunkiai, apdairiai ii <u- ne karalius.
63G East Rroaduay
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KELIAIS SO. BOSTON

šeStaS

HA'G 5 ŠEIMOS NARIAI
na, tai yra, duoda moterys-j
ŽEMAITĖ:
tės sakramentą. Bet ir ga-,
vus kunigo palaiminimą, į
santykiavimas yra gryna pa-,
(Tęsinys)
leistuvystė, jeigu jis naudo
jamas malonumui, o ne vai
—Kipšas, tur būt, ir apstojo!—keikia ūkininkas.—
kų gimdymui. Vaikai turi
Niekur nieko nebėgai nė pasidėti. . . .
būti gimdomi be jokių varž
—Ak tu Dieve! Kokie tai žmonės!—dejavo sveti
tų, be jokio plano, nesilai-j
ma boba, murdydama pašluostę giliau sau po skepeta.—
kant jokios kontrolės, nes
Juk mtlstis eina Į budynę, o čia per akis, mat, grobsto.
Per metus Amerikoje skyrė jai, bet paskelbė, kad tai yra nuodėmė. Taigi, vy
—šiandien tam diena,—juokėsi senis, degdamas
gimsta arti 4 milionų vaikų.' dirbtinis apvaisinimas, nors ro ir moters santykius bažnyčia
tik
tuomet
pateisina,
Iš jų apie 1,000-1,200 būna ir vyrui sutinkant ir jam žipypkę.—Kunigo naudą reik suvalyti ... be grieko, be
pagimdvti dirbtinio apvai- nant, yra “neištikimybės kai iš jų gimsta vaikai. Ta
nfeko. . . .
sinimo dėka, tai yra, tokių aktas,” kad tokia žmona čiau jei ištekėjusi moteris
—Aš nežinau, kur akis reik kišti vagiant?—tarė kita
vaikų motinos pasidarė nėš- papildo svetimoterystę, kad dėl vyro kaltės negali turė
boba, nejučiomis traukdama peili nuo stalo ir kišdama
čios ne natūralaus santykiu- iš dirbtinio apvaisinimo gi- ti vaikų, tai ji neturi teisės
į kišenę.—Kad ir sako—ne griekas, o dėlto prieš Dievą
vimo išdavoje, bet daktaro męs vaikas yra neteisėtas ir savo motiniškų jausmų pa-į
reiks atsakyti. . . .
pagalba, kuris apvaisina todėl vyras neturi pareigos tenkinti ir, pačios bažnyčios,
—Kur peilis duonai riekti?—šaukė berniukas užsta
žodžiais tariant, yra paleis- (
jas jom nežinomo vyro sėk juo rūpintis.
tuvė.
kadangi
jos
santykia

lėje,
nusitvėręs duonos kepalą.—Ką tik mačiau ant stalo
la. Vaikai,
...eime iš ,.dirbti .i Šis teisėjo Gibsono spren- vimas neduoda vaikų.
medkoti. . . .
Yra priešų ir nebažnyti
—Tur būt ant stalo,—tarė Onikė, šviesdama šaka
tuviskai—vamzdelio vaikai. Tūkstančiai šeimų, kurios nių žmonių tarpe. Vieni sa
liu.—Atsitraukite, bobos, juk čia ne budynė ... Į rūmą!
Tęst tube yra stiklinis vamz turi vaikus iš dirbtinio ap ko, kad dirbtinis apvaisini
Bobos atsitraukė Į šalis; visos žvalgėsi i stalą; Onikė
delis, kuriame laikoma sėk- vaisinimo, atsistojo prieš mas tuo veikia blogai vyrą
šviesdama po stalu ir Į pasuolę:
ir moterį, kad jis yra slap
la, todėl ir vaikai vadinasi £££££ „ejau^lr jųVaV- tas. Apie dirbtini apvaisi
—Ką tik pati padėjau . . . kaip Į ugnį. . . .
“test tube bab.es.”
|kai kuXus
myli ir au—Aš neėmiau,—tarė viena boba.
nimą žino tik vyras, žmona
Šiuo metu Amerikoje pri-lgina, yra nelegalus?
Ne ir daktaras. Tas vyras, ku-j
—Ieškokite, kol mes tebesame. ...
skaitoma apie 40-50 tūks-!jaugi vyrai, sutikdami, kad ris davė sėkla, nežino, kam
—Yra čia ką imti—peili!—juokės kita.
tančių tokių vaikų. Atrodo, jų žmonos būtų dirbtinai ji teks. Pora, kuri gavo iš
—Peilį vogti ne juokai,—atsiliepė senis:—numirus
Benjamin Kovalsky. jo žmona, duktė, brolis ir dukterė
kad kiekvienais metais dau-'apvaisintos ir tuo būdu pa- daktaro sėklą, nežino, kieno
čia, visi iš Bronx. N. Y., važiuojant aplankyti tėvu Aktuo pačiu ims kipšas piaustyti kaili.
gėja dirbtinių apvaisinimų, fsidarytų motinos, papildė ji yra. Daktaro atsakomy-' rcr.e buvo užmušti jų automobiliui Įvažiavus i chemiiia—Ar žinai ir prisigrūdimas to svieto virtuvėje, tų
nes auga nevaisingų porų .nedorą dalyką—leido joms beje yra parinkti sėklos do-j us vežusi sunkvežimį. Mašiną vairavęs Koualskv. paiibobų!—tarė kaži-kas asloje.—Nemanote, namiškiai, iš
skaičius.
Statistika sako, svetimotenauti. Nejaugi jų norius (aukotojus) tokius, Į . ijos žodžiais, buvo užsnūdęs. Apačioje matyti jų maš«ginti.
kad iš kiekvienais metais žmonos, kurios pagimdė kurie savo fizinėm ypaty
a. Viišuje žuvusiųjų tėvai (pirmas ir trečioji iš ka
Barbelė Įpuolusi šnibždėjo Onikei:
vedančių porų apie 12 pro jiems vaikus, kuriuos jie bėm ir rase atitiktų vaikų! rės) ir sesuo su vyru.
—
Ar žinai, jog mūsų lovose nėra priegalvių nei apcentų yra nevaisingų. Ka myli ir rūpinasi kaip savo norinčiai porai. Pora. kuri
i—vieni šiaudai. . . .
dangi pusė tų poių negali tikrais, yra svetimoteriauto tokiu būdu gauna vaiką,1 Kantrybes Saulėje |>™a, pavojingai nusvilti, to- kioč.ųturėti vaikų dėl vyro kal jos? Ar jie, tie vyrai ir mo niekam nesako, net artiide e įų va ant ų pi nai o
—,au nesakiau, kad atimkime tuojau, neklautės, o kita pusė dėl moterų terys, nusižengė prieš do miausiem giminėm, kaip jis Kai tik prasideda vasara, kią dieną pakanka.
sei!—tarė Onikė.—Dabar papūsk i nosį . . . tur būt, šei
kaltės (nevaisingumas pasi ros Įstatymus, patenkinda gimė, ir visą gyvenimą turi pajūriuose matome išsitiesumininkė apsirūpino.. . . Jonas pasitikęs Zelmonienę su
skirsto maždaug lygiai), tai mi natūralų ir Įgimtą moti dabotis, kad jų paslaptis ^‘-mones,"kurie kepinasi
PURVINOS KOJOS
didžiausiu rvšuliu. . . .
reiškia, kad 6 procentai kas nystės instinktą? Tokie ir neišeitu aikštėn ir nesudavalandas
Atsimenu mažas bėgiojau
met ištekančių moterų dėl panašūs klausimai atsisto
—O tai kvailys!—šokosi Onikė:—negalėjo iškratyt?
im pakrašty,
vyro kaltės negali būti mo- jo tūkstantims šeimų, kurių
vėJas būtlJ nePūt§S- - • •
ten purvinas kojas.
tinos, arba, jeigu nori, gali vaikus teisėjas Gibson savo
—Pilkite valgyti!—šaukė vyrai.—Ar vogt šnibždajaunystė švari.
būti dirbtinai apvaisintos sprendimu padarė pavaini paveikia tiek vyra.
mu- taip mano žmonės ir degi- ~
' tėS?
dar viesulą kaukė
* tada
*5
ten.
Švedijoje dirbtinis apvai kiais ir nelegaliais.
—Kas čia gal ir ketėti vogti?—tarė svetima boba,
naši.
>
ir šlavė nuo kelio šiukšles.
Dirbtinis
apvaisinimas
tu

sinimas jau senai praktikuo
glemždama nuo gembės vyrų šaliką sau po skverno. . . .
Kiti yra nuomones, kad Tiesa, saulės spinduliuose Dabar jau nurimo palaukė
jamas ir dėl jo ten niekas rį dideliu Driešu. bet ir di- rlivhti
nor§
yra
daug
vitamino
“
D,
”
kuapvaįginįrnas.
—Ko čia ir landytų po kerčias, kad neketintų vogti,
Der bėirančiu metų eiles.
galvos nelaužo. Amerikoje dėlių pritarėjų.
įr su vyro žinia, yra ištiki- ris reikalingas žmogui, bet
į —atšovė kita:—sėdėtų sau prie numirėlio. . . .
ir gėfe,
tačiau, nors jis ir praktikuo Pirmutinis priešas, kaip mybės sulaužymas, nežiū- to patie vitamino galime I,a,,ar
—Ko gi pati nesėdi?—atšovė trečia:—tiek bėra
lap’ siria’
jamas, bet kol kas nėra Įsi ir galima laukti, yra kata rint, kad moteris nemato ir gauti iš pieno ir daržovių ir liūdi
Ir 'blaško šiaurys ją pašėlęs,
'
I vietos ir ten. . . .
Kai 1949 nežino kito vyro.
gyvenęs ir visuomenės pri likų bažnyčia.
i morkų), visai nesisvilinant o vasaros džiaugsmo nėra.
pažintas. Laikas nuo laiko, metais Įvyko katalikų dak Garsus moterų litru gvdv- saulėje. Saulė yra pavojm—Žiūrėk, koks geras puodelis špyžinėlis, naujintekai iškyla viešumon dirbti tarų suvažiavimas, popie tojas Dr. S. T. Lee yra už ga. ir besaikis kaitinimasis žaliavusi med. pakirto
laitis,—patyliais rodė boba kitai,—taukams tirpyti, tau
nio
apvaisinimo
Įvykis, žius Pijus XII paskelbė, kad dirbtini apvaisinimą.
kams! Pasiglemžk sau po skepeta, tu nesnausk!
Jis kenksmingas.
* gai M* ,r?ls a '
spaudoje ir žmonėse kyla “dirbtinis apvaisinimas yra pats daugeliui moterų yra Laug daktarų mano, kad
vi^pa
bus ...
—Eik sau šalin,—atšovė antroji,—kad niekas nesuaštrūs ginčai. Vieni yra už smerktinas kaipo nemora- pravedęs dirbtini apvaisini-perdidelis kaitimmasis sau.
..
..... .
Tiktai moterystės mą. Jo nuomone, daktaro Įėję odą prieš laiką pasen- Dabar negrain. j»« ausiniu lauktų, kad as vogčiau. . . . Atėjau tik pasisildjrti.
dirbtini apvaisinimą, kiti liškas.
išdžiovi- 1° tyrojo džiaugsmo dienų
partneriai turi abipuses ir iš
yra prieš.
,
Du piemenuku čiupinėjo vyrų diržiuką gembėje.
. .. *
„i;.:., iv t-jflu inl;i kai verzes is musu krūtinių
Dideles diskusijas dėl imtinas teises i savo kūną, v . ’
Namiškis bernas pamatęs sušuko:
V ,
•.
i -i- -„ :
dirbtinio apvaisinimo praei kad sukurtų naują gyvybę, ,.*
ligų.* Bet daktaro
pareiga greit
raukslejasi
n džiūsta. dama paprastu piemenų,
—Šalin nuo diržo, rupūžiukai! Bečiupinėdami ir
tą rudeni sukėlė Chicagoje ir tos teisės yra neperlei- rūpintis ne tik fizine žmonių Be to. pastebėta, kad žmo- Dabar jau iš kaimo i miestą
nučiupinėsite. . . . Gulti!
spręsta byla. Bevaikė pora, džiamos, išimtinos ir nenu sveikata, bet ir dvasine. Be- nės. kurie nuolat dirba at- subėgo ištroškę būriai,
Vaikai juokdamiesi po vienas antro spruko pro
vaikės poros, kurios nori tu- viloje saulėje (farmeriai, Gyvuokite, piemenys, miesle.
negalėdama turėti vaikų dėl savinamos.”
duris.
t <
vyro kaltės, nutarė pasinau Kad tokią nuomonę pa rėti vaikų ir negali, dėl to laukų darbininkai, mūrinin-Pra ei toj“ a so \ergai.
Žiūri
—
diržiuko
nebėra.
doti dirbtiniu apvaisinimu. reiškia popiežius, nėra ko labai kenčia ir dvasiniai ser- kai ir kt.) daug dažniau Dabar ne vanduo čia sruvena.—
Kieno buvo tie piemenukai? Niekas nežinąs, nepačia ašaros srūva žmonių,
Vyras davė žmonai sutiki stebėtis. Visais klausimais, ga. Kenčia moteris, kenčia serga odos vėžiu.
žistąs.
mą ir jie kreipėsi i daktarą, kurie liečia moterį ir šeimą, ir vyra žinodamas, kad jo Moterys, kurios nori gia- Įr kojos čia purvinos mano.
Kažin kokia boba, prilindusi prie Onikės, šnibžda:
kuris pravedė dirbtini ap- bažnyčia visuomet buvo la- sveika ir normali žmona žiai nudegti, turi atsiminti, j‘‘ n,ekur r.uplaut negaliu.........
—Šit atėjo Rumpienė, ta girtuoklė, dabokitės jos,
K. JAKUBĖNAS.
vaisinimą. Jiems gimė ber-’bai senoviška ir savo spren- dėl jo kaltės negali būti mo- kad saulėje, kaip ir visur
tokia
kruče, tokia kruče! Dar gi abi su seseria atlindo
niukas. Po penkių metų, dimuose ji nesi vadavo logi tina.
Dirbtinis apvaisini- kitur, reikia kantrybės,
kai vaikas buvo jau 5 metų,’ka. Pavyzdžiui, bažnyčiai mas, tokiom porom, kurios Jeigu nori, kad deginima. . . jos sesuo tai jau tikra vagilė. . . .
žmona kreipėsi Į teismą,'vyro ir moters santykiavi- nenori skiltis ir gražiai su- sis eitų sveikatom tai deginŠnibždėdama paglemžė po skepeta špyžiniuką puoprašydama skyrybų ir teisės mas yra nuodėmė, purvas, gyvena, yra išeitis.
kis pamažu. Pripratink kū
deliuką.
.
pasilaikyti vaiką sau, nes žemas dalykas. Toks sanną
prie
saulės.
Pirmą
diePavalgęs ūkininkas vienam berniukui šnibždėjo:
gavimas iš kito
...
...
_
jos vyras nėra vaiko tėvas, tykiavimas tik tada leisti- Seklos daktaro
akvse
vra
buk
saul
p
e
.,
tlk
,
0
ml
"
u
—Nueik tu i prieangį, gembėje rasi balną: aš kaip
Teisėjas Gibson vaiką pri- nas. kai kunigas jį pašventi- žmogaus
tokia pat mediciniška o'pe- ‘es
kaitink tik kojas, kijodžiau kūlių pirkti, parjojęs ten pakabinau. . . Turi būt,
racija, kaip ir kraujo per- ? d,en? Pabuk i1?” lrvatl'
niekas dar jo neįsispytrėjo. . . . Pakišk kokiam savo pa
..
*
i -i • i ritknk rionmon Lriinn Kūc.
PRIEŠ 'PAČIAS SI TUOKTUVES
liejimas. Buvo
žįstamam. . . . Nors tiek tau teks. . . . Kad nereiks tau, ki
da žmonės turėjo tam tikrų d,en .llg,nk la,ka 11 atldenk
tam parduosi. . . .
skrupulų prieš kraujo trans- dau«,au °do?> ko ,galų gale
—Nenoriu, aš nevogsiu,—atšovė berniukas:—kam
fūzijas. šiais laikais krau- «ale,sl Pabut! saulėje pusvaaš turiu rankas tepties, dargi tokiais niekais!
jo
perliejimas
pasidarė andl'. N!ekad "ssikepink
—Na, kad nenori, tai aš pats,—juokėsi ūkininkas iš
Įprastas dalykas. Žmogus karst0Je vidudienio sauleje.l
eidamas.—Kunigo naudą reik suvartoti, anot to senio
gauna kraują iš visai nepa- aag . sveikesne yra ryto
betariant . . . kad ne mums, tai kitiems, vis tik svetimam
žistamo, su kuriuo gyvenime ®au e
ve,{vo P0P‘ecl°'. V>'
igal niekad nesusitiks, o gal dudle"! arba kars$ d,cn5
svietui teks, o gal ir policijai. . . . Teisybė, čia nė kokio
kaip tik matvs kraujo auko- buk t,k I-avesyje. Pavėsyje
grieko. . .. Trejus metus ištarnavau, kiek čia paliko mano
daug
sveikiau
degintis.
prakaito!
Kunigo nagai dėl tos naudos neperšėjo. . . .
toją kiekvieną dieną ir ne
Klysta,
kurie
mano,
kad
no

Taip galvodamas ėjo paslėpti balno. Patamsiais
žinos, kad savo gyslose turi
rint
nudegti
reikia
būtinai
jo kraują.
po priejaujj čiup, čiup! ... po visas kerčias graibosi, po
būti
atviroje
saulėje.
Pa-!
Įdomu, kaip mano mūsų
gembes. . . .
; skaitytojos? Ar sveika, nor vėsyje taip pat yra daug
—Rodos, by čia kabinau. ... Ar velnias pastojo?—
mali moteris, ištekėjusi už ultravioletinių saulės spin
bambėjo
sau.—Ar mano galva apsisuko?
nevaisingo vyro, turi atsisa dulių, kurie kaip tik iššau
Brykšt degtuką: šviečia šen, šviečia ten, balno kaip
kyti motinystės? Ar ji gali kia odos parudavimą. Ypač
nėra, taip nėra. Šviečia Į peludę, kur buvo geležinės ša
pasinaudoti dirbtiniu apsi- pajūryje, kur tie spinduliai
kės sustatytos, ir jų nebėra.
vaisinimu? Ar tai yra išti atsimuša nuo smėlio, labai
—Kad tave velniai!—sukeikė.—Vagys! Kad jie
kimybės sulaužymas vyrui, gražiai galima nudegti pa
vėsyje.
1
,
nusprogtų!
Geras buvo balnas, o šakės trys po penkis
jeigu vyras tą žino ir tam
pritaria? Būtų Įdomu iš Jeigu diena yra ūkanota, Gina Biamonte. maža itali- auksinus. . . . Čia namiškių darbai . . . dar by kipšas:
Kilmų žvaigždė Grace Kelly pasipuošusi jungtuvėms su
tai nereiškia, kad gali visą •kė iš Mondelln (Sicilijoje), “Nevogiau ir nevogsiu,” o čia niekas kitas nežinojo.
girsti ir kitų nuomonę.
Don aid Caldwell iš Pittsburgho. Jos sesuo Elizabeth
dieną, gulėti ant smėlio.! pripažinta gražiausia mer
(dešinėj) mėgina dar kartą pataisyti nuotakos veliumą.
M. Pakarki ienė.
(Bus daugiau)
Ūkanotą dieną taip pat ga-l

Kunigo Naudą Vėjai Gaudo
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STORAS, BET IR STIPRUS

lietuviai Kitur

Puslapis Septintas
rezultatai tų egzamnių tebus padėti tai šeimai atvykti j šį Mes nežinome ir mums
žinomi tiktai rugpiūčio mė- kraštą. Apsisprendę sudaryti nesvarbu kokios profesijos,
nesi nes tie egzaminai vra tai šeimai Affidavit of Support, Veislo, o gal visai paprastas
laikomi prie Omano pro-įt B^LP“ darbininkas mūsų laukiavincijos švietimo ministeri-Jrą
’
an< į,',,.-.™'‘ mas svečias iš Floridos, p.
jos ir tikrinami tos ministe- '
’
_______'
Sečkus, bet užtenka to, kad
rijos specialių pareigūnų. PAVERGTŲJŲ
^e^uv^s» todėl jo laukiaJeigu Saulė bus sėkmingai tautu KONFERENCIJA me *r žadame iš savo pusės
išlaikiusi tuos egzaminus,
_____
malonią pažintį.
tai jinai planuoja pradėti Liepos 1-4 d. Strasburge
studijuoti psichologiją 1 o- (Vokietijoje)
posėdžiavo Daržinink.t, luri ne tįk gėles
ronto universitete.
Pavergtum Euronos Tautu Darzinmkas turi ne tu geie.
Bendrai reikia pasakyti, oracijos konferencija
**'
n““,kęS“'
RhcI Oakvillės lietuviu \uituos£ Į^osėdžiuo— kui kuiic žmonės tuip yra
kai ne tik gerai mokosi, bet ge dalyvavo V Sidzikaus- užimti teisingumo medžiojimu,
dauguma jų kartu ir UŽdar- Rag> £ žalkauskas> (h, p. ka<> jie pamiršta patys jį vykbiauja.
Koresp.
Karvelis ir E. Simonaitis.
GytI’

h

M

<1

ta

ti
batų dovanų, kurias sudėjo
-------;JAV lietuviai ir kurias mes
Esame 40 Studentų
gegužės mėnesi gavome iš
1947 metais Vokietijos Balfo.
aukštosiose mokyklose mo- Visi lietuviai, priimdami
kėši apie 2,000 lietuvių, jiems skirtąją rūbų bei baEmigracijai prasidėjus tas tų dali, labai džiaugėsi bei
skaičius pradėjo mažėti ir dėkojo mūsų sesėms ir brošiandien jis nukrito iki 40. liams, gyvenantiems JAV,
Gal būti, kad lietuvių stu- už dovanas ir tą kilnų artidentų yra kiek daugiau, nes mo meilės darbą, ir reiškė
su visais studentais nepajė- vilti, jog ir ateityje nebus
giama užmegsti ryšių. Ypač mūsų geradarių pamiršti,
tas sunkiai sekasi su iš Šios dovanos yra labai lauAmerikos atvykusias, nes kiamos ir Įvertinamos, nes
Paieškojimai
LIETUVOS GENERALINIO
LAIŠKAS
IŠ
HAWAJŲ
nežinia kodėl tie laikosi iš mūsų gaunamų menkų
KONSULATO NEW YOKKE
Aš, Ona Miliauskiūtė, iš Eapiškii)
nuošaliai ir prie studentų pašalpų neįmanoma drabuPAIEŠKOMI asmenys
kaimo, Valkininkų parapijos, Trakų
(Atkelta
iš
2
pusi.)
sąjungos neprisideda.
žius ir avalynę taip lengvai
pavieto, Vilniaus gub., paieškau savo
Feliksas Aleksandravičius.
ga| nė>.
nė,.
neg bedi.
£
Studentų organizavimosi Įsigyti.
prasidėjo 1945 metais. Tų
P. Liegus,
Pervazninkų* kaimo
S “ iabai UnalaVai įvažiavo, Si k'Ji,
Hervazmnkų kaimo.
y
kone
R._
(2>)
metų gale Įvyko studentų Bad Schwartau Apylinkės
Bakseviciutes.
y.
Miss Ona Miliauskiute
suvažiavimas ir buvo išrink- Šalpos Komisijos Pirm.
Jonas Balnis iš Ašmučiu k..'tiems atidavė, n visiems pa5 Mechamc st.
ta centrinė atstovybė.
Luebeck-Meesen Apylinkės
Lukšiu v., šakių apskr.
sakė, kad čia daugiau ne-............_________________
’aul Anderson iš Tocvoa, Ga.. sveria 340 svaru, bet gali
1950 metais Įvykusiame
J. Pyragius,
Dellia Belskienė nuo Raseinių grįš.
Rūpesčiai tiek spau- Paieškau savo vyro Adomo Petpakeiti 424.6 svaro. Tokio svorio dar niekas nėra pakė
‘
.
T * i-1
1
~
rausko lAdam Petnck), kuris prasistudentų suvažiavime iš- Šalpos Komisijos Pirm.
lęs. Jis tą padarė Sovietu Sąjungos ir Jungtiniu Ameri
ir vyras Jonas Belskis nuo Ke- tižia, kad nors gyvas Žemen šalino 1915 metais. Girdėjau, gyvelvclr
na Uetroit, Mich. Prašau atsiliepti,
rinktoji Vokietijos Lietuvių
M. Srugis,
kos Valstybių sunkumu kilnotoju varžybose Maskvoje.
aalrllŲnes vra liūdna žinia. Kas jį žino.
.J
Studentų Sąjungos Centro Luebeck-Artillerie ApylinDanielius Bischaff (BišausTiesa, kurie turi dau? iš- gvvų. ar mirusį esant, praneškit—
atlyginsiu.
(27)
Valdyba pareigas ėjo iki kės šalpos Kom. Pirm.
pamini net tų, kurie juos kas>
Guranc^ vienkiemio, teklių, tokie nieko neboja.
Elizabeth Petrauskas
URUGVAJUS
1074G Edbrooke Avė.
šių metų kovo mėnesio. Jos
-------------------------Įkūrė ir jiems yra daug dir- Aukstadvano v- Trak'^ apskr- Bet kuriems reik dasidurti
Juozas Drevinskas iš Juodai- gyVenįmuk rejL biski Šąlu---------------- -------------------pirm. buvo V. Natkevičius,
ARGENTINA
Dar dėl Radijo Pusvalandžių bę.
čiu
k., Pabiržės V., Biržų apskr. . .
.
.....
Paieškau Antanų Pilibaitį ir Albina
nariai J. Norkaitis ir A. Gin
VlaHicliiva MUpvičiiitė-Fmas ^131U PaJamU ir Jei toklS ma- Pamimi iš Kuialių kaimo, Mosėdžio
Urugvajaus lietuviai turi Kainos Kyla, Nedarbas
tautas. Ta valdyba atliko
no gauti čia
darbą arba ko- Anglijoje- —
Gi«^j
> ar—
ka<J
227**?
Maište ir Lietuviai
J>* patys
kas-----juos z,gyvenusi Kinijoje.
....
r-„au---2
radijo
pusvalandžius:
viedideli darbą.
.....
,
Viskas brangsta, o darbai- Simonas Jodaugh
ki noi-s bizniuką—groser-no amUnėUt parašyti šn» adresu:
Nukentėjo
šiuo metu Centro Valdy
ną ata
,
ą
net sLerdyklose sumažėjo? Jonikas, iš Malvediškių k., niūkę, bucerniukę, o gal ir Biii«riea. m»ss., u.s.a.
<25)
boje yra: pirm. P. Jurkus, Sukilimo metu nukentėjo rustai.
,
Nemaža yra dirbančių tik Telšių apskr.
saliunuką Įsigyti—pamirški- Petn welė Pingvinas ar jos sūnus
sekr. K. Dikšaitis (abu gv-’r lietuvių: yra sužeistų, o St-kmadiem, gegužes y vieną kitą dieną. Taigi už- Juozas ir Mykolas Noruševi- te, to nebus,
Peter I.ingvinas prašomi tuoj pat
vena Bad Godesberg, bombos sužeistas Zenonas d. katalikų pusvalandi pir- jarbio vog vog užtenka, kad čius, gimę Amerikoje, kilę iš Didiesiems verslams, kur
mas pradėjo jėzuitas te- dflšia - kūno „ tabė<rtu
hįsrtu
Schloss Annaberg) ir narys Paplauskas mirė.
Metelių miestelio, Alytaus ap. numatoma milionai dolerių turto- 2į01 Nortbair.,pton Street,
...
..
...
Easton, Pennsyivania, £arba kreiptis
vas
Bruzikas,
kuns
karčias
Dar
,
aimė
ka(J
A. Jasaitis (Karlsruhe).
"Argentinos Lietuvių Ball skerdyk- Juozas ,r Vincas Iranevuius. apyvartos, tokiems čia dirva i advoksea Herbert roff. Alpha
:__ • fabri
Juozas
Svirinas (JosephJoseph
Swi.
Taip pat yra išrinkta nau- 838 birželio 23 d. numery ašaras liejo dėl vietos lietu- ]ų jr vj,nų aįdirt)im0
labai zU,.i;„rro
derlinga i»ir tvolnin.rrvo
pelningos Building,
BU,luinK’ Easton,
r-asl,,n’ Perins;
^nsrivania. <29,
rinas).
vių susiskaldymo.
ja kontrolės komisija irraso '•
i
pasekmės
užtikrintos.
Bet
. kų darbininkai yra gerai or- Juozas Valeiša iš Sedos v..
APSIVEDIMAI
..
------- ------garbės teismas.
Sukilusiai laivyno aviaci- -Mat, vakarykščiai gražioj
su
mažai
kapitalo
prieš
vėPaieškau
(lrau^ kuri
ir. >’ra ^sikovoję Mažeikių apskr.
Sąjungos tikslas—burti J*31* 1^55 m. birželio 16 d. armėnL svetainėj ivvko se- Sanizuotl pašalpos
100 varą Zalieckaitė
Zalieckaitė iš
žadėtas kataliku vaka- nedarbo Pulpos 100
va-; O
orą
iš Pilecku
rnecKu p nepapūsi,
^-7 juk
•<— ir
- Amen- yra nuobodu. Rašykit: nes
(W)
Vokietijoje studijuojančius bombarduojant respublikos nai
nai zauetas KataiiKų \aKa landų. Jie
T;„ šiaip taip ginasi ,k., nuo šeštokų,
.... Krosnos v.
koje mazieji krautuvininkai J Appie orchard Service station
Route 145
,
lietuvius mokslinimosi, tau- prezidento rezidenciją, vie ras, kurio , biletai, stačiai
Ieškomieji arba apie juos ži- palaipsniui lyg noksta ir su
,
- per
j- nuo U
bado.
Cooksburg, N. Y.
prievartą
buvo
brukami,
di

tinio darbo ir šalpos tiks- na bomba nukrito prie Punantieji maloniai prašomi atsi- baime laukia, kada reikės
M. Krasinskas.
]ajs
i
eyrredon ir Las Heras, kur delio pasisekimo neturėjo.
llarvt; ;•
rlnrv« nždnrvt
Noriu
susipažinti
rimta
gyveInurys
uzaaryt.
nimo
drau>
,e Esu 40su metų
. ,^
uk.
Centro
Valdyba nori nekaltų aukų tarpe buvo Ir programa, sako, buvusi
Consulate
Genera
lof
Lithuania
Honolulu
mieste
didžiurimtų laiškų.
OAKVILLE, ONT.
F. Zubulis
nublčiou
vaidinta oneretė
V>V
41 West S2nd Slreet
Įtraukti i sąjungą visus stu- “lusu tautietis Zenonas Pap- IIV
ma gyventojų kiniečiai, jų
167 Atkins Avė.
New Y'ork 24, N. Y.
dentus, ji nori tęsti prieš po- lauskas. Sunkiai sužeistas “Malūnininkas ir Karmnkrė- Atvyks Prof. J. Kaminskas
rankose dauguma smulkiųjų
verslų, jie
labai
apsukrūs
ir vyru.
Vedybų
tiksiu noriu susinanti su
rą metų nutrauktą Pasaulio bombos skeveldros, nuvež- tys,’’ katalikų choras daina- Prof. Kaminskas ir šią
J
.
1
._
ne jaunesniu kaip oO metų ir
Lietuvių Studentų Sąjungostas i ligoninę Clinicas, jis vo, mokytojos Stanovičie- vasarą leis savo trečias poil- prajo Affidavit of Support dėlto juos čia vadina New rte senesniu kaip ftO metų. Nerašy
nės jaunuolių grupė šoko šio atostogas Oakvillėj vai______
Yorko žydais. Jų rasės irkit iš sv‘įrT
organizavimo darbą. Tas tu°j mirė.
klausimas iškyla, kai reikia Zenonas Paplauskas buvo lietuviškus šokius. Ir visa šingoj drg. Frenzelių pašto- viena jauna lietuvio šeima, tautybės žmonės nė kojos
Asper,waii
<2S>
lietuvius atstovauti tarptau- gimęs Kaune 1921 metais, tas nieko negelbėjo: svečių gėj. Profesorius atvyksta gyvenanti Anglijoje. galėtų nekels pas baltveidį i krautinėse studentų organizaci- Jo tėvas altorių dekorato- nebuvo tiek, kiek laukta, liepos pradžioje ir manoma, greitai atvykti į Jungtines tuvę. Mūsų Kauai' saloje "VĮd'yūTtik^ noriu susipažinti su
40-50 metų amžiaus, geros iš
jose. Norima užmegsti ry- rius Juozas Paplauskas il Štai kodėl “tėvas” Biuži- kad jisai išbus iki rugsėjo Amerikos Valstybes, bet neturi vjsa prekyba japonų ranko- vaizdos,
negirtuokliu, kuris mėgsta
ra
sius su šalpos organizacijo- motina su mažyčiu Zenonu kas ir liejo ašaras. Atrodo, pradžios. Oakvillėj profe- Affidavit of Support. Tai Alek- g^ k. oylirna sakvt visa in- ramu
gyvenimą. Turi būti suritra(27»
mis, kad jos padėtų medžią- atvyko Argentino prieš 30 dabar jis suprato susiskai-gorius ne tik atostogaus, bet 3355 Grudzinskas, gimęs 1924 teligentija, politikieriai, ad-žinęs su šios įa!i^ ^,ba902 Bt-imont' Avė.
giškai nepajėgiems studen- metų. Čia Zenonas mokėsi dymo reikšmę. O kas kai- žada tęsti savo atsiminimus. metais balandžio 24 d. žeime- vokataj (jaktarai mokrioiai
9
liuose, Lietuvoje.
Jo žmona , .
Į
.
’. .
, J
Brooklvn 8, N. Y.
tams, kurių yra nemaža.
ir lankė meno studiją, vaidi- ttlc
tai'r užsienio spaudoje bu- Turime
M“ksleiviu Ro|eTnš'^™dzinsk?
V^m^tOn*
TONIKAS VIDURIAM
Dar gimnazijoje besimo- no filmose, paskui atstovačia yra namini
yo
lasyta,
kad
po
karo,
bolPaulės
ir
Prano
Anceviciy
min
'
g
h
™
Anf
į^'J°
ir
lhlkt
t
Kas
nori
mat
yt,
kaip
kinančius atsimenama, yra vo \Yilsono
kompaniją,
gyduolė:
mišinys
sudaryti-net šalpos būreliai, kontroliuodamas jos sky- sevikams Lietuvą užėmus, duktė Ingrida naujųjų kai- Audrey ^vendy Mary. gimusi praktikoj veikia verslo sešaknų,
žolių
ir sėteo univei-sitėtų studentais rius, o pastaruoju metu bu- socialistų ir pažangiųjų va- bų trečiųjų metų studijas 19go metajs kovo 7 ,, Walsall nas šūkis—savas pas savą
ų. Ji vartojama ar
—teatvyksta i Hawajus.
beveik niekas nesirūpina, vo sukūręs savo firmą “Pa- dovaujama Kultūros Drau- baigė pirmojo laipsnio pa- staffs, Anglijoje.
batos formoje nuo
gija
išskėstomis
rankomis
gyrimu
(first
class
honors)
Tai
yra
sveika,
darbšti
ir
gerą
Mes dažnai girdime veik
Net ir Balfas nustojo šelpęs, maco SRL,” importuodamas
šių ligų: skilvio ne
O ir studentų tarpe yra automobilius ir kitas maši- kvietė katalikus bendion ii gavo I lovost Body stipen- vardą turinti seimą, dirbtų bet visose lietuvių kolonijose
virškinimo, inkstų
daug būtinai paramos rei- nas. Buvo labai stipriai Įsi- kovon prieš okupantus, bet diją ir vokiečių ambasado- kurį darbą Amerikoje. Aleksas k. mųSų laikraščiuose skai(kidneys), odos iikalinkų ir jos vertų.
galėjęs ekonomiškai. Jo su- kas po to ivvko, taip nat vi- riaus Ottawoj dovaną už Grudzinskas dabar dirba plieno tQme -ūRi ^savas Daq sava » ^„,0
gerklės
užkimime,
si
gerai
žino.
*
-------sėkmingas
germanistikos
fabrike.
......
bet
jo
nepraktikuoiame
ir
plaučių
uždegimo,
vidurių
liuoKeltinas todėl būrelių kurta bendrovė veikė su
stnHiiac
Prašome
Amerikos
lietuvius
_
J
_____
__
1;^,,
5;^;^
Jėzuitui Mikalauskui su studijas.
veikiausiai to šūkio prasmės savimo, pūslės ligų. širdies sustudentams šelpti kūrimas, stambiu kapitalu.
Čibiru
pavyko
sugriauti
dar
Oakville
Rotary
klubas
nesuprantame. Mes labai pyk’mo» šiurpuliavimo, peršaliK. Dikauskas.
... ' . . . , o
■
ĮSAKYTA ŠYPSENA
_______
Paminėjo Keleivio Nukakti negimusią Bendruomenę, o daro pastangų pasiųsti Indažnai žinome, kur eiti, irmo’ diegli^ reumatizmo, ^bron•* nuduhnam
j-v
rožės, riemens degirttmo,
Dėkoja už Rūbus
‘ Argentinos Lietuvių Bal- ' “tėvui” be vaikų Bružikui gridą i Europą tolimesnėm
labai greit
pas chito,
,
. ....
.
Bad Schwartau, Luebecko sas" gegužes 12 d. ir birže- su davatkomis susilpninti vokiečių ir rusų kalbų stulietuvj bizmenuką, kai reik limo ir nuo llau(,elio kitu vidu.
miesto ir apylinkių lietuviai lio 9 d. numeriuose plačiai Urugvajaus Lietuvių Kultu- dijom, kai kitais metais
parduoti parengimo bilctą rit) liĮfU sio3 arbatoa avarM
nuoširdžiai dėkoja už 57 paminėjo “Keleivio 50 me- ros Draugiją ir bendrai su- baigs universitetą,
arba gauti skelbimą progra- kainuoja $4.00.
skaldyti vietos lietuvius.
Baigus egzaminus, Ingri« maišus drabužių ir 5 maišus tų sukakti.
mai; bet kai reik ko nusi
ALEXANDER’S CO.
Tą pačią dieną komunis- da buvo pakviesta dirbti1
pirkti, tai pamirštame jo ad
414 BR0ADWAY
tų radijo vedėjas Petras Re- Kanados tarptautinėj pra-j
resą.
,
South Boston 27, Masa.
vuckas džiaugėsi kaip vai- monės mugėj, kuri sutrau-'
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
kas, saldainėli gavęs, dėl kia daugybę dalyvių iš viso
AMERIKOJE
lietuvių nesantaikos ir šmei- pasaulio. Šiemet pirmą kar-Į
MES ATLIEKAM .. .
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
žė pažangiuosius lietuvius tą Į tą mugę buvo atvykusi
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
ir jų spaudą (“Naujienas,” ir speciali Sovietų delega-^
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
“Keleivį” ir tt.).
ei ja iš Maskvos. Mugės va-'
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
-• • d • 1 - dovvbė Oakvillės studentę
Keleivis Gražiai Pasielgė
v . . . , ,
...
vos ateitį.
paskyrė tai delegacijai verJei tamstoms reikia—
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
Skaičiau “Keleivio” su- tėja. Tą faktą, kaipo sen♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
kaktuvinj numeri. Jame Įdė- saciją, atžymėjo ne tik vieSPAUSDINTŲ VOKŲ
jstojantiems. Pasinaudokite proga.
ti visų buvusių redaktorių ir tinis laikraštis “Oakville
-e- LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
žymesnių bendradarbių pa- Record Star,” bet ir dienAPDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
♦BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
veikslai, paminėti ir visi ki- rastis “Trade Fair News,”į
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės
ti buvę bendradarbiai, net kuris paskyrė Ingridai net
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.
ir tie, kurie šiandien stovi du straipsneliu.
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
•fepi»A ėuiSJJUĮI
kitose
eilėse.
šiais
metais
keli
OakvilSLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
Taigi “Keleivis” pasielgė lės lietuvių vaikai baigs opoj p;d dtRi uiųnjK/
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
snijopesnų
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
taip, kaip padorus laikraš- pradžios mokyklas ir rudenį au<q3U( iįsi>ą\
uit? soItunTės OpiAos S!1
rašysite SLA Sekretoriui:
tis turi pasielgti, ir už tai pradės lankyti vidurinę mo- -uiaojs A|F^edzn op *onimi
“KELEIVIS”
vertas pagarbos.
kyklą. Antroji Ancevičių; oasiouejų ues ?!
DR. M. J. VINIKAS
636 Ea«t Broadway, South Boston 27, Mat*.
Pas mus Pietų Amerikoj duktė, Saulė, laikė baigia- -nej) Į supasi scaoiiuok J?
307 Weat 30lh Street, New York 1, N. Y.
yra laikraščių, kurie, minė- muosius egzaminus Oakvil-Į ojep
•SĮ)OSd.<8 EJA^Rsi
darni savo sukaktuves, ne- lės vidurinėj mokykloj, bet! JEųnp SUIEJRlUOĮdip hpiAO^
VOKIETIJA

m

U

KELEIVIS, SO. BOSTON

Tuslapk Aštuntas

Nr. 27, Liepos 6, 1955

M. Gimbutienė
VIEŠA PADĖKA
NEPAMIRŠO IR SAVĘS BAŽNYTINIŲ
Harvardo Universitete
MOKYKLŲ MOKSLAS
-----------------------LDD 21 kuopos valdyba Prieš kurį laiką Massa-------Mūsų jauna mokslininkė mato reikalą pareikšti viešą chusetts įstatymų leidėjai Buvęs pranciškonų kuniMarija Alseikaitė-Gim- padėką visiems draugams ir buvo save “apdovanoję” ga- gas E. McLoughin, kelias
butienė pasirašė trijų metų draugėms, kurie vienaip ar na geromis pensijomis, bet dešimtis metų turėjęs daug
sutarti su garsiuoju Har- kitaip pasidarbavo, kad 21 1952 metais bendrame abie- reikalų su katalikų parapijiSVEČIA1 IŠ CHICAGOS MINKŲ GEGUŽINĖ
vardo Universitetu ir pri- kuopos gegužinė birželio 26 jų rūmų posėdy tą įstatymą nėmis mokyklomis ir jas geRUGPIŪČIO 7DIENĄ imta
to universiteto
mokslid. visokeriopai
pavyktų.
Ir atšaukė, nes jis piktino vi- rai• pažinęs,
Chicagoje laikė
•
i
*
T
__ _ _1 _ __
• j >•
w • •> ~
•
i •i
Jai
pavyko.
Didelis
ačiū
Mass.
suomenę.
personalo
nariu
apie
jas
paskaitą.
nio
Stella ir Napoleonas Jotarpu pavesta para- seimo atstovui James
Dabar Atstovų Rūmų priRugpiučio
7
d.
Brocktono
tuo
nuškai iš Roslindale, Mass.,

Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode Island
Adresas: State Sanatorium,
VVallum Lake, Rhode Island.
Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nue
Boston ar Brockton—50 m., nuo
Thompson, Conn.,—10 mylių.

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

labai
įvairi: Rytų Europos (taigi ir ra-zinę atvyKo dar rengimo ko-tarnautojų skaičių Įeina
.
praleisti atostogų ir aplan- numatyta
Anglijos
kara-baltijo
tautų)
pačią
žiliausią
misijai
vos
pradėjus
savo
gubernatorius,
jo
patarėjai
..
.’. .
I
kvti kitų giminių.
Mrs. “Naujosios
Urasky apsilankė ir “Kelei- laitės’' rinkimai, 1956 metų senovę.
darbą.
įr kiti valstijos paskirtieji n-cla iePiavio” įstaigoje, atnaujino madų paroda, vaikus links- Veikalas bus 3 tomų. Pir- Bet didžiausia padėka pareigūnai.
Pasak jį, ten “katalikų 135 Emerson St., k. Broadway
prenumeratą ir paliko Mai- mins
“Tommyco
the masis tomas jau parašytas ir priklauso gegužinės šeimi- Jie bus apdrausti ir ligos vaikai mokomi, kad valdžia
9 iki 6, penktadieniais
kio Tėvui dovanų. Jau ke-Clovvn,” bus vertingų dova-netrukus universiteto bus iš-ninkams — Juozui Taurins-bei nelaimės atvejais. Jų paeina iš bažnyčios ir kad Atdara nuo
iki 8 vai. vakaro
linti metai draugai Uraskiai nų, kurias laimėti visi turi leistas.
kui, Steponui Janeliūnui ir gyvybė apdraudžiama $2,- bažnyčia viską turi valdylankosi Bostone ir juokauja, lygias teises ir tt.
Malonu, kad tokia rimta Vincui Anestai, kurie labai 000. Jų primokėjimai už ti.”
kad atvažiuoja atnaujinti
-------------------------mokslo įstaiga toki svarbų rūpestingai išvyko reikalus gydymą bus vėliau nustatyDR. D. PILKA
Išnuomuojamas Butas
Dienumeratos.
Vairuotojai Nenusileidžia darbą pavedė mūsų jaunai tvarkė.
Jų pareigos buvo ti. Į draudimo fondą vals_____
mokslininkei. Linkime jai sunkios, bet jos būtų buvę tija ir apdraustieji mokės So. Bostone. City Point rajo
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
__________________
ir nuo 7 iki 8
Karališkos Laidotuvės
Nuo birželio 14 d. tebe- sėkmės pradėtąjį darbą dar sunkesnės, jei ne gera pusiau.
.ne išnuomuojamas 5 kambarių
546 BROADVVAY
--------streikuoja
Massachusetts, baigti.
Ž-is.
talka, gauta iš kitų 21 kuo- Neabejojama, kad tą įsta- butas. Yra centrinis šildymas.
SO. BOSTON, MASS,
Praeitą savaitę staiga mi- Connecticut ir Rhode Island
------------------------P()S narių. Tais talkinin- tymą priims ir senatas.
vonia, balta sinka, dveji piazai,
Telefonas: SO 8-1320
kais buvo: drg. Milvidienė,
—-----------------------trečiame aukšte. Teirautis tel.
je 26 metų amžiaus Harry sunkvežimių (trokų) vai- Aukojo iLietuvių
Taškonis, Strikaitis, Valen- Macejūnai Apleis Bostoną AN 8-2814. arba 597 E. 7td St.,
Agganis, Red So.\ pirmasis ruotojai ir Kol kas nematyti
Kultūriniams Reikalams
tienė, Gegužienė, Vinciūnie-------antras aukštas.
beisbolininkas. Jo laidotu- streiko galo.
TeL AV 2-4026
vėse Lvnn, Mass., praeitą Streikas paveikė ir kitų So. Bostone Bendruome- nė, Leikus, A. Taurinskas, Seni South Bostono gyGera
Proga
ketvirtadieni dalyvavo per valstijų tos rūšies įmones, n& 'iurenglam'e bfrželiobai- į vinciū"as- yal®ik?’ F- ventojai ir “Keleivio” skaiDr. John Repshis
20,000 jo geibėjų. Jų skai- kai kurios jų turėjo pačios gi • jjenu minėjime su- Kamanaysk^s;Andre ws.
tytojai Manja ir Antanas Brockton. Mass., parsiduoda
čiuje buvo
trys majorai sustoti.
rinkta auku 3183 45
Visoms ir visiems čia išvar- Macejūnai pardavė savona- ūkis: 5 akeriai žemės,LIETUVIS
geri viš- GYDYTOJAS
(Boston, Lavvrence, Lvnn)-------------------------"
dytiems nuoširdžiai dėkoja- mus 448-450 E. 7th St. ir ža- tininkai. tinka auginti ir
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
ir net pats
Massachusetts Didesnės Senatvės
Pensijos \Aukojo: $6 A. Baldaus-me.
da keltis į Kaliforniją. Jų užlaikyti vištas arba turkes.
nuo 10 iki 12 ryto
kas,
po
35
—
Alvinskas,
KaLDD
21
Kp.
Valdyba.
namus nupirko naujieji at- Namas G kambarių, moderniški
gubernatorius. Lvnn esan
495 Columbia Road
Įtaisymai, aliejum šildomas, ge
eiviai.
čios General Electric bend- Atstovų Rūmai priėmė počius, Tuinila. Ivaškai. MiArti L phsįn’s Corner
ri garažai, prie didelio kelio, ne
DORCHESTER, MASS.
rovės vadovybė paleido įstatymą, kuriuo pakeliamos Kalauskas; po 53—Končius, P. Razvadauskas Pasveiko
toli Brocktono. S 14.700.
Grįžo iš Atostogų
darbininkus dalyvauti lai- valstijos mokamos senatvės Sonda: po $2—Cibas, Kaldotuvėse. Velionies atmintį pensijos nuo 3 iki 5 dolerių valtis, V aitkevičiai, Gimbu- Pranas
Razvadauskas,
p. - a i
s
r f
Santvarienė
pagerbė ir Massachusetts per mėnesį. Tą atstovų rū-tas, Stapulionis, Kubilius, Diamond Cafe savininkas, Elena Stasė Sa
ntvai^®Vė (karčiama) dienų leidimas vi^ į ta FLOOD > SQUARE u i
atstovų rūmai.
mų priimtą įstatymą dar tu- Simanavičius, Karosas, Si- buvo sunegalavęs, todėl ga- su sūnumi Algimantu grįžo
gėrimų ir vjr‘tuvė su viso_
HARDVVARE CO.
O kai mirė pasaulinio ri priimti senatas ir patvir- menas, Škudzinskas, Sta- vo net ligoninėn atsigulti, iš atostogų, kūnas praleido ki {j/ Biznis Darsiduoda
Sarininkas A. J. Alekna
rinskas,
Marcinkevičiai;
j, ja„ apieido ir dirba V. Norvaišienės vasarvietėj, “
' $2sZ. Krd^S
masto mokslininkas Einstei- tinti gubernatorius.
628 East Broadway
Sl.oO Puzinas. kiti aukojo savo darbą.
West Hiannys, Cape Cod. j:
(27)
nas, į jo laidotuves mažai
--------------------------South Boston 27, Maso.
Telefonas SO 8-4148
po $1 ir mažiau.
_________
C. P. Yurgelun. Tel. 228-W.
kas teatėjo.
50 Žmonių į Kapus
' »r

63 Main St.. Brockton, Mass.

-fJau žinoma, kad praeitą Jau Aiškėja Kandidatai 4
4
EUROPEAN
STYLE
DUONA
44
savaitgalį Naujojoj AngliA
r-uis Viki A
t
”
* uaunania
Gaunama Visame
Bostone ir
j
i
•
Tl
v ixiiirc juvatvnt
u Apylinkėse.
-------Inž. Vytautas Sirutavičius, joj eismo (trafiko) nelai- Si* rudeni
rinksime nauja + , . „
„
_
, r,
v-?
gyvenantis Detroite, atosto- mėse žuvo 15, nuskendo 20 miesto vadovybę. Jau ais-" J kitę Savo Krautuvėse European Style Duonos, Visur <gavo Bostone pas savo tė- ir 15 žmonių mirė nuo šir kėja kandidatai, kurie vai - J Pristatome. Gardi, Lietuviška Ruginė Duona. Ke~TH\~
BSL.U
vus. Jis buvo apsilankęs ir dies smūgio. Pernai šito žysis. I Bostono majoi ■ J pame jau 40 Metų. Būsite Patenkinti.
Naujosios Anglijos lietuvių
?avaitgalio aukų tebuvo 31. jau yra pasnnošę statyti sa- *
“Keleivio” įstaigoje.
BRIGHTON BAKERY
KULTŪRINĖ
vo kandidatūras: dabartinis * 64 Lincoln Street
Brighton, Mass. *
RADIO PROGRAMA
Telefonas ST 2-8411
ę
majoras Hynes, senatorių; J
\VBMS, 1090 kilocyklų
PUIKI VIETA ATOSTOGOMS
Powers. Suffolk fvvvvvvvv *TTTTT’'
ji. . htttttt. .vi v mi vi
John E. Powers
Boston 15, Mass.
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS
apskrities teismo tarnauto X
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00
x
X
Ant Romantiško Marių Kranto
X
jas Chester A. Dolan. Brigh
po pietų
TAUPYKITE $ $ $ JŪSŲ KŪRO IŠLAIDOSE
tono bibliotekininkas Ea-1
Visais reikalais kreiptis:
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį
X
mon A. McDonough ir East x
P. VIŠČINIS
xi
31
Bunker Avenue
Bostono gėlių augintojas 5
Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Brockton
4, Mass.
Anthony J. Giannetti.
X
X
Už Specialinę Pardavimo Kainą
X
Tel.
Brockton
8-1159 R
X
Rugpiučio 2 d. baigiasi į
X
-to x
X
terminas kandidatams >cHRADIO PROGRAMA
tvti, o rugsėjo 27 d. bus pir-1
s
visiskas
Lietuvių Radio programa
miniai rinkimai.
s
gX iš stoties WBMS, 1090 ki
įtaisymas
lociklų, veikia sekmadieTvarko Antvalandžius
* niais nuo 12 iki 12:30 vai.
k dieną. Perduodamos lietu
Massachusetts
Atstovu
įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus
je viškos dainos, muzika ir
Rūmai priėmė 122 balsais x
* Magdutės Pasaka.
prieš
108
antvalandžių x
Biznio reikalais kreiptis į
(overtime) Įstatymo suma-* 45 Dorset St., Dorchester
Šaukit GE 6-1204
Baltic
Florists gėlių ir doONSET AVĖ. ir OCEAN ST. kampas, ONSET, MASS. nymą (bilių). Pagal jį, vi-*
van u krautuvę, 502 East
Privačios, švarios, šilto vandens (virš 70 laipsnių) sos įmonės, kurias liečia
Broadvvav, So. Bostone.
maudyklės, vėsusis “Neptūne Room” turtingas įvairiau valstijos atlyginimų mini
VIETA PIKNIKAMS Už DYKĄ
§ Tel. SO 8-0489. Ten gausiais gėrimais, erdvi šokiams vieta.
mumo įstatymas, turės mo
Dykai parkas ir byčiai piknikams nuo pirmaa- gv namas ir “Keleivis.”
Atostogaujantiems šviesūs, erdvūs kambariai poil- kėti už antvalandžius pusSteponas Minko*.
u,
Graži vieta mokyklų, |k
. iui. Puikiai įrengtas televizijos kambarys, koitavimo ir antro karto daugiau. (Pap- dienio iki penktadienio!
a;. 5
kitokių žaidimų kambarys. Svečiams privati paikinimo rasta darbo savaitė laikoma dirbtuvių ir prietelių išvažiavimui visai nemokamai
NAMŲ SAVININKAMS
Šeštadieniais ir šventadieniais vieta apmokama <
vieta užpakalyje viešbučio.
1
40 vai., ilgiau dirbtos valan
pagal susitarimą.
1
|| Pentiname namus iš lauko
Dėi kambarių rezervavimo, sąlygų ir kitais reikalais dos yra antvalandžiai.)
Telefonuoti
TAunton
2-3716
arba
rašyti
Mr.
|
ir vidaus: apkalame .šinge
skambinti VVareham 563, arba rašykite: Glen Cove Hotel. Dabar tas sumanymas
‘
^.svarstomas
senate.
Ar
jis
Frank
Rožėnas,
488
Main
St.,
Raynham,
Mass.
{
liais;
sutaisome pijazus ir
Onset Avė., Onset, Mass.
iB^soosooeoseooooee^oooeoeioceeooooeocicccooooeooeooc
dengiam bei taisom stogus.
,Automobiliu
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a
hus
priimtas,
pamatv•__
oSmulkesnes
'n,__ - Įmones
•
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- važiuoti 28 keliu *i Lape
1 Cod iki rodykJ sime.
Prašome kreiptis laišku į:
es į nset.
_
1
. _ .
vra ypač priešingos šitokiam
John Petrus
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
v įsus maloniai kviečiame atsilankyti susipažinti.
istatvmui
206 Gold Street
Savininkai Petras ir Birutė Peldžiai.
_______________ _
Randolph. Mass.
Atostogavo Bostone

a

Benjamin Moore Malevoa
Popieros Sienoms
Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams
Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REz\L BSTATE & INSURANCE

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

X

$250

X

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

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

FORTŪNA FUEL CO.

■t

3

1

Liet učiai Vasarotojai!
Dane patogių ir puikių kambarių -Jūsų laukia Cape Code,
netoli jūros. Yra privatus paplūdimis. Galima naudotis ir
virtuve. Ga'ima išnuomuoti kokiam norima laikui. Kainos
prieinamos.
COLONIAL HOUSE
Monument Beach -:- Beach Street
Telefonas Buzzard Bay 3251
Galima telefonuoti ar rašyti dėl susitarimo Colonial House
adresu. Klausti savininką J. Strekauskas.
Patogus susisiekimas gelžkelių rytą u vakarą tiesiai iš
Bostono. Automobiliu važiuoti per lš,mne tiltą. (3b)
■nti'i tt

<• iri i iii ri<n jrurj-mri^ri
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Lithuanian Furniture
Naujose Patalpose

Seniausia ir didžiausia
lietuvių baldu krautuvė So.
Bostone persikėlė į naujas
gražias, nuosavas patalpas
366 W. B.roadwav, greta
Lietuvių Piliečiu Draugijos
patalpų. Kam reikalingi tokie ar kitokie baldai, turėtų
užeiti ten pasižiūrėti, o už
ėję, tikrai ras, ko ieško, nes
pasirinkimas yra didelis.

CASA LOMA, Inc.

Ant Melsvo Robins Pond Kranto
Main St.. East Bridgewater, Mass., on Route 106
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: BRidgewater

855.
Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja
“Singing Swcethearts” Bill & Tex
Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Alfonsas Steckis, Povilas lapenas Jr. ir
Aleksandras Chaplikas

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pašakarnis
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 lr
nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg
—
mostis.
i
•
3— Akių vaistas.
Arba po pietų užeikite: 409
4— Vaistas nuo kojų niežėji
W. Broaduay, Room 4,
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
So. Boston. Mass.
papirštėms.
5— Vaistas nuo galvos niežė
APSIDRAUSK NUO
jimo.
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
LIGOS IR NELAIMES
pagelbsti.
Už $12 per metus gausi ligoje
Reikalaukite šitų vaistų pa
$25 pašalpos savaitei
žymėtais numeriais. Kaina už
Visais insurance reikalais
kiekvieną numerį $1.
Pini
kreiptis į:
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit:
(5-6)
BRONIS KONTRIM
Joeeph Machinskas
598 East Broadway
295 Silver Street
South Boston, Mass.
South IkMtoa 27, Mi
Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

