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PLIENO DARBININKŲ STREIKUI PASIBAIGUS

Prez. Eisenhower Penktadienį
Kalbės apie Ženevos Derybas

50

METAI

Argentinoj Eina Demonstracijos
Prieš Perono Vyriausybę
Katalikų Akcijos Nariai Šaukia “Šalin Tironas!” Poli
cija ir Gaisrininkai Demonstrantus Išvaikė; Daug
Areštų; Kardinolas Padeda Raminti Minią

Valstybės Sekretorius Penktadienį Tarsis su Anglijos ir
Prancūzijos Užsienių Reikalų Ministeriais; Šį Šešta
dienį NATO Valstybių Užsienių Reikalų Minis
teriai Posėdžiaus Paryžiuje

Vis Dar Aiškina
Dixon-Yates Biznį

Liepos 9 d. Argentinos

Jau paskutinė savaitė Bulganinas Ženevoj
t
prieš ketunų didžiųjų vals
Kalbės
“
Atvirai
. .. kų akcijos nariai Buenos
tybių vyriausybių galvų pa
Senato
Mena
komisija,
Aires Mieste suruošė viešas
simatymą Ženevoje, kuris
vadovaujama šen. Kefau- ejsenas be policijos leidimo,
prasidės liepos 18 d. Eina Rusijos ministerių pirmi
ninkas
Nikolai
Bulganin,
ver,
tęsia Dixon-\ ates su- Keli tūkstančiai demonstpaskutinieji pasiruošimai ir
tmues aiškinimą. Komisija rantų žygiavo pro katedrą
kalbėdamas apie Ženevos
pasitarimai.
isklausė A. H. W enzell, ku- į,. pro prezidento rūmus,
didžiųjų
derybas,
siūlė
vi

Valstybės sekretorius John
lis 19oJ metais buvo vai- poijcija demonstrantų neužFoster Dulles šj penktadienį siems “atvirai” kalbėti. Jis
Džiaugsmo apimti plieno Įmonių darbinin .ai ant raukų kilnoja savo unijos pirmi
dzios patarėjas ir siūlė, kaip kabino> tik
g paskw
sakė,
kad
Sovietai
bėgyje
tarsis su Prancūzijos ir Ang
ninką David J. McDonald, kad jis sugebėjo išsiderėti žymaus atlyginimu pagerinimo
apkaipyti Tennessee \ aley Argentinos kardinolas Colijos užsienių reikalų minis kelių dienų paskelbs savo
ir jiems tereikėjo vos pusę dienos streikuoti.
Authority veiklą, o vėliau pello kyjetė kataiikus iaiky.
pažiūras
į
“
vokišką
klausi

teriais, o šeštadienį Paryžiu
----------- ;--------- ---------------------------------------------------- ---- -------- ----------------- = tas pats patarėjas pasirodė tis ramybėje, bet jo ragi n ije susirinks visų NATO mą”.
Kalbėdamas
apie
Ženevą
Čili Respublikoj
Einšteinas Įspėjo
Laosas Skundžiasi es^ tarnautojas First Bos- mas kaip įr'policijos drau(Šiaurės Atlanto Gynimosi
rusų
užsienių
reikalų
mini

Sąjungos) valstybių užsie
Darbininkai Juda
Žmones dėl Karo Dėl Bolševikų
ke ir f h komor^icii^
'lėKiiė 10 t d.* katalikų, de,
_____ * k**^^lal^^£
.e 11 ta koipoiacija
pasiėmė ii*iLiepos
nių reikalų ministeriai ap steris Molotovas sakė, jog
^Kefauver^^ąako monsracijos atsinaujino ties
tarti keturių didžiųjų pasi nesą abejonės, kad didžių Čili respublikoj tęsiasi su- Prieš mirdamas moksli-Laoso vyriausybė (šiauri- n; 3
skelbia, kad buvęs bankininkas nir- j3^^3'
die?^. Ya ”
tarimų darbų tvarką. Sie jų valstybių vadai kalbės sisiekimo darbininkų strei- ninkas Al bertEinstein, kar-nėj* Indokinijoj)
ir
apie
nusiginklavimo
klau

kas,
o
liepos
7
d.
unijos
ten
tu
su
keliais
kitais
mokslikad
komunistai
nesilaiko
ma
pada
^
ė
pasiūlymą
;
kaip
^V^aUcni
kiama, kad visos Vakarų
valstybės būtų vieningos simą.
buvo paskelbusios vienos ninkais, buvo paruošęs jspė- Ženevos sutarties, pasirašy- vyriausybė gali atsikratyti kai- * vandpnin žmnni £
nuomonės dėl pasitarimų su Kaip Vakarų taip ir Ru dienos generalini streiką, j imą visoms tautoms dėl tos prieš metus laiko, ir pul- nil(,
pUktrainbi a
,
auuii®
sijos vadai prieš Ženevos
,
* v~ eieKti ainių, o pas- vaikėt 0 policija areštavo
rusais.
Prezidentas D. D. Eisen derybas rodo linksmą šyp
hovver šį penktadienį, prieš seną ir pranašauja pasiseki
♦
,
vykdamas į Ženevą, 8:15 mą.
kų unijų centras grasina po ninkas Bertrand Russel. . ševikų puolimus atremti. ‘ <įar nėra atšauktai bet jauvai. vakaro (rytiniu laiku)
19 dienų paskelbti neribota Savo testamente Einstei- Puolimus prieš Laoso ka- kjama> kad tai bus padaiy- ini
UKav°. aaun tiionąs^" ” “tecrvvuoia
Olivieri
Prancūzai
Duoda
’
^OeZ
--------- ’
kalbės į tautą apie Ženevos
generalinį streiką, jei vy- nas sako, kad būsimame ka- riuomenę daro Laoso bol- ta greitu laiku,
(karo
laivyno
ministeris,
ku
pasitarimus ir laukiama, Tunisui Autonomiją riausybė nepriims darbinin- re neabejojamai bus varto- ševikiška vyriausybė, kuri
ku reikalavimų dėl uždai-jami vandenilio ginklai, ku-Įsikūrė šiaurinėj krašto da- 17 MFTIJ žMDT.žl
lds buvo vienas iš karo laikad jis paminės, kokius
rie gresia sunaikinti visą lyje ir gauna pagalbą iš koBOURQUE KAI FHMF xy?.° sVk’.imo vadų) ir Pa_
klausimus Amerika skaito Prancūzų parlamentas 540 bių pakėlimo.
_____
nasius sukius.
.
svarbiausiais Ženevos dery balsų prieš 43 balsus nuta Darbininkų neramumai Či-žmoniją, o todėl Einšteinas munistinės Kinijos ir šiauriIi
respublikoje
kilo
dėl
branir
kiti
mokslininkai
ragina
nio
Anamo
komunistų.
Manrhpstpr
N
H
kaleli.
Prezidento
Perono
kvietibose. Spėjama, kad pirmą rė patvirtinti Prancūzijos
Dėl
infliacijos visas vyriausybes atsisakyti Ženevos sutartis bolševi- me* sėdi 17 metų be’rniukL ™į&iest^ra "ka’’* noliSiiams
vietą užims nusiginklavimo vyriausybės sudarytą sutar genybės.
klausimas.
,
. putlumams
tį su Tuniso valdovu dėl su kainos labai pakilo, o dar-nuo karo, kaipo priemonės kams buvo labai naudinga, Waltpr Rnnmno "kaltinama . .. . ,
Indijos vadas Nehru, lan teikimo Tunisui plačios vi bininkų uždarbiai toli atsili- savo politikai vykinti. Klau- o tų dali sutarties, kuri nužudęs 4 metų me"gX Pnesin.nkams žmonių nenukydamasis Londone, siūlė, daus autonomijos. Už su ko nuo kainų.
Jei prieitų simas prieš žmoniją, pagal jiems nėra naudinga, bolše- pat«v Tnhnsnn
Mpro-aitP 131™no.
generalinio Einšteiną, dabar stovi taip: vikai meta į gurbą ir tęsia buvo atrasta kirviu nužudv t PP?zlclja Pa‘lamente reikad keturi didieji bandytų tartį balsavo ir prancūzų prie visuotino
užkSa KaiSi,
aptarti ir Tolimųjų Rylų komunistai, kurie paprastai streiko, tai laukiama, kad Ar mes padarome galų žmo- puolimus.
klausimus (Kinijos įsileidi balsuoja prieš vyriausybės Čili vyriausybė neatsilaikys nijai, ar padarome galą ka- Vėliausiomis
įiiejinias,
nausiomi, žiniomis
žiniomis La-tyi
La- pagal poIicijos pranešimą, kas sude^no Argentinos
vėmas į JT organizaciją, For remiamus sumanymus.
ir nugrius. Ją greičiausia rui?
oso kanuomene bolsev.kų prisipažino ir pats „„vedė ,iavą
mozos klausimas ir pan.). Pagal sutartį Tuniso tvar pakeistų kariška diktatūra.) Be Einšteino tą dokumen- puolimą atmušusi.
policiją pne mergaitės la-sukjĮįm^
Policija kaltina,
Bet Amerika nemano tų kymas palaipsniui pereis Į
-------------------------tą dar pasirašė šie moksli-------------------v ono. Jauna auka palaido- kad vėliavą sudegino kataklausimų svarstyti, nes juos arabų rankas, o Prancūzija Senatvės
Pensijos
ninkai: Bertrand Russel, P.
_______ _ ____
_
64,000,000 Dirba ta šj pirmadien}. žmogžu- jjkų demonstrantai, o oposvarstant reikėtų pasikvies pasilaiko sau krašto gynimą Qt.nrsfnrnn Knnstrese
gman<
Muller’
dys bus teisiamas.
zicija sako, kad vėliavą su
Svarstoma Kongrese L Brid
Infeld> Hideki Yukawa, Šių metų birželio mėnesį
ti ir Kinijos vadus, o Ameri ir užsienių politiką.
degino policininkai savo
ka sako, kad kviečiant kinų
J' J:,RotbIlaSh'L F' P°w,el1' Amerikoje dirbančiųjų skai- INDIJOS NEHRU
Senatvės pensijų Įstaty- ’ Eilė mokslinikų to dokuuanc.ųjų »»--------TrNK^'iTnNnnNF viršinink« i^i * P^kui
komunistų
vadus reikia TRYS AMERIKIEČIAI
LJLLsa
cius pumą kartų pasiekė ir
LANKĖSI LONDONE dž] t0 darbo 5uvo ka|tinami
mo
svarstymas
kongrese
tęmen
t
0
betgi
nepasirašė,
kviesti ir kinų nacionalistų
GRĮŽTA IŠ KINIJOS
perviršijo
64,000,000.
Paly

. katalikų demonstrantai.
siamas. Atstovu rūmu kovadus, su kuo komunistai
Indijos vadas Nehru grįžginus
su
gegužės
mėnesiu
misija jau patvirtino de- 1,200 Imigrantų
Lusutinka.
Trys buvę Amerikos ka mokratų
migran ų
dirbančiųjų skaičius birže- damas iš Rusijos lankėsi AUSTRIJA MOKĖS
iškeltą sumanymą
Atvyksta Antradieni jio mėn padidėjo 1.313,000 Vienoje, Jugoslavijoje, Ro150,000,000 DO
Iš visų pasisakymų atro reiviai, kurie pateko į bol pagerinti pensijas, moterims
DOLERIŲJ
do, kad Amerikos vadai ti ševikų nelaisvę Korėjoj ir
žmonių. Iš viso dirbančiųjų moję ir Londone. Jugoslamokėti senatvės s: anrradieni i New Yor-f — ~.‘Vw v
”
Austrija ir Sovietų Rusija
kisi Ženevoje šiek tiek pa paskui atsisakė grįžti namo, pradėti
pensijas sulaukus 62 metų.
su ^oUt*
— X
, . .
..
, , .
uostą atvyksta laivas su
000.
savo bendras “neutralias” susitarė, kokiomis prekėmis
stūmėti pirmyn nusiginkla dabar apleido Kiniją ir grįž
Hdam^
nežiūrint
iu
amžiau*
1,2
°?
?
3Uj
?
at
^
vlų
’
kun<
Į
Bedarbių
skaičius,
pagal
pažiūras į didžiųjų valstybių ir kokiomis kainomis austta
į
Ameriką.
Grįžtantieji
vimo klausimą, bet ir dėl to
pasirodys, ar nišai sutinka sako, kad kinai gyvena nuo ir kartu tariamasi‘nae-erinti atvyksta Ąmenkon pagal vaidžios statistiką, per bir- santykius ir siūlo uždrausti >ai mokės rusams 150,000,nan. ?auja pabėgėliams Įsileisti žejio mėnesį sumažėjo 190,- atominius ginklus, įvedant 000 dolerių, kuriuos Austririmtai tartis dėl tikros nu latinėj baimėj ir nors ne irnryVžnmii' i
Trečdalis atvyks- 000 ir to mėnesio gale siekė griežtą kontrolę. Londone ja turi sumokėti Rusijai už
siginklavimo kontrolės. Ki kenčia komunistų režimo, ČNnc Vu'fj 'iLhur darLla"
viai
ir
darbininkai
moka
no??
—
?
P?\begeį31 JS 2,679,000.
Nehru aiškinosi su Anglijos “vokiečių turtą,” kurį rusai
ti klausimai bus pakelti ir bet neturi galimybės jo at
n nao-al nairin i'tatvL bolševikų užgrobtųjų kiastų
prigg taj aukščiausias vyriausybe, kad keturi di-Austrijoj buvo pasisavinę.
aptarti, bet kokio nors sikratyti.
rpikėtn
mnkPti
nnVęn
nnsp
\
r
du
.J
recdahai
3™
.F
1
™
11168
skaičius
dirbančiųjų Ameri-dieji
Ženevoje bandytų
Grįžta
buvę
kareiviai
:
sprendimo nelaukiama.
reikėtų
mokėti
po
2
su
puse
Amerikoie
<nvenančiu
žmo—
j* -y—/Kolchozininkai
....
1
1
AmeiiKOje gyvenančių zmo koje buvo užregistruotas spręsti ir Azijos ginčijamus
7 ivoicnozinmicai
William A. Covvart, 22 me
nuosimcius.
njy
metų įugpiūčio mene- klausimus.
Atvykau į
Valstiją
tų, iš Dalton, Ga.; Levvis W. nimsim
ANGLAI IŠRADO
kada dirbančiųjų skaiGriggs, 22 metų, iš Jackson- Įstatymas dabar svarsto- Valstybės departamentas
Rusų žemės ūkio specia
MECHANIŠKĄ KARVĘ
ville, Tex.; ir Otto G. Bell, mas atstovų rūmų visumos, sako, kad iki liepos 1 d. jau ^iug buvo pasiekęs 63,700,- BELGU BAŽNYČIOS
listų ir kolchozininkų dele24 metų, iš Olympia, Wash. o paskiau jį dar turės pri- Yra išduota 37,642 vizos qqq
KELIA JUODĄ VĖLIAVĄ gacija šią savaitę atvyksta
Anglijoj išrasta ir jau
imti senatas. Manoma, kad naujiesiems ateiviams, bet
į Iowa valstiją pasižiūrėti,
vartojama mašina, kuri iš Vengrai Areštavo
*StatV" ®P™^^kartUvisiŪjsmyme ^RGENTINA^ATLEIDO" ^LjeposJO d.. 2no,Mytel-kaip^Amenkoje^^
kaip Amerikoje auginami
auginami
žolės išspaudžia proteiną ir
Amerikiečius Žurnalistus
106
KARININKUS
gų
katalikų
iš
įvairių
krašto
komai
ir
penimi
gyvuliai.
tuo būdu atlieka tokį pat
_________________
numatyti įsileisti žmonės
______
vietų demonstravo Briusely- Iš viso atvyksta 12 rusų spedarbą, kaip karvės pilvas, Vengrijos komunistinė vy
galėtų atvykti.
Atidarė
Oro
Akademiją
Argentinos
vyriausybė
atje prieš vyriausybės remia- cialistų. Jie lankysis ne tikkuriame iš žolės padaromi riausybė patvirtino žinią,
leido iš pareigų 106 kari- mą mokyklų įstatymą. Įsta- tai Iowa fanuose, bet Nebproteinai kairei maistui ir kad Amerikos koresponden
Tito Kelia Kainas
Amerikos
oro
akademija,
ninkus, kurie vienu ar kitu tymas atstovų rūmuose jau raskoje, So. Dakotoj ir Minpienas. Išradėjai sako, kad tas Endre Marton ir jo žmo
.s V--J
. .
::
„z. „z.z.z^z,;
_____:
____
<
vyriausybė būdu .buvo įsivėlę
į karišką________
praėjo,
dabar jį svarsto senesotoj. Rusai
išbus
Amenauja mašina gerai pasitar na esą areštuoti, kaip Ame kuri auklės karininkus oro .Jugoslavijos
rikoje apie mėnesį laiko,
naus tiems kraštams, kur rikos “šnipai.” Marton yra pajėgoms, šį pirmadienį bu- pakėlė kai kurių maisto pro- sukilimą prieš Argentinos natas.
Dau- Demonstrantai šūkavo Iowa farmeriai šiemet
žmonės maitinasi skurdžiu Associated Press korespon vo atidaryta laikinose pa- dūktų kainas 33 nuošimčius, prezidentą Peroną.
maistu be proteinų. Tokiuo dentas Vengrijoj nuo 1947 talpose, Denver, Colo., mies- “kad paskatinus valstiečius giausiai atleista karo laivy- prieš naują įstatymą ir kai laukia labai gero derliaus,
se kraštuose mąšina protei metų. o jo žmona yra Unit te. Vėliau oro akademijai daugiau maisto gaminti.” no karininkų, net 81, o kiti kurie iš jų nešė juodą jūrų Kiaulių ir kitų gyvulių prienams iš žolių spausti padės ed Press korespondentė bus statomos naujos patai- Kartu pakelti šiek tiek ir yra karo aviacijos ir arrai- banditų vėliavą, kaipo maiš- auglius šiemet irgi yra labai
dirbančiųjų uždarbiai. '
po® karininkai.
to ženklą.
geras.
ŽPh.n. 'ns geriau maitintis. maždaug nuo to pat laiko. jpos tame pat mieste.
______________

į

___ __________

į
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rarms, so. Boston

Puslapis Antras

Pavyzdys Ženevai

žiuoja. Dabartinė padėtis arrodė negalima dveji metai at
gal. Kas žino. gal po kokia dve
jų metų Amerikos lietuviai
lės pradėti galvoti apie šal
senos gimtinės aplankomą.•

Nr. 28, Liepos 13, 1935

BENSON ATSIPRAŠO

Kas Savaite

Liepos 18 d. Ženevoje susirinks tartis didžiųjų valstybių vyriausybių galvos. Tarpe aptariamųjų klausimų
Chruščiovo Diplomatija
Chruščiovo dirvonų plėšti.
svarbią, jei tik ne svarbiausią vietą užims nusiginklavimo Kelionė i Rusiją dabar
klausimas. Spėjama, kad Rusija tą klausimą skaito vie- darosi paprastas dalykas,
Nikita Chruščiov, Rusijos
w
bene žymiausias diktatorius Normalus Dalykas?
nu iš svarbesnių ir gal norėtų prieiti prie kokio nors susi- Pereitą savaitę Maskva pa
m
tarimo dėl ginklavimosi mažinimo ar bent jo apribojimo, skelbė, kad ji plačiai atidair komunistų partijos gene- žurnalistas W. Burdett
Sumažinti ginklavimosi naštą būtų malonus dalykas. ro duris Amerikos turistams
valinis sekretorius, turi ^"plačiai pasipasakojo, kaip
Malonus ne tik rusams, kurie ginklavimosi lenktynėse 1
vietas,
votišką pažiūrą Į diploman- jįg būdamas komunistų parją. Jis liepos 4 d., minint tijog nafiu §nipixėJO Rujaučiasi atsilieka, bet malonus ir Vakarų valstybėms, kur Bet ^Lietuvą durys vis uzAmerikos Nepriklausomy- sjjos naudai Suomijoj, Ruginklavimosi našta pradeda žmonėms Įkyrėti.
aio&.
ot e .
A
bės Dieną, Raitu su kitais munijoj, Jugoslavijoj, Tur
Bet kaip tik kalbama apie nusiginklavimą, tuoj iš^tdakciioi "ali
savo
nuZ
'
kyla kontrolės klausimas. Kas nusiginklavimą kontro- u išaiškinti? RodVadda, sėbrais
....diktatoriais
.
, kijoj ir kitur. Buvo komvyko j Amerikos ambasadą, partįjos naryS jr šnipas!
liuos ir kaip? Dėl kontrolės klausimo visos devynių me- ,^us ęentralinę Aziją. Husi
ten gėrė, uhavojo n paskui Burdett pasakojimas latų nusiginklavimo deryoos pei Jungtinių Tautų oiganiza- j^g didmiesčius. I kraiua,
išdiožė diplomatams piakal-kaj įdomus. Jis sakosi bu
ciją nuėjo niekais.
Kazakstaną. niekas nėra
bą apie Rusijos galybę.
VęS karštai Įsitikinęs komuįgi'į'.j
Kad kontrolės klausimas yra pagrindinis dalykas Įleidžiamas i Lietuvą. Latvi, Chruščiovas aiškino, kad nistas ir nekentęs kitaip
bet kokiame nusiginklavimo susitarime rodo ir Įvykiai ją ir Estiją? Kodėl tie krašRusija yra stipri, jai nieko galvojančių. Jam atrodė,
žemes ūkio departamento sekretorius Ezra T. Benson
Korejoj. Ten prieš 2 metus buvo sutarta padaryti karo tai yra aklai uždari, kada
netrūksta
ir, jei ji dabar at- kad visi kitaip galvojantieatsiprašo Burmos ministeri pirmininką U Nu, kad jis.
paliaubas ir buvo sutarta, kad nei viena nei kita pusė ten turistų judėjimas yra gana
rodo nuolaidesnė, tai tik to- ji žmonės yra jo asmeniški
atvykęs oficialaus vizito, gavo laukti 5 minutes. Kaip
nedidins savo karo pajėgų virš tų, kokias jos turėjo pa- didelis ir vis eina didvn?
dėl, kad ji skaito tokią po- priešai, nes jie nepripažino
žinoma, t Nu supykęs sekretoriaus nelaukė, ir kai buvo
paskirtas antras vizitas, tai sekretorius Benson laukė
baubas sudarant. Taip buvo sutarta. Bet tas susitarimas Jei Maskvos
agentai
litiką teisinga, o ne iš bai- jo fanatiškai garbinamo Ruburmiečio
gerokai
iš
anksto
pasiruošęs.
mės ar kitko. Jei Vakarai sijos bolševizmo.
pasirodė vėju pamuštas.
“Laisvės” redakcijoj šito
■ ■------nori širdingai ir garbingai Reikėjo nemažo sukrėtiLiepos 5 d. Amerikos generolas Harlan C. Parks, klausimo negali išaiškinti.
kalbėti, kaip lygus su lygiu, mo, kad iš Burdett vėl pasiJungtiniu Tautų karo komandos vardu Korėjoj iškėlė *ai kodėl jie skelbia, kad bolševikai iš antro karto jas dirba.
gresia metai Rusija sutinka kalbėtis ir darytų normalus žmgous.
kaltinimą prieš šiaurinės Korėjos bolševikus, kad jie vi- P° įoklM dviejų metų I ictuvH rusiško čebato smū- Jaunikliams
siškai nesiskaito su karo paliaubų sutartimi ir sdprinasi
het.uviai.^ales xa' •iais varo i rojų bet i Lie-kalėjimo, ai-ba 10,000 dole-galima kai ko dasikalbėti. Bet maskvinė “Laisvė” dėl
tuva visviėn niekas nelei- rių pabaudos arba ir abi Jei ne, tai ne-Rusija gali Burdett išpažinties visiškai
šiaurinėj Korėjoj kiek tik įmanydami. Istisos kanuotne- (j. .
bo
laukti!
nesidžiaugia. Oi. nesidziaunes divizijos buvo naujai suorganizuotos, pastatyta eile kon‘su|ate al. amba#atioje> džiamas pažiūrėti, kas ten bausmės kartu.
Bimba- Mizara ir komTokia mazaaug bu’ o
kariškų aerodromų ir i šiaurinę Korėją atkelta ar ten gaj
tik taip
p]jau^_ darosi. Maskvinė “Laisvė”
Ponija
net piktinasi, kad buAr
Maskva
prie
Liepto
Chruščiovo prakalbos pras
visai naujai suorganizuota karo aviacija, kuiios paliaubų kįa, atidedami visa lietu- prieš tokią “uždarų durt}”
bolševikas
ir šnipas keGalo?
mė. Jo sėbrai diktatoriai
politiką
visiškai
neprotes

metu šiaurinė Korėja visai neturėjo.
viams skaudų klausimą ateituoja (ir kaip ji drįstų prieš Amerikos valstybės sekle- jam pritarė. Diplomatai jo į’'T^darMre ° ^"LaKvė”
Korejos karo paliaubas prižiūri išpurpusi “neutralė čiai?
,
La,sve ,
savo bosų politiką protestuo- toms John Foster Dulles, išklausė. kai kas ir savo tri- !™ko. >g
komisija,” bet pro tos kontrolės nosi ten pralenda ištisos
bet ji čiulba apie P°
liudydamas
agentas ti
_ ___
„_____ atstovų rūmų g^Į pridėjo, bet, Chruscio- divizijos kariuomenės, aerodromai, daugybė lėktuvų ir Kai>a poMaskvos
“Ar ne baisus dalykas . . .
karo grižo iš Lie- kokių dviejų metų ’ lyg tarsi vienoje komisijoje sakė, vui apleidus vaisęs, ne vieBimba
didžiausio komercinio laikraš
kitokie ginklai. Gen. H. C. Parks ........
protestuoja ir reika,
tuvos, jis sakė. kad “metus jai kas nors iš Maskvos vy- kad Rusijos ūkis yra susmu- nas diplomatas, tur būt, gai
aparate, tarpe keleto šim
lauja. kad siaurines Korėjos bolševikai aiškiai parodytų, kitug- niekag j Lietuva ne- resnybės būtų apie tai sa- kimo išvakarėse ir kad rusai vą kraipė dėl Chruščiovo čio
tų žmonių gal net visas pus
kiek karo medžiagos ir ypač karo lėktuvų jie jsigabeno bug-Jeidžiarnag Tas mask-kęs.
dėl savo silpnumo ir dėl Va-diplomatijos, kuri aiškiai tuzinis buvo atsiradę komu
is kitur Į siaurinę Korėją. Reikia manyti, R<td geneioias vinis propagandistas žinojo. Tuo tarpu eilinis lietuvis karų sustiprėjimo pakeitė kvepia vodka, o ne kuo kitu. nistų. Argi jie negalėjo mū
H. C. Parks ir pats netiki is šiaurinės Korėjos gauti tei- kad i Lietuvą niekas nebus stebisi, kodėl gi rusai nieko savo politiką.
Rodos ir Įsigėręs C’hruš- sų valdžią nuversti? Absur
singo atsakymo. Ir ką gi galima padaryti, kad siaurinės leidžiamas, žinojo, bet ne- neįleidžia i Lietuvą? Kas Pagal valstybės sekreto- čiovas galėtų žinoti, kad das nuo pradžios iki galo.
Korėjos bolševikai laikytųsi karo paliaubos sutarties? sakė, kad reiks laukti 10 vyksta Lietuvoje, kad tą ne- rįų Maskvos valdovai visus nuo jo grasinimu ir smarkių Įžeidimas Amerikos žmonių.”
Ką galima padaryti, kad komunistinės Kinija ir Rusija metų ar daugiau, jis tik sa- laimingą kraštą reikia lai- pokarinius metus laukė, kad žodžių Vakarų valstybių pa- Kai buvęs šnipas pasakonesiustų jiems ginklų? Nieko!
kė “metus kitus.” nors ži-kyti aklinai uždarą nuo Amerikos ūkis atsidurs dep- žiūra Į Rusiją ir i derybas ja apie savo praeities niekkorejos neutraliąja komisiją sudaro šveicarai, šve-nojo, kad per “metus kitus” Amerikos lietuvių ir net nuo resijoj, bet vietoje to pačių su ja visai nepasikeis. Visi švbes. ponai Bimbos ir Mi
elai. lenkai ir čechoslovakai. Lenkai ir cechai, boiševi- bolševikai “neparaoš” Lie- visų svetimtaučių?
Klau- rUsų ūkis pergyvena dide- žino, kad Rusijai trūksta žaros šaukia, kad tai “abku valdomu kraštuų pareigūnai,
pareigūnai, toje kontrolėje pasižymi tuLos tuHstams apžiūrinėti, šia. bet atsakymo niekas ne- iįus sunkumus ir verčia Ru- maisto ir ji perka užsieniuo- surdas” ir net “Įžeidimas
sijos diktatorius keisti savo Se kviečius, mėsą, sviestą. Amerikos žmonių.”
tuo. kad jie trukdo švedams ir šveicarams kontroliuoti Dabar jau 11 metų kaip duoda.
politiką. Maskvos diktato- tai ką reiškia Chruščiovo
šiaurinę Korėją ir, be to, atlieka bolševikams šnipų parei
riai po karo perdaug apžio- pasigyrimas, kad Rusijai Nei Bimba nei Mizara negas pietinėj Korėjoj. Tokia yra ta “neutrali komisija,
jo ir Įjungė i savo imperiją net ir kviečių nPtrūkcuL’ siJaučia “Įžeisti” tuo, kad
kuri Korėjoj prižiūri, kad karo paliaubų sutartis . . . ne
daug tautų. Dabar Maskva Dirvonus aria, plėšimus plė- Amerikos žurnalistas. Įsto
jęs Į komunistų partiją, atbūtų vykdoma.
turi remti
________
iti Kinijos pramonės šia, bet kviečiu giriasi turis, , •K
Važiuosim
į
Rusiją
Panašią, kaip Korėjoj, nusiginklavimo kontrolę Ru
bos prašytojas pranese, ad būrimą ir plėtimą, todėl ne- kiek jam reikia, ir kartu -Y,31"
sija siūlo ir didžiųjų valstybių susitarime nusiginkluoti Sovietų Rusija nutarė'c ė. gaisro negalima P11®11 beužtenka išteklių rūpintis vien iš Kanados perka 700,ar apriboti ginklavimąsi! Kokia nauda būtų iš tokios praciėti leisti i savo klasta Pne iOeJirno Juosty ir
savo krašto gyventojų rei- 000 tonų kviečių! Argi ne ,
,
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kontrolės, tą nesunku atspėti.

turistus.

Norintieji vykti i koks .tai. svetima submai;!-kalaig

balamūtas?
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deglams atrodo visai nor-

malus dalykas.
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Bet jeigu būtų sutarta ir kitokia kontrolė, ji visvien Rusiją gaus viza? be jokiu P3' iškilo
.
„ šalia
. . skęstančio \įkita Chruščiov liepos 4
laivo
gelbst’ žmones.
žmones.
nebus tiek visaapimanti, kad rusai negalėtų sukčiauti ir. sunkumų. Turistams leis‘ lai%
° 11ir geiostt
d. Amerikos ambasadoje Laiškas iš Lietuvos
Pusgalvio Pavyzdys
apeidami visokius susitarimus, ginkluotis. Tuo tarpu keliauti i Įvairius Rusijos Pagalbos šauksmas buvo Maskvoje griežtai užginčijo,
Vakarų kraštai turės sutarties laikytis
ginkluotis jau vien dėl savo demokratiškos
rioje niekam negalima burnos uždar
negalima paslėpti.
. —
,)ėdsaku.
fnielaširdinga. Ji, 1941 me
Be to. atominių ginklų kontrolė, pagal žinovų many- riko? turizmo agentai dabar
J
metų. Ta proga, jei
tų birželio 14-15 d. Lietu
mą. iš viso yra jau pavėluota. Kas gali priversti rusus lankosi Rusijoj, susipažįsta X isos laivų ir lėktuvų pa- Pa‘ e
neapsur.kinsiu. tai prašyčiau
voje “skubotai sugaudė nors
atsiųsti kostiumą. Iš anksto
parodyti jų turimus atominius ginklus? Dargi jei jie pa- su Rusijos viešbučiais ir Re- stangos nedavė jokių rezulPeronas Tiesia Ranką
šimtą kitą didžiausių liau
dėkoju. Brolis.”
sižadėtų savo atominius ir vandenilio ginklus sunaikinti, R°n®s sąlygomis. Greitu lai- -atų. Jokių nuskendusio laidies priešų ir išsiuntė Į tolipasirodys pranešimai vo pėdsakų nebuvo užtikta, Argentinos diktatorius J. Tai ir visas laiškas su
nėra nė mažiausio pagrindo laukti, kad jie tą padarys.
nes niekas jų turimų ginklų nežino ir negali žinoti.
Korėjos pavyzdys rodo, kad didieji
. . , “ iš
. Ženevos ir Kitus aaivRus.
renkiaoiem iš ryto paniaslaiška
yelesntu de.yby su Rustja , ei nustgtnklav.mo gal, par- vjena
čių ?arffba nutrauk4 ..Blue kams savo iai
rank ££
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aukstas ,.usų pinigų kursas neabejojamai kas nors “pa- zicija esanti nekalta dėl ka- čia abejosi, jei ir laiške apie “,onmeX ,JeUs ”

I rezidentas Eisenhower pats nurodė, kad nusigink-Rugai skait0 už viena dole. sposavo.”

ro laivyno maišto ir siūlė tai ražo bet iis abeioia dėl:x T :I?. .
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darbų.
17 metu.
Kol ka<Rusija nieko ne- Vienas žvejųlaivo savi- P“ ,.^kj™as, .buY° į kainavo nuo 1,000 iki 1,400 Kai tokie Susnikų Jurgiai
leidžiavažiuoti i Lieninkas pasiskundė policijai, kad ta,ka ^e la.sves nėra lljb|i
,abal. čia 30 ar 40 suserga maskolIlge, jų gal1 L.etuvą, ka Į . i
Įa. bJvo ganoma
Jei Peronas no- dolcrilJ vertįs ko9tiumas> yoje gaunas, tikras jovalas
Latviją ir Estiją.
pasaulio.
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______ __apie
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Įsilaužęs, bet niekp nepaėmė,!? V1 au? a,.os’?lsi
(.?a’;ten
800 rab- j* todėl jie nušneka taip,
“Na. mes dar esame toli to.
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Iš kitos pusės, jei tokiu
laikraštis “I^aisvė ’ Brooklv- bilietą link Stockholmo arba Pereita ketvirtadieni vie- vininkas sakėsi nesenai
ne džiugina lietuvius, kad Gdansko, vyktume į Lietuvą, nas New X orko uosto laivo leidęs vieną darbininką, kuPra?^}5Skostiumo neįkanda ir norėtų Susnikų Juigių nebūtų, tai
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tuose visai neturėtų savo šaAmerikos lietuviai galės va-kia negalima.
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bos
nrašvtoias
sakėsi
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su
Lietulimnkų. Yra žmonių, kū
žinoti i Lietuvą aplankyti
<x .is
amerikiečių bos prašytojas sakėsi esąs laužimą. Policija greit ir

Rusijoj labai brangiai atsi-

p z v a i g a:

“laisvė” ra-?,ta^’us 'yksta Tarybų Sąjun-. nuo žvejų laivo “Blue Star. suėmė itariamąji T. J. Mai pi ezidento Perono kalbą, va byįų laisvesnis, daugelis riuos tik gyvenimo patyrif™ t Tiesa’ tai..dar ™ ei,inMM Jis sakė, kad jo laivas atsi- doną, o su juo ir jo bičiulį. bet v yriausybė tą jų pi ašy- amerikiečių padėtų saviš-mas šio to pamoko. Ir toks
kiams Lietuvoje apsirūpinti Susnikų Jurgis, jei jis pagy“Darkokie metai atgal kelia, ir^v^bi '"X
į kokį tai poyande- Jaunikliai
prisipažino, mą atmetė.

savo giminiu.
šo:

daiktą mazdaug a5 my- kad jie susiginčijo, kaip lai- Peronas, kaip ir kiti ,dik- kostįUmais, bet prie esamos ven^ bolševizmo režime,
tiesia tanką ta* padėties daugelis baukštosi,'^re^a* suprastų patekęs Į
nesvajotinu dalyku, dar vra tam tu Tarybų Sai--ll0S
> pietryčius nuo Am- Vų radiio aparatai dirba ir tatonai,
dą,
kada
jam
striuka. Ka kad jų kostiumai gali duoti vergij$ ir nebesidžiaugtų
nusivedė
savo
Kokie dveji metai atgal ta min- gos dalių. į kurias užsieniečiui brose Light (laivams švytu- Maldona
,
rys prie New Yorko uosto) draugą į savo buvusio bo da jis stiprus, jis tiesia koją. bolševikams progos išvary- trėmimais.
tis skambėjo kaip kokia nesą. sunkiau patekti.
ti jų gimines Į Sibirą
—J. D.
monė, kaip koks aidas jš kito ,‘Visgi.—žmonės vyksta, va- ir užsidegė. \ ėliau pagal- so laivą parodyti, kaip radi-
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tolimu,

Lietuvon atrodė tolimu. Tiesa, kad Pabaltijo valstybės ?.,n*1
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KAS NIEKO NEVEIKIA
VO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

jų palikonys. Tik imigran
CLEMENTS PAKEIČIA JOHNSONĄ
tai kilto miškus ir arė dabar
žaliuojančius laukus, vedė
kelius, kasė kanalus, kariaLietuvių Bendruomenės
liau eina savo pareigas. u" vo karus, tiesė geležinkelius,
Prunešimas Visiems RR L Welande surengė
Tarybos Atstovų
’simos valdybos būstinė nu" sukūlė tradicijas ir demokNagaros pussiasalio lietuvių
Suvažiav imas
Lietuviams
matyta
Clevelande.
šventę.
Pelnas skiriamas
,
.
.
.......... ratinę santvarkų. Mušėjuje
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išv. Marijos Šiluvos koply1955 metais liepos 2-3 d.1 Išrinkta įstatų komisija iš norįma pavaizduoti įvairių
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,ciai pranciškonų
vienuolyBaltic Freedom House, New teisininko J. Šlepečio, teisi- t3Utų prisidėjimą prie Amenesair.e, kad diJzioji visu Ka-l
~
•
■
iYorke, posėdžiavo naujai *Vn^° Ą- Šilaičio, prof. rikos kūrimo. Muzėjus bus
nauos lietuvių Vienybės Šventė ne„St- Cathennesė Įrengti.
išririnkta Lietuvių Bendruo- ^Vz^n.0/. ^r- Bajerčiaus ir J. Laisvės Statulos papėdėje,
—Trečioji Lietuvių Diena ir| P? atvllu dangumi buvo
enės
Tan-ba.
Posėdis
bu'
llkalč
«>i
Kkilmžms
vadovavo
pį
er
.
50-ties metų nuo lietuvių jsikū-,atlaikytos šv. mišios.
Tėmenės Taryba.
bu
rimo
Kanadoje
sukaktuvių
mivas
pranciškonas
pasakė
vo atidalytas visų dalyvių Kontrolės komisijon iši.ėjimas—įvyks šių metų rugsė- šventei pritaikytą pamokslą
bendrai giedamu tautos linkti: prel. Albavičius, dr. re S. du Pont, 3rd. Jis savo
kalboje
reiškė
visų
norą,
jo
3-5 dienomis didžiausiame prašydamas tikinčius laikygimnu ir atitinkama invoka- ^ajerčius ir Velička,
kad geležinė uždanga kris
Kanados
mieste—Montrealy.
tis Kristaus žodžių—tiesos,
cija. Buvęs LB organizaci-' Garbės teisman: prel. tų nuo devynių pavergtų
Visi, iš visų pasaulio kraštu, dorybės ir artimo meilės,
nis komitetas padarė raštu Balkūnas, Saulaitis ir Stik- tautų, jų tarpe paminėjo
lietuviai
maloniai prašomi daly- Po pamaldų 5 vai. prasidėjo
ir žodžiu Kabai kruopščiai liorius.
Lietuvą ir kitas dvi PabalSenato bemoki at u vadą Lyndcn Johnson (dešinėj) ištiko
vauti.
Ypač
būtų malonu, kad lietuviškas kermošius.
paruoštus to komiteto nu-, Priimta visa
visa eilė
eile nutari- tijo valstybes, Latviją ir Es
širdies smūgis ir jis ilgoką laiką negalės eiti savo parę toje šventėje greta Kanados lieKanados istatvmai Ontaveiktų darbų pranešimus. Iš
te mų—kultūros fondo steigi- tiją, o taip pat reiškė viltį,
go. Jj pavaduos Karle C. Clements (Ky.).
tutių. gausit, dalyvautų Jnngprovi„cijįj dl’.audžia sek.
tų pranešimų paryškėjo, kad mas, švietimo ir auklėjimo kad’ toji uždanga nukristu
timu Amerikos Valstybių lietu. .
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Lietuvių Bendruomenes, vei-.tarybos sudarymas, kultūri-nuo pačios
pačios Rusijos.
Rusijos, Pierl
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BROOKLYN, N. Y.
kelių ir į platesnius visuo- viai,
k imas 11 -Los orSan!zavimasinės iniormacijos komisijos re du Pont vadovavo dienos
ir mes, Kanadoje gyvena lietų- vlesal «•«» svaiginamuosius
meninio darbo laukus.
-------iki šiol nėra sulaukęs pla-sudaiymas ir tt.
reikšmę simbolizuojančioms
viai, laikome savo šventėmis ir gėlimus, bet tėvai pranciš
Pagerbsime
Darių-Girėną
Iiėjo
p
ensijjĮ
konai apsilenkė su įstatyciuose lietuvių sluogsniuosej Tenka laukti, kad naujai apeigoms. Vaikučiai, skaujose dalyvaujame.
įei lamo pi įtarimo n UnKa-pšrinktoji taryba ir jos bū-tai, skautės mažose dėžutė- Liepos 15 d. sukanka 22 žymus visuomenininkas ir Lietuvių Vienybės šventės mais ir pamiršo pasakytus
’^rifl'ldemnkratr vpi !)ro^r“ma bendrais bruožais yra per pamokslą Kristaus žomo p ei tinimo.
’sima valdyba mėgins spar-se atnešė savo senosios tėvy- metai, kai mūsų lakūnai
Darius
ir
Girėnas
perskrido
Vincas Kalvelis nuo nustatyta ši: rugsėjo 3 d„ die džius; jų surengtoj šventėją paiode n Lietuvių &au, tvirčiau įgyvendinti nės žemės žiupsnelius, lieiąėio : n ,nsiia nos metu- bus sP°rto vadybos, kermošiuje degtinė bei alus
n įuomenes i a-y
mlietuvių tarpe bendruo-tuvaitės rūtos lapelius, o es- Atlantą. Šis jų atliktas drąsus žygis niekuomet neuž? J? r P
kuriose dalyvaus Kanados ir tekėjo upeliu, per išmėtytas
kimai, kuriuose dalyvavo
menę bendriems lietuvių tai ir latviai gintaro gabalė- Z Siu MrdS
Lkl
«'V,'nO |-'V Ul-vh, sporto komandos tuž4iJas k,nk'?
M b?uvo
tik arti šešių tūkstančiu
_
. .
.
kultūriniams reikalams. Ar liūs. Tai visa buvo sumai ges lietuvių sinuse.
Brooklyne, bet dabar persi- ir vakare didelėje salėje visų
.
T- . * nciškonaį
šome Jungtinėse Amerikos
ketinimai pasiseks syta ir išbarstyta saloje iš Ta sukaktis šį penktadie- kėlė į savo namą Islip, L. 1. subūvimas-balius, kurio metu
KV1/.;U Hamiltono naraValstybėse gyvenančių be- įgyvendinti, parodys ateitis, statulos švyturio.
Pasak nį, liepos 15 d. bus pridera- Jis ir ten gyvendamas nesi- bus pagerbti atvykusieji prieš
dalvvavo ta
tuvių, kas nesut aro, net, Lietuvių Bendruomenės gen. Grant, vienintelėje parnai paminėta Lietuvių Pi- rengia nutraukti ryšių su 50 metų specialia vakariene ir
‘
.. •
šaikščioio
1%. „ Veikia
tik •30
liečiu Klubo salėj, 280 Un- Brooklynu bei senais savo ženklelių. Sekmadienio ryta bus me Kemosiuje vaiKstioj
v*
-1 •
Tarybos
nariu
sąstatas
susi-šaulyje
vietoje
visų
kraštų
kių su 3 veikiančiomis apy
~ iš daugumos politikuo- sumaišytoje žemėje augs zo- Avrzv o z. m ,. va.
d,. ,
įitvj i c
iškilmingos pamaldos: katali-tarP išmėtytų tuščių bonkų,
‘ Jdeda
džiaugdamiesi, kad biznis
gaidomis. Nors apygai ųlietuvių katalikų iries ir gėlės ir simbolizuos ton Avė Brooklyne Pra- draugais.
esama daugiau, bet kitos sa-'^i1^1^, . ,
. . , .
a, ,l°* .a;®^S Atletų Klubo Atidarymas dinolas ir evangelikams evange- eina gerai.
vo veikimu nepasirodė. LiekltV ku,talln'nk>J tau-musų vrenybę.
Vienybes įedaktonus Ju°" LAK, persikėlęs į savo likų kunigas. Dienos metu bus Tame kemiošiuje buvo ir
tuvių Bendruomenės nario tlr"nkų lr Jų Jtalz<i;
■ Iškilmėse dalyviai puošė- zas Tysliava ir Tėvynės naujas patalpas 1332 Hal- tęsiamos sporto varžybos ir va- didelis skaičius prieauglio,
įnašus mažai kas moka ir' LB laikino komiteto de- sj tautiškais drabužiais: be redaktorius M. L Vasil.
St., Brooklyne, rengia bare koncertų salėje bus Aktasj,, mergaičių, ku____atidarymą šį rudenį, koncertas. Rugsėjo 5 d. vieš- rie lakstė, žaidė su išmėty
ne visos apylinkės iš jų su mokratijos šalininkų nariai tuvaitės lietuviškais tauti- Įėjimas nemokamas.
oficialų
nagė ir išsiskirstymas į namus.
centm atsiskaitė. Centras nolėjo, kad rinkimai būtų niais rūbais,
tomis bonkomis ir girdėjo
Visi lietuviai yra nuošir- pr_f Kaminskas Išvvko
per visą savo keturių metu vyLdomi proporcine siste- Muzėjaus vadovybėn įei- džiai kviečiami šitame mi’
Maloniai prašomi visi į Ka- gj^ų kalbas. Tai “puikus”
buvimą turėjo tik 4-5,000 ma’
pasiūlymas buvo na chicagietis Antanas Ru- nėjime dalyvauti.
| “Darbo” žurnalo redakto- nadą atvykusieji prieš 50 metų avyzdys ir
viskas vyko
dolerių pajamų. Supranta-)atmestasKor- dis, kuris iškilmėse dalyvarius, Lietuvos nepriklauso1905
pranešti apie
pranciškoų ir svečio,
mvhps
uk'tn signataras r»rr»f
Dariaus-Girėno Paminklo my
bės akto
prof. >a\e, o \ įsų organizacijų valtį}-__ _____ į.i.v *___
ma, tokias kuklias pajamas'_ . _ ...
_ v° tarpe kitų chicagiečiu.
bos prašomos sudaryti joms ži- Hamiltono klebono, akivaizStatymo
Komitetas.
turint nebuvo galima kas,Taatiai Vienytes Švente farp
dalyvių Imt’/. XI
«L Kaminskas išvvko
atostor
’ _L_.
• Hni
'
nomu toKiu asmenų sarasus ir
gij pas Frenzelius, gyvenau,emjau nur(xWni
nors rimtesnio nuveikti.
j Birželio 28 d. New Yorko Vasil, “Tėvynės” redaktoBuvęs Kermošiuje.
Lietuvių
Evangelikų
Žukauskas, V. Barcius Kanadoje.
—J. R. adresu.
Lietuvių Bendruomenės uoste, saloje, kur stovi Lais- nus»
(
--------------------------------Gegužinė
šventėje jau pasižadėjo būti PAKAKS TIK PASAKYTI
Tarybos suvažiavusieji at-įvės Statula, buvo didelė čiauskas, J. Petrėnas, M.
garbės svečiais aukšti Kanados
-------stovai buvusiam savo laiki-! Amerikoje gyvenančių tau- Kižytė, Informacijos Cent- Energingo kun. dr. P.
PALO ALTO, CAL.
valdžios
ir
bažnyčios
asmenys.
Dagio
iniciatyva
prieš
kele

Prie telefono automatiniu
nam organizaciniam komi-'tų vienybės šventė. Dieną r° sekretorė. Jess Kižis,
šiai šventei ruošti komitetas iššaukimų
tame pačiame
tetui už nuveiktus darbus suruošė American Museum Cinemascope
filmuotoias, rius metus Brooklyne buvo
Šviesi Lietuviu Šeima
išleidžia
metraštį
ir
specialų
jai
mieste
jau
senai pripratoįsteigta
lietuvių
evangelikų
pareiškė padėką, o jo buvu-'of Immigration, 270 Park iškilmes filmavo ir filmą
si pirmininką prel. Balkūnąj Avė., Xew York. Iškilmėse ^us rodoma visoje Ameriko- liuteronų parapija. Ši pa- Galvoje turiu Apolonijos Pataikytą ženkleli, kurį / gaus me Dabar naujiena pačiam
lapija be savo religinio ap- Pukienės šeima. Iš Biržų ' atvykus«eb j Montr^lj.
stoties pagalbos išsišaukišsirinko garbės prezidiumo'dalyvavo visų Amerikoje Je. .
dipnorn<, ti numeri ir kituose miestuopirmininku. Ateity numaty-įtautų atstovai; jų vienybei Lietuviai rūpinasi, kad tarnavimo pasižymi ir visuo- j Ameriką ji atvyko prieš . .
Kai kuriuose miestuose
ta nusij elniusius Lietuvių atžymėti buvo suvežta že- lietuviškas skyrius muzėjuje menine veikla, kuriai vietos daug metų ir beveik visą '• M^n“treajį ir*dalyvauti Trečioje
laiką išgy veno Waterbury, įjetuvių Dienoje ir 50-ties metu bis jau įvesta. Gal netoliBendruomenės veikėjus pa-'mių žiupsneliai iš 34 pašau- būtų vaizdus. Tam ruošia- lietuviai pritaria.
kylėti juos į Lietuvių Bend-!lio kraštų, 48 Amerikos masi sudalyti komitetas,
Parapija yra surengusi vi Conn. Kai mirė jos vyras, įįeiuvių įsikūrimo Kanadoje su- mas laikas, kada gyvenanminėjime.
[tis Bostone, priėjęs, prie sa
ruomenės garbės narius.
(valstybių ir 4 Amerikai priLAIC. są eilę paskaitų, minėjimų ir dvi „ dukrelės
T • x i paliko
-visai
- kaktuvių
. .
.
kitokiu naronizimu Hetuvv- mazos- Jai te!<0 vienai uzžinias prašome jausti ir »for- vO telefono pasuks kelis
Lietuvių Bendruomenės klausančių teritorijų.
.
v
•
lei'nkvti
*
dirbti
duoną
ne
tik
sau,
bet
macijų
teirautis adresu: Infor- skaičius ir ąusijunsjs su jam
Tarybos prezidiuman trims Iškilmės vyko Laisvės
Griniaus
ir
dukterims.
Ji
rūpinosi,
macijų
sk..
7722 George St., Vi- norimu numeriu New YorIškil- Mirties Penkmetis
metams išrinkti: pirmininku j Statulos papėdėje.
teisininkas J. Šlepetys, joįmėms vadovavo Amerikos Birželio 24 d. Camegie Paskutinis šios parapijos kad jos dukros ir mokslą le LaSalle, Montreal. Que., Can- ke, ęhicavoje, Los Angeles
,
ada....
ir visur kitur.
pavaduotoju p rof. Puzinas'žmonės, maldas skaitė trijų Endovvment rūmuose buvo parengimas buvo birželio 26 įgytų.
d.
profesorių
Avižonių
sode,
n
D
.
...
,nz
1
N
ax
*
n,o
"'
s
’
i
Bet ir ta naujiena nebus
ir sekretorių — prof. Aisei-skirtingu religijų dvasiškiai, suruoštas žymaus visuome- Rov
M V
Dabar Pukiene SU duktė- Montreabo Seimelio Prezidiumo
. . _
, .
Ba> Sho.e, N. Y.
;rimis gyvena Palo Alto, Ka-1 ir it L. Dieno, Rengimo K.mi-'.^krtine.
Mokslininkai
las Ame__ _
kaitė-Gimbutienė. Išrinktie Iškilmes
šiuo metu suka galvą išrasti
rikos imigracijos muzėjaus prezidento dr. Kazio Gri- Avižonių šeima svečius lifornijoje. Jos jaunesnioji teto Pirmininkas.
ji vedė Tarybos posėdi.
tokį telefoną, prie kurio pri
J. Kardelis.
Valdybos pirmininku išrink-j prezidentas, atsargos ffene- niaus mirties 5 metu sukak skaniai pavaišino savo ga- duktė Elzbieta turi bendrutas iš Cleveland, Ohio, Sta-,rolas L. S. Grant, trečiasis, ties paminėjimas. Jį ruošė mintais valgiais. Tuo laiku jų mokslų daktaro laipsnį ir Jnfcrmac. sk. ved ir Metraščio ėjus pakaktų pasakyti norimą numerį, ir tas numeris
svs Barzdukas ir jam paves-'pasakė kalbą, kurioje nuro- Lietuvos Valstiečiu Sąjunga pasitaikė geras oras, todėl dabar yra patarėja Palo Al-' red.
jau atsiliepia.
Vadinasi,
ta sudaryti 7 narių valdybą.) dė, kad muzėjus atvaizduos jr Tarptautinė Valstiečių brooklyniečiams malonu bu- to aukštesniojoj mokykloj.
kad
nereikėtų
nė
pirštų
ju
Sudarytoji jo valdyba pra- imigraciją ir imigrantų gy- Sąjunga. Į minėjimą susi- vo pailsėti gamtoje toliau Ji yra ir oro pajėgų atsargos
WELAND, ONT.
dinti sukant telefono skaidėsianti veikti gavusi Tarv- venimą Amerikoje.
Toji rinko nemažas būrys lietu- nuo tvankaus miesto.
majoras.
bos narių pasitikėjimą. Iki imigracijos istorija, tai pa- vių, amerikiečių ir Europos Jaunimas pašoko, o vy-' , Joa vyresnioji duktė Ona vienaip Kalba, Kitaip Daro cius.
bus sudaryta valdyba, buvęs čios Amerikos istorija, nes pavergtųjų tautu atstovu. resnieji pailsėjo ir visi grįžo A'™b™fene Wate.bury.ie
Liepos 3 d. tėvai pranciš- Kiaulei pelai brangesni už
organizacinis komitetas to-Ameriką kūrė imigrantai ar Minėjimui vadovavo Alena
baigusi
aukštesniąją
vėlai
vakare
dėkingi
kun.
1
a
,
,
,
.
konai
V. Bieliūno ūkyje, auksą. (Cervantes)Devenienė.
dr.
P.
Dagiui
už
gegužinės
mokykla
ir
magistro
laipsni
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
Jame kalbėjo Tarptauti suorganizavimą, o p. Avi-^vusl New Yorko un,verJAU GALIMA UŽSISAKYTI
NAUJA VALGIU KNYGA
nės Valstiečių Sąjungos nir- žoniams už suteikimą tokios s e eArmbrutienės duktė Pau. mininkas, buvęs Lenkijos gražios vietos ir vaišes.
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Keleivio” Kalendorių 195H Metams
e
.......
Ia
Smith kolegijos buvo pa' ministeris pirmninkas S.
Kitomis Informacijomis
Mikolajczyk, lietuvių liau Šv.esoi Sambudio Išvyka siųsta | šveiCariją. Ten Ge“Keleivis” leidžia didelį apie 100 puslapių ka
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus dininku pirmininkas J. Au Vietos šviesiečiai ir stu- nevos universitete studijalendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus dėnas ir dr. J. Pajaujis, at dentai santariečiai liepos 4 vusį ištisus metus, liepos 5
prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs I
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius vykęs iš Washingtono.
savaitgalyje turėjo išvyką d. ji grįžo. Vasarą praleis
,
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvaiYMCA stovykloje Camp pas motiną ir rudenį vyks! tas.
Visi
kalbėtojai
stengėsi
Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
' rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
Talcott.
(i Connecticut universitetą
išryškinti dr. K. Griniaus
baigti. Ji kalba lie-1 riuje skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, in
kių naudingi} patarimų apie virtuvės saikus, apie labai šakotą veiklą ir jo Jaunimas stovykloje susiformacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.
tiko su savo pažįstamaisiais, |uvlškai,_angliškai, vokiškai
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. šviesią asmenybę.
Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
išklausė keletą referatų, pa-)ir Prancūziškai.
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
Pažymėtina, kad dr. K.
sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. Grinius buvo visų Lietuvos diskusavo, pasportavo, pasilinksmino.
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para užgrobikų
“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams
persekiojamas:
Nauji Leidiniai
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina ir caro valdžios, ir vokiečių, Šviesiečiai tikrai moka
lieka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra- {
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus ir komunistų. Komunistai suruošti gražias išvykas bei J. A. V. LIETUVIŲ: šome siųsti Šiuo adresu:
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
1918 metais nužudė jo pir kitus parengimus, kurie su-BENDRUOMENĖ, JAV LB
“KELEIVIS”
mąją žmoną, žymią socia traukia jaunimo pasilinks- Laikinojo
KELEIVIS
Organizacinio
636 E. Broadway —:—
South Boston 27, M
iš636 E. Broadway
-sSo. Boston 27, Mass. listų veikėją, ir 17 metų minimams. Be pasilinksmi- Komiteto apyskaita,
dukteri
—Ka.
nimų Šviesai vertėtų ieškoti spausdinta mimeografu.

New Yorko Padangėje
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Naujienos is Kanados
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

mynų ir to skurdo, kolų
šiandien matome. Uz tai
kviečiu, mokinkimėa visi. Ir
(Tęsinys)
aš buvau toks, kaip ir jūp,
už
.tai aš mokinuos.”
Dar Apie Krautuvininkų name bute gyveno iš Įvairių
kas tą žodžių mišinį
Vargu*
Lietuvos k-tu — atyažiavę. SUpAr
rato> nežinia, bet pubKJei kam
Praeitą kartą priminiau“” .;”?' .
a ?jonių,
paplojo, korespondentas

Praeitin Pažvelgus

aprašė, kad draugas Povilą,
atliko savo uždavinį.

šiek tiek tų vargų, su kuriais "

anų dienų krautuvininkams PavoJ

JIE KALTINAMI DVIGUBA ŽMOGŽUDYSTE

b

išsilaviniteko grumtis. Visokių buvo samprotavimų
“įtakingą” Tokh* be jokio išsi
iv
. .. į™da
. ;7k
*’ .mi™. ---” ’- tarpe Htoii
krautu™,,,-rodr
mo“..„ll.Ai..
-veikėjų
tautos kruiltlivininir miicn
musų toiifAS
kų, bet vis delt0 .« 131 pc Pradėjus skaityti laikraš- buv0 keistų sutvėnmų. AVĮ
nebuvo tiek neteisingų, to•>
simenu, vienas, perskaitęs
kių, kurie staiga praturtėtų, čius, daugiau galvoti, giles- Simono Daukanto Lietuvos
beveik nebuvo, jie tik per ni ir Įvairesni buvo ir tie Istorijoje Vytauto Didžiojo
ilgus metus savo sunkiu dai-pasikalbėjimai. Bačkausko vainikavimui rengto pokybu šį tą užsidirbdavo.
“Saulė” daug rašydavo apie lio aprašymą, kuriame pasaJie nesugebėjo ir taip įvairias baidykles. “Kelei- kyta, kad suvalgyta- daug
veidmainiauti, kaip Amen- v*°’ Maikio su tėvu pasikal- jaučių ir taurų, išgerta daug
kos verslininkai yra verčia- bėjiniuose tais klausimais midaus, tapo didžiausiu Liemi. Jie nemokėjo būti taip buvo daug juoko. Išėjo tuvos priešu, kuris net Lie“nuoširdžiai
susidomėję Užian Bambos spvčiai ir jo tuvos himną giedant neaV
savo pirkėju šeimyniškais vargai su Keidi, laikraš- sistodavo ir kepurės nenureikalais, kad kiekvieną te- čiuose atsirado monologų, siimdavo.
vą, ypač motiną, apibertų eilėraščių, pradėjome juos Atsimenu, prie River St
klausimais: “Ar sūnus, ar deklamuoti, vaidinti.
J. Viskantas parduodavo
dukra jau pagijo? Kaip Jovaro eilėrašti “Žmogus “Keleivį,” kurį Adomas
sūnui ar dukrai sekasi mo- if gamta" ne tik deklamavo- Klimunskas atėjęs nupirkkykloje? O, jis yra smart me. bet ir vaidinome. Gam- davo ir nusinešęs prie upėPfciMelphijog detektyvai veda Theodore Armpriestcr
boy ar giri!”
ta būdavo mergaitė, giažiai lio sudegindavo, Kad kiti
(antri* iš kairės), 12 metu, ir Joseph Ryan (margais
marškiniais), 12 metų, kurie kaltinami nuskandinę 2 mešArba sužinoję, kad pirkę- papuošta, o žmogus—nusku- negalėtų jo paskaitytikeriojusius upėj paauguolius (10 ir 13 metu). Jų užpajas nesenai šitoj vietoj apsižmogelis. \ ėliau atėjo Prieš 50 metų buvo tokių
ka)y* matome jų motinas.
gyveno, būtinai pasiteirautu,iš rusų kalbos vertimas apie “veikėjų,” kurie kortavę,
kaip jam ar jai čia patinka. tai- kaiP kaimietis atsuko girtuokliavo, Lietuvoje; pšO jau naujai namų savinin- geležinkelio bėgių veržlę likę žmonas su keliais tai
kei atėjus nepamirštų ilgai (muterką) ir ją pasiėmė kais, čia latrjškai gyveno,
bus,kad už- Maikis vis mokinasi ir mo- klausinėti, kaip jai patinka pusiiisti prie
nėjo į bažnyčią, bet .labai
»• “5.
ėjo tokie pasiutiški karš- kinasi,ale neišrodo, kad bū-namai ir,'žinoma, juos gir-^eičiau skęstų.
Kaimietis gynė ją ir kunigus. Buvo ir
Sakoma: Koks žmogus, grįžimą.” Vadinasi, kas to
čiai?
tų bagetas. Taigi, sako, pa-u. pamatęs užsivilkusią, o Pakįiuvo i teismą ir buvo tokių laisvamanių, kurie pa
š- nedaro, tas dioina savo tau
įas padaręs didelį našiai elgdavos, o smuklėse toks ir jo Dievas. Tas iei>—Po kaiščių bus šalčiai, sakyk kaip tu mislini: verta oar geriausia iš kitų įsgir- kaltinamas
alą,” bet jis niekaip dideliu orumu aiškindavo,
h\a’ *a<^ kiekvienas kitaip tos sąskaitos skolas (debit,
tėve.
vaiką leisti į aukštus moks- dęs, kad ji jau turi naujus kriminalą
~
__
—Praeitą sykį tu man lūs, ar ne? Vot, sako, mū- kailinius, gliti juos kol au- nęPajėge suprasti, kad dėl kodėlkunigai laiko gaspa- Dievą .supranta ir kitaip jį kaip daktarai rašo), taigi
garbina.
yra Lietuvos priešas.
šnekėjai. kad Meksikoj žie- sų boisas šįmet pabaigė aivienos muterkos traukinysdines.
Štai nesenai perskaičiau Taip dr. J. Mačernis ir
mos visai nėra. Reiškia, te- škulę ir norėjo eit į kalėdžių. uienų
uienu krautuvininkai Verno- ^alėJ° nuvirsti'Gavome Tuos
palaidus
pavyzdėArgentinoj
vienuolių
mari-sako,
prideda. “diAnarchistus.” Žandaras ra- liūs aš ėmiau iš mažų mies- f*
.r , - .
nai štedi karšta.
Nu, tai Ale, sako, ar velta vaikui kejo taip gražiai vaidinu “Aiiarenisius.
• _
__
UT
.jis . r.et
.
...
sai.
arbūzą
maiše,
telių,
kur
tikrai
mokytų
ir
leidžiamo
Laiko
š.
džiausi
Lietuvos
prie:
do
pamestą
kaip tenai žmonės gali gy- eiti į tokius mokslus, kur xad pirKėjai manytų, jog
venti amžinuose karščiuose? vaikai kales ėda ir paskui Krautuvininkai vra nuosir- Kiek areštų, kiek tyrinėji-išsilavinusių darbuotojų tru-balandžio 15 d. numen, Nieko negelbės, jei tie žmomų chemikams, kurie pripa- ko. Daug būta čia tamsu- kuriame radau di. J. Ma-nės sakys esą geri lietuviai
—Taip yra ne vienoj tik negali užsimokėti rendos? ožiai jų reikalais
*
žino tą radini bomba, pada- mo, neapvkantos kitaip gal- Kernio straipsnelį Mes Nie- ir dirbs tautišką darbą. las,
Meksikoj, tėve. Taip yra Ai' negeriau būtų jam pri- nę<
- r-__
kn ^Nerašome
Įwrašftme Prieš
Prieš Kristų,
Kristų.” Jola*™
,.
- n
ryta ciesoriui nužudyti ir ..
tt. vojančiam.
.' • ko
daktaro žodžiais, “dalvko
Brazilijoj ir visoj vidurinėj sirašyti prie unijos ir išmok- Ir dar vien
“teatru" pažiūrėti žmo- Negalima pasakyti, kad
Mačernis daug nė kiek nepakeičia, taigi
Amerikoj. Taip yra ir Af- ti mūrininko ar piumberio nonu priminti, ap in ų ię
kun kele nės ėjo, mokėjo l’o ir 25 ir šiandien ten nebotų to- keistų dalykų yra parašęs, jie yra jo supratimu LietuukQ.b ii' Arabijoj, ir Persi-darbo? Nu, tai pasakyk, (taUg nesusipratimų.
Prekės
kių, kurie pasiėmę į rankąs Lietuvoj jį buvo praminę vos priešai.
joj, ir Indijoj. Žmonės te- Maiki, ką as galėčiau žmo- kokybes požiūriu rūšiuoja-cen
Kai atsirado daugiau “Naujienas” ar “Keleivį-” “velnio apsėstuoju, nes jis Tokiu būdu tas mandrunai gyvena, bet gyvenimas nems
šitokius klausimus mos oaugybe rūšių, kuria
veikėjų, prade- taria esą socialistai, o “Lais- rašė apie visokias dvasias, sis daktaras į Lietuvos prienelengvas ir atsilikęs nuo atsakyti,
atskilti gan tik gerai jas pa- “mokvtu” liskušiias rnand- v§” ar “Vilnį” laikydami— Jaunas būdamas, jis skelbė, šų eiles įrašo ir Lietuvos
progreso. Geriausia žmonės —liesa, tėve, kad susior- žūstantis.
Sakysim. mega jom i engti diskusija
gyvena vidutinio klimato ganizavę į stiprias unijas via A, AA, B, choice, good, iesn^ais klausimais -Jų tar- tikri komunistai, arba už- kad lietuviams labai nau- patriarchu vadinamą dr. J.
dingą ištirpti (asimiliuotis) Basanavičių, ir dr. J.
ruože, kaip mūsų Amerika. Amerikos darbininkai šian- comrnercjaj utility, select-Pe buv0
'Ko<1el kunigai sikabinę škaplierius ar
Anglija, Danija. Belgija, dien gauna geras algas. Bet ed. star ir tt. Aišku, ir kiek- nelaiko šeimininkėmis neg- žančių abejotų esą geri ka- kultūringesnėj vokiečių tau- pą, ir mūsų didįjį pri?
talikai. Jie nesupranta, kad toj ir tt., bet, perskaitęs mi- rno varpo skambintoją dr.
Vokietija ir Prancūzija.
tai nereiškia, kad mokslas vienos rūšies kaina vra ki- nų
^’a kildavo gana keistu nepakanka sakyti tas ar Iri- nėtą straipsnį, aš dar suži-V. Kudirką, ir mūsų kalbos
—Ale kad ir mūsų Ame- Jau nebereikalingas. Plie tnk-.G n atskirt,vnar notai,,
rf,t gi"™, lunku B maldų, gies- tas esąs.
Juk vairuotoju nojau kelis naujus jo išmin- tėvu vadinamą J. Jablonsrikoj ne visi gerai gyvena,
gyvena. ^ngai, šiandien jis reikalin- rfan?’
g
o
’
miu
ir
paties
tikėjimo.
Pri(draiveriu)
netapsi
tik į ga- trea perlus.
kį, ir dr. K. Grinių, ir tokius
Seniau geriau gyvendavo Sesni^ negu seniau. Pasau^e^Paėme^užVfK
a^bfoš
simindavo,
kas
ką
buvo
girražą
nueidamas
ir
nieko
ten
..-.Visų
pihną
sužinojau,
garbingus,
tiek daug mūsų
rašto žmonės, kurie mokė- lls iandien labai neramus.
.
,. . .
,
dėie«; dar Lietuvoie cvven- nedirbdamas.Nebūsi ir tik-kad Dievas yra buhalteris
tautai nusipelniusius profedavo gerai rašyti ir visokias v 1S1 ginkluojasi ir ruošiasi
o’kh^i± damas, žemaičiai kartoda-ras katalikas tik bąžnyči# (knygvedys),'kuris veda ne šorius P. Leoną, V. O,„nsrokunoas daryti, o” dabar karui.
ioueL išmokslinti
geriausias pėdės gauna pap- v-vrai reikalingi armijai, lai* barti’ kam brangiai vo Žemaičių Kalvarijos at- lankydamas, bet mtatimk tik atskirų tautų, bet ir at- ką A Janulaiti ir galybę
laiduose girdėtas elgetų n- darbais gyvendamas nė- skirų asmenų sąskaitas ir. kitų taurių lietuvių, kurie
rasti leiberiai, ką rašyt ne- v.vn.Ui' ir orlaivijai. Paimti
tarnybon,
jie
tuojau.,
r
imama
n.
giesmes:
“Šventas Jonai krikščioniškai.
Nebūsi ir stropiai įrašo “credit” ir nebuvo praktikuojanti katamoka, tik prie CIO unijos karo
,.1-iklauso. žiūrėk, armobi- črauna aukštesnes pareigas,^; Kamis^r tvų.avvz- evsingelistni, Tu pagimdei socialistas tik apie^ socialiž- “debit.” Taip
i • , • i
arba
kito,
jau
m
ą
plepėdamas,
bet
nesočiadaktaras,
kuris
sakosi
turįs niui yra “jakavičiukai,” o tai
lių unija išreikalavo garan-iresni atlyginimą ir jau-parodydavo. NegelbėKnstų’
(nevisuomeniškai) trijų universitetų diplomus, reiškia Lietuvos priešai.
- turtingesnio, nes armonika liškai
tuotos pėdės per apskritus gesner
jeigu u (lavo jrodymai. kad ta
i Išaiškino tas daktaras ir Jei panašus straipsnelis
metus. Ar bus darbo, ar nebūtų karo, tai išmokslinti sa nėra tos pačios rūšies’ pritariant—“Žydas ožį pio- elgdamasis.
v
vė. Kraujas
tekėjo,
Kokias Reikalinga
žmogui
kredito nbūtų
išspausdintas
ne, bet pėdė turi eiti džius jaunuoliai \isada bus leikajį
prastesnė ir todėl
~
,
_ . vidaus kaip savo
j-jsąskaitos
-i
,
. juokų
di sem. Todėl išrodo, kad 11HS1 pramonei inžinieriais, už į/
‘ krautuvininkas Jis mūkas tenai kentėJ° ir turtlL kultūros. Jos ir šian-pusę padidinu atskiram
kam trūksta, bet memui ir visai
galima
pasimokslas bus jau nereikalinIKiti tas ir panašias gies- V1S dėlto žmonija žengia į sirodo, labai paprastai. Reik juokti, bet, kai tokie “pergas.
Tik prisirašyk prie technikais ir kitokiais spe- kajna galėjo parduoti.
cialistais.
rija yia geias bedarė mūsiškiai krautu-mes laikė išmislu, tyčioji- šviesesnę ateitį, nors ir ne tik klausyti kunigų. Štai lai” patiekiami rimta mina
ir esame, ir trijų diplomų orumu pri
kaip mes no- neklausėme
irankis darbininkams
kovo- vininkai ir piktu bankrotų. muisi ir ^ėl jų kildavo gin
dę.
.
kaip žydai, išblaškyti po vi sidengus, norima įrodyti
Rag ini
čų ir barnių,
—Tėvas klysti šitaip ma je su darbdaviais. Bet joks j-'kuri d
_ • i retume.
pliauškalus esant didele išJ.
Kaul&ičia.
są pasaulį.
nydamas. Mokslas visada umjistas negali atstoti mo- susikrovė. Mūsiškiai jei su- Atsimenu, nutarėme su
“Bet ačiū Dievui,” rašo mintimi, juoktis nesinori.
kykloj išlavintą specialistą, k]upo, tai
atsitiko be blo. i engti diskusijas gausimu:;
bus reikalingas.
•
1
T
• L
1 i
.zi
MIAM1, FLA.
!dr. J. Mačernis, "esama ir Gal galėtumi žmogus ir
“Ar darbininkų šeimai rei-i
—Maiki, ne aš vienas taip tėve. Todėl visiems tėvams, gos valios.
iš lietuvių tarpo vyrų ir mo pykti, jei nežinotum, kad
kalinga turėti daug vaikų?”';
mislinu.
Kai plačiai >o kurie tik išgali, patartina
Anų
Dienų
Kultūra
Išsirinkome kalbėtojais už Buvo Gražu* Koncertas terų, kurie su dideliu pasi- tas daktaras tokių “perlų”
žmones vandravoju, tai ži leisti savo vaikus i aukštesnau, kad ir kiti abejoja nius mokslus, kai jie užbai- Suplaukę čia žaliųjų Lie- ir prieš gerai “prasitrynu- Liepos 3 d. Lietuvių Klu- aukojimu dirba Kristaus ka- jau ne kartą yra pasiūlęs ir,
apie mokslo vertę. Ve, užvadinamą high schoolę. tuvos laukų sūnūs ir dukros, sius” draugus ir laukėme bas Amerikos nepriklauso- ralystės labui ne tik savųjų neabejotina, dar pasiūlys,
mybės paskelbimo šventės tarpe, bet ir Indijos, Kini-Taigi, jau is anksto žinai jų
ėjau pas senus savo parapi- —Bet mokslų, vaike, yra daugelis nė rašto nemokė- rekmadienio vakaro.
nt ta 'o jaut inti?.
.jonus Tilvikus, tai jie džian- visokių. Vieni Dievą gar- darni, “kultūrą” sėmėmės Klausvtoju prisirinko apie proga surengė gražų kon-J°8 *r Amazonės džiuglėse, ’
mergįcertą.
į
jį
atsilankė
apie
dirba
tarp
Afrikos
juodukų,
Bet
reik
pasakyti kad pagiasi, kad jų sūnus Rytelis bina, o kiti velniui pataikau-virtuvėse. Gyvenome bū- 150, daugmoterų ir
100
asmenų.
Solo
dainavo
arba
C
kune
vienu
kitu
skanašių,
ka.p
dr J. Mačernis,
išmoko mūrininko amatą, ja. Vaikas, pabaigęs aišku- riais, būriais ir šeimininkių nų. I “mūšį”pirma buvo
prisirašė prie CIO unijos, n lę, negi gali žinoti, katras virtuvėse susimetę apie bai- pasiųsti prastesnieji kalbė- A. Dambrauskaitė ir Juozastiku pnsideda pne tokių juodųjų davatkų, kurioms
uždirba dabar po $24 per mokslas geresnis. Tėvai ir-dykles, įvairius vaiduoklius, tojai, tik į "alą išėjo Goods. Be to, A. Damb- darbininkų palaikymo ir tuo laisvamanis lietuvis yra ne
dainavo kartu su d»dl'na. mūsų tautos ‘credit’ be ,lietuvis. dar turime padieną. O kiti mano pažįsta-gi nežino, iš katro gali būt pakaruoklius, nekrikštytas “žvaigždė.” Smarkiu balsu rauskaitė
c-.,w
ncmi, Kunkuliai, išleido sūnų daugiau pažitko ar trotko. dūšias ir tt. kalbėdavome, jis pradėjo maždaug šitaip: Stevens. Stevens vadovau-P^ kHevą. artina mūsų tėarnai To pamiršti
Žcmaitis.
galime.
į daktarus. Abudu tėvai tu- Tai pasakyk, ką tada dary-žodžiu, kaip Lietuvoje žie-“Draugai ir draugės, aš jū-jamas klubo choras taip pat vynėn sugrįžimo dieną.
Aš iki šiol maniau, kad
rėjo eiti dirbti, ba mokslą ti'
mos vakarais. Tik čia tas sų ilgai nevarginsiu, nes jūs pasirodė,
Kur Daugiau Uždirba
kaštavo $8,000.
Ir dabar —Man, tėve,
geriausia ėjo platesniu mastu, nes vie- daug girdėjote iš pirmųjų Koncertui vadovavo adv. ne patriotiška remti medžią
jie skundžiasi, kad pabaigęs patinka elektronika. Jos sri-_
---- kalbėtojų. Jei jūs būtumėte,Dirse, kurį publikai pristatė giškai lietuvį vienuolį, nu
Apskaičiuota, kad Detroimokslą ir išdirbęs du metu tin Įeina radijas, televizija, ambicingam jaunuoliui
mokyti, žinotumėt, kas yra klubo pirmininkas A. Nor sibasčiusį į Indiją ar kur ki- te fabriko darbininko metiošpitalėj už dyką, jų sūnus radaras ir visokie signalai, —Aš nemislinu, Maiki, melioracija,
astronomija, vaisas. Trumpas kalbas pa- tur, nes mes saviems kultu- nio uždarbio vidurkis yra
atsidarė savo daktarišką kuriais vaduojasi ne tiktai kad aš galėsiu viską atsi- geografija,
chrestomatija sakė P. Kaulakienė, dr. Ra-ros reikalams lėšų trūksta-$5,057, Clevelande $4,470,
ofisą, bet negali nei rendos jūra laivai, bėt ir oro lėktų- minti, ką tu man čia šnekėuž tai draugai darbi- manauskas ir Albinas Nor- me, o čia Mačernis išaiški- Chicagoje $4,339, Bostone
, *
no, kad “patriotiškesnio” $3,655, Nevv Yorke $3,613.
užsimokėti iš savo biznio, vai, ir visa krašto apsauga, jai: ale jeigu kas paklaus, ninkai, kad mes būtume mo-kus.
Valuk to, Vaike, daugelis ši- Vienu žodžiu, elektronika koks yra geriausias mokslas, kinti, kaip tie parichmake- Klubietės moterys turėjo darbo reik paieškoti. Juk Taigi aukščiausias vidurkis
tokiais klausimais mane ba- turi neribotą dirvą ir daug tai pasakysiu, kad radi j asas riai (barzdaskučiai), tai ne-skanių blynų ir kitokių vai. tokį vienuolį remdami mes yra Detroito fabriko darbideriuoja. Vot, sako, tavo žadančią ateitį kiekvienam ir televyža.
būtų mūsų tarpe didelių šei- gių.
—J. R. “artiname mūsų tėvynėn su- ninkai.
(

Dievas-Kny gv ėdy s

-Maiki,

kas

tinklo,

SiS lūžta,

žodžiu,

mūsų

kad

sis

anų

l

•

•

~

i

į

re-

•’

unijos,

ir

^ausi

amžiną

”

fizikais,

chemikais,

elektro- į^žiau

mokėjo

ir

pigesnetL

dien

daug

taip

sparčiai,

tautai.

pe-

l

Pa-

salima

būt

žardžiai

naši-

Nr. 28, Liepos 13, 1955

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Penktai

TENISO KARALIUS

kilusiam), ar Pilsudskiui LSDP DELEGATUROS PAREIŠKIMAS
lgai lenkai ginčijosi, katras
-----------------ų vyrų daugiau nusipelnė Elta. savo biuleteny š. m. reikalui senajam kontinente
^enkijai, ir tesuspėjo tik biržtlio mėn. 10 dieną yra atstovauti ir ginti.
sukurti komitetą paminklui paskelbusi tokį Vliko ko- Tokio nusistatymo Lietu
Bolševikiškas Išradimas tebuvo supilta į sandėlius
statyti.
munikatą:
vos Socialdemokratų Parti
Atėjo 1939 metai, suIr bolševikai žino, kad, tik 67J/? paSal plans* nu’
“1955 m. birželio 6-7 die jos Delegatura yra ir šian
iepsnojo
karas.
Lenkų
vals

dien. Ji vertina visas Vliko
jei nori, kad kas nors dirvoj mat*t0 kiekio, bulvių 67 7<,
nomis
Vlikas,
išklausęs
Vlitybė, vokiečių ir rusų užpul....
išdygtų ir augtų, pirma reik X !ename^M
’
ko pirmininko pranešimo pastangas savo bei Vykdo
ta,
beregint
subyrėjo.
Viiašt
J
niais
balsaisPnutarė;
pasėti norimo augalo sėk- dauŠameclM žolių 25, knM
mosios Tarybos veiklai su
darninti
ir suintensyviųti
nių, o neilgai liukus n visą .
vliko pirmininkas i»
las. Bet bėda, kad jie tų
Lietuvą
uzeme
rusai
1
sėklų neturi. Jie turi atski- Pnleiskime, kad dar bū
komu- yyiędornojį Taryba atsista esamose sąlygose ir su ten
nistai.
turimais žmonėmis, plečiant
rus kolūkius, kurie augina'0 šiek tiek supilta ir po
tydina.
bazę sa
sėklas pašarinėms žolėms, kovo menesio, bet neabejo-'
Rusai komunistai Murav- “2. Atsistatydinimas įtei- bendradarbiavimo
t
, • koro-žd-žlan
bet kokia nauda iš jų, ge- tina» kad> atėjus sėjai, trūjovo paminklo vietoje 1940 u;amas ka; bus sudarvti to vo
V° taipe’ kaip beigzdzia».
metais
nastatė
“
triiu
tankis-r
•
•
•
"
••
••
*
Nepajėgus
riausia pavaizduoja pats ko mažiausia trečdalio kviemtiais pabtaie uijų uhms- bau minimi naujieji orga-. v,;v.loir nesusikonsoliGedvilos pavaduotojas Lau- či4 sėklos, tiek pat bulvių,
tų” paminklą, o pnes miesto na;
davęs vilkas tegali sudalyti
rinaitis. Jis sako:
0 pašarinių žolių sėklos ne
rotušę—Lenino ir Stalino
’
TawEa nepaJe^ Vykdomąją Taansi kabinusias sto vv las Stapykdomoji Taiyba rybą, į kurią įeitų—bent
turėjo net ketvirtadalio, tai“Jeigu nėra nei užsėtų gj didžioji dalis plotų turėtyta spartuoliškai, štachano- sudarorna lš 0 as™enų’ J'*' daugumoj—tie patys Vliko
daugiametėmis žolėmis plo- jo likti neužsėta,
Mut artėjo
.jvtsin lap geidaujant įtiaukti naujų nariai, nes įtraukti į Vykdovietiškai. Mat,
kiek galima, platės- mąją Tarybą naujų žmonių
tų, nei tinkamų natūralinių q jeį dobilams, motiejukričio revoliucijos šventė, žmonių,
ne
bendradarbiavimo
baze. nėra nei galimybės, nei vilpievų bei ganyklų, is kurių kams įr kitoms pašarinėms
todėl reikėjo skubėti.
Po “4. Naujieji organai
būtų galima gauti sėkline žolėms skiltų plotų daugusu" te
šventės kalbų ir paradų pa
tariami
iki
„1955
metų
liepos
Todėl paties Vliko reormedžiaga, tada sėklas reikia ma paliko neužsėti, tai ne
minklas liko stovėti sustin
mėn. galo.
ganizavimą mes, socialdelinkti įankimu būdu iš įvaipašaro> o be j0 jr enkagęs per žiemą.
Eltos
biuletenis
paaiškimokratai, laikome svarbiau*
įių pievų, ganvklų, giiouų, vedistas neįsakys karvei
Pavasanui
artinantis,
pas
no:
-įvykusiame
grupių
pasiu ir visų pirma spręstįnu
ežių, iš ten, kur tik galima (juoti pieno ar veršiui šuoTony Trabert iš ( intierati. vainikuojamas jo paskutinio
mane
atvyko
du
ūkininkai
“
'
1
’
•
.
rasti vertingų pavasarinių jiais augtL
z .
. sitarime, dalyvaujant aštuo- klausimu. Labai apgaileslaimikio—taures dangčiu. Tony Anglijoje Įvairiose teįs
mano
teviskes
pasitarti,
nioms Vliką sudarančioms taujame, kad Vlikas pastažolių, o jų būna visur. Į šį Dar negana supilti nusta
niso žaidimo varžytynėse laimėjo pasaulio čempiono
Jie buvo gavę įsakymą per grupėms, buvo prieita pne ,ojoj savo sesijoj nerado lak
vardą.
darbą reikia įtraukti moksl tytą kiekį sėklos. Svarbu,
savaitę atvežti valdžiai tiek vieningo nusistatymo, jog, ko ar reįkalo apie tai kalbėeivius, vadovaujant prityru- kati ta sėkla būtų gera ir
siems ir gerai pažibantiems kad ji bestovėdama sandė dinama. ‘Nemuno’ kolūkiui lausko kaitės sušalo daugiau grudų kiek jie niekada nėra atsižvelgiant į šių dienų pa- ti> būdamas, atrodo, pirmusavo ūkiuose prikulę. O čia dėtį, būtina sudaryti, kiek čiausiai susirūpinęs esamąją
žoles žmonėms.”
liuose negestų ir nenyktų. trūksta 80 tonų vasarinių kaip 6 tonos bulvių sėklos. pavasans, reikes apsėti lau- gaiima, platesnį Vlike bend- Viike padėtį stabilizuoti.
Ne tik Amerikos bet ir O štai ‘ ką tuo reikalu‘sa-grūdinių kultūros sėklų, ne-‘Gegužės Pirmosios’ artelėj KUS ir iki derliaus maitintis, radarbiavimo pagrindą. TuNaujai sudarytmos VykdoLietuvos pažangesnis ūki-ko patys komunistai:
maža bulvių. . . .
'nuo 32 ha iškulta daugiame- Neužsėsi
laukų — didelė rint galvoj Ūkininkų Parti- mosios Tarybos paskirtį verninkas būtų juokais plyšęs, “Ypač blogi reikalai su “‘Stalino keliu’ kolūkis cių ir vienmečių žolių sėkla bausme, nepristatysi javų- jos ir Socialdemokratų at- tiname kaip laikinę_rūpįn.
gavęs tokį patarimą apsiru- sėklos fondų sudarymu yra pagal ataskaitą giūdinių guli ne\alyta 11 genda.
vėl bausme Isejome ieškoti stovų pareikštą pageidavi- tis einamaisiais reikalais,
pinti reikalinga pašarine‘Nemuno’kolūkyje (Ukmer- kultūrų sėklossupydimoj Q Jonavos ,-ajone> pasakadvokato,
___
kuris galėtų ką mą, kad ir socialmokratai koI Vlikas bus pertvarkytas.
sėkla, bet komunistams tai ges rajone). Čia kūlimas Pįaną įvykdė 10O
bet
ko..
Tiesą>
,t
j
ar
kovo
29
d
.
dau-|nors
patarti,
Avižų
------- -nors patarti.
būtų įjungti į Vliko vado- j betkurią vietą naujaj SUdapaskutinis išsigelbėjimo bū-jau užbaigtas (tas rašoma kia jos kokybe.,
u guma kolūkių neturėjo ne Einant pro rotušę, ūkimn- vaujamąjį darbą, draugišku- ,.ytįnoį Vykdomoj Taryboj
das. Kaip ten klesti žemės vasario 24 d.), o sėklos su- miežių sėkla užveista iva.- trečdalio
_
sėklos. Vorošiloūkis!
pilta vos 15.9% reikalingo nomis piktžolėmis, tačiau ji m yardo ko|ūkis teturėjo 7 kas, pamatęs Stalino-Leni- mo ir solidarumo principais socialdemokratai nepreten_____
kiekio. Ir tų pačių saugoji- nevaloma. Rajone padėtis centnerius sėklos, o jam rei- no stovylas, rodydamas į jas prieita prie vieningo nusi- duo ja.
statymo—ieškoti ir svarsty- Sunkėjančids sąlygos Lieimas. Sėkla bloga ne tik su grūdinių
ceatnerių Ne. tarė:
_
mas neužtikrintas
Truko Sekios
laikoma net 144 vietų, pnlei- ku turų sėkla. Ne vienas
jau
..Ticso" žodžiais, —Žiūrėkite, kas čia pa- ti visus būdus, kurie prie to tuvos laisvinimo pastanstatyta? ,
vestų. Y ra sutarta, kad iki gOms vykdyti daro Vliko
__ ’_ ±____ kolūkis
L’nlnL'ic ivovu
Ir šiemet trūko ne tik pa-džiamas jos grobstymas,
nėra .-į’^1
į,. kįtuose koiūkiuose.
—Ar nepažįsti? Tai Le- š. m. liepos mėn. galo, susi- sustiprinimą* būtinu ir nešalinių žolių sėklų, bet vi-Dėl sandėlininko Kunigaus-bulvių, linų be i d augiame.
,
ninas
ir Stalinas apsikabi- siekus su Vliką sudarančių atidėliotinu. Būtina išlaisokios sėklos. Pačiu komu- ko nerūpestingumo sugedo čių žolių sėkla. Turima sėk-, Taip buvo
pasiruošę
nistu duomenimis, iki kovo 800 kg. žirnių sėklos, nes ji la blogai saugojama. ‘Ar- kolūkiai siu metų sėjai It nę džiaugiasi, — paaiškina grupių centrais, Vlikas su- kyti pats vlikas ir padalyti
antrasis.—Tai jie atima iš sirinks priimti nutarimų, ku- vįska‘ ka Vliką sudarančios
mėnesio galo kviečių sėklos•s buvo neperkasama ir nevė- tojo kolūkyje dėl antros taip bus, kol Lietuvos ūki- mūsų vargdienių . duoną ir rie vestų prie šio bendradar- organizacijos ir pati mūsų
_ _ brigados brigadininko Venz- ninkas nebus laisvas.
sėklą.
biayimo įgyvendinimo. . . . emigrantinė visuomenė gali,
SKAITYKITE
Pavasari 1 enino Stalino
Lietuvos Socialdemokra- ka(j mūsų kovai už Lietuvos
Pa\asari Lenino btali o t Partijos Delegatura L z- Įa;<v;nįma vadovauia« orcapaminklas, saulutės šildo-Jpnv J™.a
laisvinim3 \arto\aująs oiga
muc
nomontuc »-i»-a sieny sv ai ste aukočiau pa nas paje<rtų vykdyti jam
mas, suaizejo, cementas pi a- tįektąjj Vliko nutarimą bei ąkjrtaii ir vis sunkėianti uždėjo byrėti. Lenino-Stalmo Eltos
F1,n7J'paaiškinimą
l,aaiikin!ma ir ilaiko
aikn
« 11 V1S 5unkeJJntl uz
Kodėl Šunys Staugė prie Muravjovo Paminklo
NAKTYS KARAl.lšKIUOSE. I.iūio ATLAIDŲ PAVĖSY. P. Abelkio romilinės
,
, ir auliniai „batai at- reikalinga viešai pareikšti, Lietuvos Socialdemokratų
Dovvdtno apysaka apie jaunuolių
manas iš Žemaičių Kalvarijos praTur būt nėra tokios vais- lojo ir staugė.
rodė
skylėti,
suplyšę, o po Rag geka
pergvven imas sienapiūtėje. 16- pus- eities. Kietais viršeliais. 467 pusla".’./TTTm tybės, kuri savo didvyriams Žmonės kalbėjo, kad kas kii™ laiko jau kyšojo gelž- Lietuvos Socialdemokratų
Partijos Delegatūra.
lapiai. kaina ....................................... "2 piai, kaina ......................
CEZARIS. Mirko .Icsulič’o romanas, yjj yjjjs TARP AUDRŲ Jeronimo ar svarbiems įvykiams pa- nors užkerėjo šunis ar pa
1955,
6.29, Brooklyn, N. Y.
balkiai ir šiaudai is P« ce-Partijos Delegatūra jau li
verte A. K. Puida, pirmoji dalis.
Cicėno knyjra apie Vilniaus krašto minėti savo sostinėj neturė-'minklą.
Pagaliau
vienas
188 puslapiai, kaina .............
lietuviu kovas už. savo teises. Kai-į
mento. Ati odė tikn V ii- cesn j laiką su gvvu susirū- Atlyginimas už Pagundą
LENGVAS Bi'DAS IŠMOKTI AN'.- na_ kietuose viršeliuose ........... $5.50' tU
paminklo. O Lietuvos senas miško sargas tą gal- maus
elgetų draugai, ar ru- pimmu
niniml, stebi_ kas dcdasi Australijos uosto krovėjai
l.ISKAL Geriausias vadovėlis pra
Vilnius tokio pa-'vosukį išsprendė. Jis pata- sų kolchozininkai.
dedantiems angliškai mokytis; duoda i AVO KELIAS | socializmą. sostinė
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.
Parašė Ikonas Blumas. Trumpas minklo neturėjo.
Vlike, kaip vyksta jo darbas reikalauja mokėti vadinamą
Tik Ge- lė karštu vandeniu numaz
kajna ..................................................75c socializmo aiškinimas.
Kaina 25c.
Tokia elgetiška Lemno- jr kokjose sąlygose Vii kui pagundos mokestį. Jie saNAUJA VALGIŲ KNYGA. M .Vii- DEMOKRATINIO SOC I A 1.1 Z M O dimino kalne pilis, statyta goti paminklą, nes kas nors
Stalino išvaizda atkreipė Įenka dirbti.
Delegatūra ko, kad kraudami tokius
chel.-onient s parašyta: 250
PRADAI.
Populiari ir naudinga prieš daug šimtmečių, per- bus
ištepęs
vilko
taukais.
o
Vilniaus miesto komunistų yra įsitikinusi, kad Vlikas daiktus, kurie juos veda į
receptų. 132 pusi. kaina ....$1—> ,ny
%n,.ga aįn dienu klausimams suprasvisus perėjūnus-už-j Šunys, suuodę vilko kvapą, partijos pareigūnų dėmesį
BET
Kaina ........................................ 50c: gyveno
KAS BUS. KAS NEBUS,
..
.
. 2E- ti.
„
gyvena sunkią krizę ir rei- pagundą vogti, pavyzdžiui,
eo^AjSmiisXFan?ašvmaš. k'jip 'jom’, socializmas
S<)< IAI.IZMAS ir religija. Pa- giobikus ir jų pastatytus pa-įnegali pakęsti ir staugia. ir artinantis gegužės 1 die...
.. kalingas iš pagrindų reor- tabaką, degtinę, vyną, kveMažrimas 1812 metais iš Viekšnių į
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- mjnklU?
,Buvo padaryta, kaip senis
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re- nas.
Kaina ...................................... i’>c
____
irotarp
nai
atvyko
komisija,
apciuganizuoti, siekiant jį sustip- palus ir panašius dalykus,
ir šunys nustojo
pėjo—ir kas is ..
to išėjo. Kaina
TT'VGS
ISTORIJA
Parašė V
Rusijos ClHTl \aiDZia bUVOjI
'
Parašė
V.
,, $2.50 LIETUVOS
ISTORIJA.
pinėjo
stovylas
is
\isų
P
u_
dnti, sudarninti, pakelti jo jie turėtų gauti atskirą atNEMI NO PAKU A.. i t.SE. | . >niu.Daugirdaitė-Sruogienė, Kaina $3.00 pastačiusi ties katedra pa taugę.
sių ir stachanovietiško dar darbingumą, patikrinti mū- lyginimą, kuris atsvertų tą
lengvai skaitomi Ur. A. Garmaus
ISTORIJA. minklą
atsiminimai. 136 pusi. Kaina $1.<>‘> iJETUVIŲ
KALBOS
carienei Kotrynai Pradžioje pirmojo pasau bo paminklą nutarė nu
Dr. P. .Joniko pirmasis ir vieninte
sų emigrantinėj visuomenėj pagundą.
MILŽINO PAI NKSME. Balio Sruo
linio karo, rusai apleisda- griauti.
Kai Antrajai ir antrą paminklą,
gos trilogiška istorijos kronika. lis šiuo klausimu veikalas.
jam, kaipo vyriausiajam ko- Ar tą jų reikalavimą
173 pusi., didelis formatą.-, gera na ..................................................... $3.OQ Muravjovui preiš Napoleo-;1™ Lietuvą 1915 metais, nuDidžiuliu
sunkvežimiu
at

vai už Lietuvos laisvinimą darbdaviai išpildys, nežinia,
popiera. Kaina ........................... $2.50 iuozas Stalinas, arba kaipinn n-jmn«
hm-; tain vadi-|siėmė Kotrynos paminklą
vyko būrys darbininkų. 11- vadovaujančiam organui Tur būt jie gerai apskaiKON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašy
Kaukazo razbaininkas buvo pasidailr
nonnrėdiimt
nalikti
ir
mas nepaprastos šešių vyrų kelio ręs Rusijos diktatorių. Kaina . .25c no. nes 1812 metais Napo-}11 ’
nenoi ėdami
ir ga!. bngadienus vaikštinėjo reikalingą autoritetą
būryspalikti
žandarų
nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
Sto-!čiuos, kas jiems daugiau
socializmo
teorija
.
Trumpai
leonas,
žygiuodamas
įjMuravjovo,
...............
„pillirk
lineziją. 413 pusi. Kaina... .$•>.<:>
Qo fiaibl...........................
- ‘
aplink
paminklą,
uai
oid
a
mi
už
Vliko
būtiną
išlai-kaštuos
labiau saugoti,
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paitanair aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- Maskvą per Tilžę, Kauną ir|»; kazokų atvyko jo įssivez- ninkaį stovėjo
ir laukė Jsa",kymą, socialdemokratai esą- kad nevogtų, ar brangiau
vičienės prisiminimai iš jos jau- suomenės santvarka ir kodėl ji dar
nvstės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi. keisis.
Kaina ................................2oc Vilnių,
kymo. Didžiules gelžbeto-'mose sąlygose mato vienin-'j mokėti ir gal kiek mažiau
Kaina ............................... Z ‘ ‘ ‘
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ muose
gyvenoj
11
“
^no
aukščio
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poct >
RUSIJĄ, arba komunistų diktatu- .. Ii-Mvinvavvla, lvg jausdama, kad ne- "" apie 15 pėdų “
““‘^^.telę galimybę tam pasiekti, saugoti, nes atsiras ir tokių,
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį, ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz- 51UI
^•'koriku
3
nes
iis
žiauriai
nu
begrįš
į
Vilnių,
nesidavė
nustovyla
f
,anko
™
ls
neimai
J®7 jei Vlikas būtų perkeltas į kuriuos minėti dalykai gunMiškinį. Tumą, Savickį, Giras ir k v mo istorija ir valdymo praktika.
243 pusi. Kama ........................... $2..>0■ ktinaaug mcdziacos- 96 puslap^-i magino 1S63 metu sukilimą imama. Teko pastatyti tam
pakeltl» o/am įeikalui ,Jungtines Amerikos Valsty-dins ir atskirą mokestį gauMIRUSIOS SIELOS.
M. Gogolio
........... popierius
E
keltą ir
ir,’ užrišus storą mečio
*elt.uvo plan
^turėjo
nes penk- p Europoj
yiiko nant už jų pakrovimą ar išsvarbiausias veikalą
KRISTAUS
daug
sukilėlil
* pakorė,
tūksL™
a
e
ej
Stalino
'SVertC$3.25 AR
ROMOS VIETININKAS’ *£?
YLA
riai
sukilėliu
nakoie.
tuks
.
«
!
moein
nhno
Salino
pa-'
vykdomąjį
organą
Lietuvos
! krovimą.
Miškinis. 2.10 pusi. Kaina.
Krėvės
rašė
kum
m
.
Naiadka.
Svarbu
:
tančius
išsiuntė
į
Sibirą,
uzM?
S
+
t0
'
k
?
ui
’
minklą
griautų
nebuvo
nu•_
V i nco
RYTŲ PASAKOS,
parašytos indų ,r kitų t..iiau^-ų kiekvienam perskaityti. Kam* ^ ^įdraudė lietuvių spaudą.
, Kai tuo
j.y^a Pagaliau buvo nu- ~~
U(
Af budu
• . uz ^kaklo
♦
i ma
matyta.
tautų legendos.
220 pusi.
SOCIALDEMOKRATIJA
IR
BOL

Už
tuos
kruvinus
darbus
[
a
,
al
.
a
\
mavjovo
s
oyy
a
spr
ęS|_a; užnėrė kelias gran.$2.50
na ................................
ŠEVIZMAS.
Pagal K. Kautsk
POPIEŽIAI IR LIETI'VA.
Kunigo naujausiomis žiniomis papildyta tuo caro valdžia jam ir pastatė ’a
jo ore, ziuiovų mioJ ^jg stovyloms apie kaklus
M. Valadkos parašyta knyga. 250 klausimu knygutė. Kaina ........... 25c paminklą.
LENGVAS HUDAS
Keletą
metų
P^g?
rd<>
syilp1’ ir, pririšę prie sunkvežimio,
pusi.
Kaina ......... ..................... $2.50 KOKn;s DIEVUS ŽMONĖS GAR
ŽEMUTĖS
RAŠTAI.
Garsiosios
BINO SENOVĖJE^ Dievų yra vi- pnes pirmąjį pasaulini karą
mirtie naknrė ’’ parverte ir nuvilko i geleIŠMOKT ANGLIŠKAI
mf.sų rašytojos pirmojo karo metu šok,ų Įvairiuose kraštuose irjva.riuo
Vilniuje
pasklido
gandas,
p
.
ižinkelio
laužo
kiemą,
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra -e laikuose dievai buvo kitokie. Ko
128 puslapiai. kie buvo senųjų lietuvių dievai? kad daugybe sūnų, susirin- .
'
Po dviejų menesių vokiešytojos paveikslu,
Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
. .50c Kaina ............................................... $1.00
kaina .....................
kę
prie
Muravjovo
paminkvai
v
’
’
P
a
’
b
čiai
nuvijo
bolševikus
bcpa gramatika, su visokių daiktu, užsiėmimų, gyvu
P. Aoelkio
. ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS.
_____ ______ _________
_
_
.
,
nepriklausomos
LiETUVosį parašytas istorinis romanas iš 2c- Į0i staugia.
Policija juos Po karo, 1918 metais at-veik iki Maskvos. Vietos
liu, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
veiksiu. 225 pusi., gerame popieryje. apdaraįs. Kaina ...............$3^>oi vaiko, bet sūnys vėl susiren- sikurus nepriklausomai Lie- darbininkai nugriovė trijų
dinimais. Re to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
Ka'na ............................. visuotinas tvanas. Ar galėję, ka ir staugia. Būriai žmo- tuvai, atrodė, kad Vilnius
A KISS IN THE DARK. J. Jazmitvanas būti ir ką apie ta; mu ejo žiūrėti.
darbo,
arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
Nusibodo
susilauks
paminklo
savo
kūk
o
jj
j
Napoleono
rūmų
kieno anglų kalba odrūs vaizdeliai, -ako mokslas. Kaina ................... 25c
tarą.
lošiant
kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.
,30 misi
Kaina kietais viršeliais $2.
policijai šunis vaikyti. Su- rėjui Gediminui, dr. J. Ba- mą, o čia vaikai akmenimis
Lietu
minkšta* viršeliais ................... $1.00 DĖL LAISVOS LIETUVOS.
vos socialdemokratų raštai dėl bol- pykęs viršininkas liepė šau- sanavičiui ar kuriam kitam baigė jį daužyti.
Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ševikų okunacijos ir teroro LietuvoŠūvių išgąsdinti didžiam lietuviui.
Deja, Dabar, kiek žinoma, užkai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta jc.
Kaina .............................. .........25c dyti juos.
Amerikos lietuviams.
111
BARABAS
Paer i^fferkvist’o isto- žiūrovai ir sunjs išsiskirstė, Vilnių užgrobė lenkai.
lengvu pasiskaitvmų ir viskas paaiškinta lietuviš
Ir grobikai vėl pastatė savų
’'a,na ...................................................
rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
kai.
bet po valandos sunv> ' ė1 ji*' galvojo apie paminklo paminklų, kurie išnyks kaKODĖL AŠ NETIKIU I DIEVĄ, nybės laikų Romoje, Palestinoje ir
Kaina 75 Centai
Pilna argumentų, kurie visiems Kipre.
Knyga laimėjusi Nobelio staugdami artėjo piie pa statymą, b* t negalėjo susi-da nors kartu su juos stajdomfis. Kaina ............................... 20c premiją. Kaina ............................ $2.25
minklo. Policija pakartojo tarti, kam jį statyti: Jogai- čiusiais.
J. Keras.
Užsisakant adresuoti:
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
šūvius. Šunys, išbėgioję į lai, Kosciuškai, Narutavičiui---------------------- :---Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
KELEIVIS
aplinkinius kiemus ir gat- (pirmajam Lenkijos prezi-’ Tinginyste ir vagystė—sese636 East Bro?.dway
So. Boston 27, Mass. ves, žiūrėjo į paminklą ir dentui, iš Lietuvos žemaičių rys.
J
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Puslapis bestas
SAKYSI i E.

Nr. 28, Liepos 13, 1955
KELEIVIS, SO. BOSTON
L
1
—
Ai. TAI STEBUKLAS
kad tai yra labdaringų or ŽEMAITĖ:
ganizacijų darbas, ir ne mū
sų reikalas į jas kištis. Tei
sybė, labdaringos organiza
(Tęsinys)
cijos rūpinasi ir ligoniais ir
seniais, ir vaikais, ii našiaiA nakties pašalįaįs truputį nusimažino žmonių,

Kunigo Naudą Vejai Gando

bko 11 kL’P“ "um,re »■. k“',e.
arba
?’
boI°- Tenai budėjo tokie, kune nelytojo vogti. Gtedotcjai užstalėje giedojo, šaukė, piakaitą apsibi aukdami.
Pa.'.aigę giesmę, dūksavo garbstydami:
Massachusetts
valstijos meilės, bet dėl biznio. Yai—Amžinatilsį, mūsų tėvelis. Mes visi prie jo užauteismuose jau antri metai kai Amerikoje yra reta pregome. . . . Sako, keturias dešimtis metų čia išbuvęs. . . .
tęsiasi byla dėl 4 metų mer- kė. Žmonių, kurie neturi
—Mane jis krikštijo,—tarė boba,—amžinatilsį, o jau
gaitės. Byla sukėlė dideli vaikų ir nori Įdukrinti ar
pasenau,
dantys išbiro. ..."
,
visuomenės susidomėjimą ir isūninti svetimus vaikus,
—Man šliūbą davė, užsakus sakė . . . amžinatilsį!
visokių atsiliepimų. Bylos yra daugiau, negu motinų,
—Ne plėšikas buvo, amžinatilsį, ne plėšikas,—pra
istorija yra tokia:
norinčių atiduoti Įsūnijimui
(j^jo ųįtas; Rįek turėjai, tiek užteko. ... O žiūrėk,—po
1951 metais, vasario 23 vaikus- Pati įsūnijimo prorj{as paraRvijas be penkių nesirokuoja už šliubą.
dieną, netekėjusi motina ce(lūra yra brangus dalyAplink stalą ilsėdamiesi giesmininkai gailinosi, girMiss Harjorie McCoy paKuo turtingesnė pora
darni i‘avo klebonėli. Kerčioje suklaupusios keletas bo
gimdė dukrelę Hildy. Mogauti vaiką, tuo dautina ir duktė išbuvo ligoni- &*au pasipelno agentūra, is
ti ligoninės tarnautojoms bų-davatkehų su ašaromis meldėsi, poteriavo, kaip įmanėję 10 dienų, ir per tą lai- kurios Pora Sauna kūdlk!>
val^vdinti ligonius ar juos vydamos savo tėveliui kančias mažino. Nors dvasiška
ką susirado pora, kuri pano- ° taR\ Par daugiau gauna ii
prausti,
lankyti
senelių asafca, vis tik nebuvo be grieko, gal bekenčia čyščių.
ro mergaitę auginti. Tai bu- moteris, kuri agentui ai pu
prieglaudas ir pan. Tokiems
1
vo turtinga žydų šeima iš !‘ūprna vaiką.
darbams kaip tik tinka seIšvakarėmis į klebonijos kluoną dar buvo atvažiavę
Brookline, Mass., vardu EI- \’Uo 1953 metų byla tę- Di Feso sode. Dowr.ey. ( alii. nyko “stebuklas.*’ Ne; is
nesni žmonės, kurie turi tryS yrimai po du arkliu. Patyliukais savo arklius išsilis. Motina sutiko mergaitę siasi teismuose iki šiandien, šio nei iš to i žemę israeira 17 pčdų vandeniui šrairkšti
daug laisvo laiko 11 nežino,
suvedė į kūtę, o išvedę klebono arklius pasikinkė;
atiduoti ir kovo mėnesio 5 Mažoji Hildy paaugo ir žarna (fcose). Net dvi ir.rtervs mėgino tą žarną ištrauk
^T.b.uJu.°
... .
kur sugriebė, ir pakinktus geresnius apmainė. Kitas ir
bet nepajėgė. Ir pri: i-G-i >- prie automobilio neiš
dieną, kada ji išėjo iš ligo- šiandien jau turi 4 metus ir ti.
trauk? jos. bet tin nut raus. ė. Jau trys panašūs atsiti
mieste, kur tik vra labdariu- 'ezimą savo palikęs Į geresnj pasikinkė. Paskui tie vyrai
ninės, ant ligoninės laiptų 5 mėnesius. Ji nežino, ko- kimai buvo toj apylinkėj, žemė ten vis slenka gilyn.
gos organizacijos, vra spe- ^ankloJ° pastogėmis, padarzinšaliais, rankiojo ką sumergaitė buvo perduota kia kova dėl jos eina ir ne-___________________________________
__
naujiems tėvams.
jaučia, kad moteris, kuri ją pįntą jaunystę, bet meilę ir nė sako. Kiekvienas zmo- cialūs biurai, kurie regist- griebdami: kokią medžiagą, lentas, akėčias, žagres ir
Tą patį mėnesį Miss Mc- pagimdė,
pasinaudodama gilumą, kurios jai visai ne- gus turi savo blogų pusių, ruoja tokius savanorius dar- krovėsi sau i vežimus. Prisikrovę šiokių-tokių baldų ir
Coy pasirašė reikalingus do- Įstatymu, nori atimti ją iš ^a(ja tikroji motina.
tiek vyrai tiek moterys, ir p. bininkus. Tie biurai vadi- medžiagos taip pat patyliais naktį išvažiavo.
Rytmetį namiškiai vyrai ėmė juoktis:
kumentus, kurie reiškė, kad žmonių- kurie ją augino ii
Pakarklienė gerai žino, kad naši “Volunteer Service Bu—šią naktį kaži-kas mūsų pastoges apvalęs: tiek
ji atiduoda dukrele Ellisų *”^1° nuo kūdikystės "■
ne visi vyrai išlaiko vedybų reau.” Kiekviena moteris,
norai įdukrinti.
Pasirašv-kune, jos giliu Įsitikinimu, MhaKįįmOh . I.
priesaiką ir gyvena taip, kuri turi kiek laisvo laiko, buvo ąžuolinės medžiagos, dabar visur tuščia.
jiorai įdukrinti. Pasirašy
rakarkhenei
tokiam biure gali užsire—Taip negali būti,—šokosi Kyrilius:—išvogs visą
dama dokumentus, ji suži-- ra Jos tėvai,
kaip turėtų gyventi.
nojo, kad dukrelė atitenka Bylai besitęsiant, šių meK. Savickienė. gistruoti ir pasakyti, kokį nauųąt poj palaidosime kleboną. . . . Reikia kitaip apsi
Moterų
skyriuje
p.
Padarbą norėtų atlikti ir
žydams, nors ji pati yra ka- tų gegužės mėnesį Ellisai
versti. ...
'
nesenai
išvedžiovalandų
pei
dieną,
pei
saParsivedė
uredninką,
aprodė
vagystes,
paskui gerai
talikė. Bet Miss McCoy dėl pareiškė Aukščiausiam Mas- karklienė
TĖVIŠKĖ
,
kad
europietės
yra
ge

vaitę ai net pei menes} ga 1 |
pra^v(jamas pagalbos. Uredninkas pripiltas
to neprotestavo . Po mene- sachusetts Valstijos Teis- J°
1 ė\ iškęs vaizdeli,
gnės
žmonos
už
amerikiešio laiko, kai jai buvo įteik- mui, kad jie sutinka iš- re
Koks tu man brangus!
yra įvairiausiu rūšių, ir kiek- getkl^kode to? Tuojau pavarė is parakvijos sargus
tas dokumentų nuorašas, jai auklėti mažąją Hildy kata-^s. Man_ atrodo, kad p.
Aš matau keleli.
viena gali pasirinkti pagal <labotl v,sus klebonijos trobesius. .
buvo pasakyta, kad papras-likiškai. Bet tas nieko ne- Pakarkhenės išvedžiojimai
Pievas ir laukus.
savo
norą, sugebėjimą ir paSargai klebonijoje, o uredninkas miestelyje dabojo,
tai teisėjas nepripažįsta gelbėjo. Teismas priteisė visai, neteisingi. Ponia PaUpės žalią krantą.
linkimus. Jie nėra apmo- Kaip tik kas važiuoja arba kas eina su kokiu ryšuliu,
krinimo, jeigu vaikas ati- mergaitę jos tikrai motinai karklienė gerai žino. kodėl,
I ž jo kalveles.
įdukr
kami, bet jie duoda daug tuojau krato, be nepavogė ką iš klebonijos. Bobos nešės
Bažnytėlę šventą.
ka šeimai,
kuri-----------yra kito- ----Miss -----McCoy.
Tuo
tenka
_____ ,___
...
---- tarpu europietės. yra geresnės
daugiau, negu apmokamas su naščiais nušutintus drabužius skalbtis—tuos urednin
Vargšu trobeles.
kios religijos negu vaiko tikroji motina ištekėjo įr Jos netun savo valio> ir no->
darbas: jie duoda pajauti kas išvartė. Kita nešėsi žolių kiaulėms—ir tos krepšius
motina. Ir tada Miss Mc-laukia kito kūdikio. Tačiau’’®^ būti kaip amerikietės, i Girdžiu dainą graudžią,
mą, kad esi reikalingas ir iškratė. Žmogus pardavęs žydui avi už kelių varstų at
Coy neatšaukė savo atida- ji nepakeitė savo noro at- vvt n^gati.
H liūdna, karti;
naudingas kitiems žmogus. vežė—ir tas turėjo išsivadžioti ir liudininkus statyti, jog
Girdžiu varpas gaudžia:
vimo.
, gauti mergaitę ir nepakeitė Ka<l europiečiai vyrai elŠen 5.
\ akaras arti.—
tikrai jo avis buvo.
Praėjo du metai. 1953 nusistatymo atiduoti mer- giasi kitaip kaip amerikeir artojo seno
metais Miss McCov parei- ga’tę katalikiškai agentūrai, čiai, galima matyti ir iš nauBalsą dirvoje.
FERVĖLAI GRĮŽTA
kalavo grąžinti dukrelę jai, kad ši surastų naujus, kata- jų ateivių: vyrai viską tvar-,
Per antrą dieną dar šiaip taip prikenčiamai po kle
Kur tiktai gyveno
kadangi Ellisu pora, kuri
---- Ūkiškus
--------- namus.
--- —
ko ----------ir moterys~ jų klauso.
k*aus
boniją. Vakarop vėlek žmonių prisirinko, vėl pradėjo
Varge, tamsoje. . . .
Po
13
metu
skyrvbų
žmo

Istatvmo raidė vra kieta
Ponia Pakai khene matoi
dukrelę augina, esą nekata- Įstatymo raide yra
'
Tėviškės vaizdeli.
na nusprendė grįžti pas sa pašaliais šmeižti.
likai. Per du metu Ellisu ir nepaiso jausmų, proto ir tik vieną pusę. Jai visi vy-J
Koks tu man brangus!
Sutemus du vyru eina į budynę per šventorių, žiūri
vo vyrą Walter Perkins iš
pora auklėjo mergaitę kaip aplinkybių. Įstatymas sa- rai geri, o moterys visos J
Matau savo sali.
—
kiyžiaus
koplytėlės langelis atidaras ir kaži-kas balSo. Peabody, Mass.
Tai vra neteisvbė.Į
Jaučiu jos vargus. . . .
savą, augino ja nuo tos die- ko, kad jei pora yra kitos blogos.
...............
Toks buvusios žmonos tuoja. Priėję ėmė čiupinėti: kad prikimšta visokios naunos, kai ji išėjo iš ligoninės tikybos kaip motina, iš ku- didžioji puse v v ių via pia>ZIG7.IAS GĖLĖ.
>
apsisprendimas po 13 metų d°s!
ir, savaime suprantama, ne- rios pora vaiką gavo, tai “L o mažoji pusė moterų
—Kas čia biesas ir pridėjęs?—rokavosi vyrai:—likiD
‘Ąlsai nePatiko v-vrui* ir Jis
norėjo jos atiduoti. Byla teisėjas įsūnijimą gali pa- -vr‘ blogų.
41L
kreipėsi i policija, prašyda- toriukas, baltas bliūdelis, peilis, žvakė . . .
atsidūrė teisme ir pradėjo naikinti ir grąžinti kūdikį Pas paprastus žmones nė\ĖRA
DARBO?
mas sutrukdyti žmonai griž—šit, lenktinis peilis, šakutės dvi, skotertikė, puodeeiti iš vienos teismo instan- motinai. Griežtai laikantis ra taip, kaip p. Pakai klienė
_____
ti- Bet policija šiuo atveju lis. .. . Nusispiauti tik tokia nauda, ne vogti. . .
cijos į kitą, nes Miss McCoy įstatymo raidės, mažoji Hil- rašo: jeigu namai gražiai
—Uždarykiva langelį,—tarė antrasis griždamu visužsispyrė dukrelę atgauti, dy dabar atiteks savo tikrai įrengti, vi a visokių moder- Senos moterys dažnai rdeko negali padaryti.
skundžiasi,
kad
jos
jaučiaBuvusi
žmona,
kuri
gyvek
a
išimsiva.
. . . Vagis nuo vagies kad pavogs, ir Dievas
Užsispyrė ne todėl, kad jo- motinai, tai reiškia mote-niškų įtaisymų, giažūs bal
e . #
ty! abu
je pabudo motiniška meilė, riai, kuri ją pagimdė, bet dai ir kt., tai matvt
abu dirdii- si nebereikalingos niekam, na Pasadena, Cal., paiašė
kad
ju
dienos
ilgos
ir
belaišk
3
P°
13
metl
b
Ji pasakė, kad ji nemano kuri jos auginti visai neno- ba, ir v via ir žmona. Vie—Pfu!—nusispiovė antrasis:—nėra kuo nė rankų
neįrengs
namuiprasmiškos
Man
atrodo,
kad
siunčia
jam
savo
auginti dukrelės, bet ji no- ri. Laikantis įstatymo rai- nas x5ras
teptis. . . .
pati greitai atvari atiduoti ją katalikiškai dės mažoji Hildy taip pat moderniškai ii turtingai, ne- kati taip skųstis gali tik tos daiktus virvraę
Pasijuokę nuėjo į budynę. Pabuvę kokią valandą,
ęiik~a crulva
agentūrai, kuri parūpins neteks žmonių, kurie ją au- turės gražaus^ automobilio, motervs. kurios pasaulv nie- žiuos. Vyras suka gahą, grįždami žiūrės tos naudos koplytėlėje. . . . Kas tau da
mergaitei katalikiškus glo- gino nuo kūdikystės, kuriuos jeigu augins 5 ai 6 \aiku?. ko kito nemato, tik'save. kalP uždaryti jai duris.
vė !—Nė balso—tuščia vieta.
Darbų, kad ir senesnėms
“MISS ( ALIFORMA*
bėjus.
Paprastai sakant, Hildy vadino savo tėvais ir Tokiose šeimose
byla kilo ne dėl motiniškos kurie jai žada ne tik aprū- brangių ualynų, ii motei y s moterims, yra labai daug,
Jaunas vyras Terbakrauskis, abiem rankom mašinoj
________ ______________
_________ i taip pat nemiegos iki pietų.
tik reikia noro dirbti. Aiš
Jos turės dirbti fabrike , kad ku, kad senesnės moterys
numaltom, nuo pat klebono mirimo valkiojosi po klebo
KOVOJA DĖL ĮVAIKINTOS DUKTERS
prisidėtų prie seimos išlai- negali eiti i fabrikus, nes
niją. Negalėdamas nė kokio darbo dirbti by-kaip
kymo ir namų įrengimo.
t( n jas nelabai nori priimti.
maitinosi. Budynėje meilijo gauti pavalgyti nors duonos
Amerikietės daugumoje,Bet yra daugybė darbų, ku
kąsnelį arba degtinės taurelę kad kas prikištų. Šis, slan
yra geros šeimininkės ir riems atlikti reikia kaip tik
kiodamas po kerčias, mato, kad visi iš pašėlimo viską
ir gražiai užaugina šeimy senesnių moterų, kurios ga-'
vagia, cujis su rankom be kokio piršto nieko negal su
nas. Aš kaltinu tokias mo Ii pašvęsti per dieną vieną
čiupti. Patykojęs geros progos, kad namiškiai prašapo,
teris, kurios nedaboja namų ar dvi valandas. Tie darbai
apkabinęs
su savo kočėlais virtuvą, suspaudęs glėbyje,
ir praleidžia laiką po viso- yra labdaringi darbai. Už
nešasi gatve džiaugdamasis.
jkius klubus, bet tokių mo- juos atlyginimo negausi, bei
—Noi-s tiek ir man pragėrimui pavyko!
terų rasi visai mažai. Gi jie duoda tokio malonumo,
Kur bus nebuvus, šmakšt priešais davatka—už
j vyrų klubuose ir kitokiose kokio už dolerį nenupirksi.
virtuvo capt!
'
užeigose visuomet pilna.
Neužmirškim, kiek daug
—
Ar
tau
toki
gerą
daiktą?
Tu ubago šmote!
Dabar atėjo laikai, kada yra ligonių ligoninėse, kurių
beveik visos moterys dirba. niekas nelanko, kurie neturi
Brūkšt, išsuko jam iš glėbio virtuvą ir nešasi. Tas gi
Tik labai senos, arba kurios artimų giminių, arba kurių
genasi iškėlęs savo kočėlus, nori sumauti į sprandą, bet
turi daug mažų vaikų, neina giminės yra toli ir negali
davatka greitesnė: i kurpą susimetusi nulėkė džiaugda
dirbti į fabrikus. Gi kitos, lankyti sergančio. Yra chro
masi, kad jai pačiai nerūpėjo nė tykoti—kitas išnešė.
i kad ir ištekėjusios, dirba niškų ligonių, kurie pralei
Berankis nosį nuleidęs grįžo į budynę keikdamas:
kartu su vyru, ir jos visai džia ligoninėje metus ir
—Palūkėkit, rupūžės! Aš jus visus pamokysiu.
nėra tokios, kaip vaizduoja daugiau ir nesulaukia nė
Kad velniai paimtų! Man—nė puskvortei!
į p. Pakarklienė.
Anot p. Pa- vieno lankytojo! Kiek daug
Anti-ą naktį suvaryti sargai iš parakvijos sergsti
karklienės, vyrai sunkiai sergančių namuose, kurių
kleboniją: virtuvėje susisėdę pypkes rūko.
įdirba, o žmonos tik miega. niekas nelanko, nes jie yra
—Keli čia mūsų sargai yra?—klausia Balkis Klyno.
Nereikia vyrų iškelti i seni ir neturi artimų draugų.
Melvin B. Ellis, žydu tautybės šeima iš Brookline. Mass.,
—Buvo keletas susirinkę, kiti paėdę vakarienės iš
dangų, o moteris pasmerkti Kiek daug yra našlaičių.
įvaikino 10 dienu mergaitę Hildy McCoy, kuri šiuo metu
Amerikietės moterys nėra;kurie reikalingi globos, bet Donna Schurr. meno studen lakstė. šalta lauke styrot. . . . Kas čia do nevalia. . . .
yra 4 metų. Jos motina, katalikė, sumanė dukterį atsi
imti. Teismas jos prašymą patenkino, bet Ellis nesutin
tokie baisūs barbarai savo'nėra žmnoių, kurie tą globą tė, šypsosi laimėjusi Kali Mudu šit ir du piemeniu—ir visi sargai. . . .
ka Hildy atiduoti ir pažada ją auklėti katalike.
(Bus daugiau)
vyrams, kaip p. Pakai klie-. parūpintų. Jūs pasakysit, fornijos gražuolių kontestą.
keliauninkais, kurie svetimatu mieste nežino kur prisiglausti, bet toms organizarijoms labai trūksta žmonių. Labdaringos organizacijos neturi tiek lėšų, kad
galėtų samdyti tiek įvairių
darbuotojų, kiek joms reikia. Todėl jos labai vertina savanorius darbininkus,
ktine vieną ar dvi valandas
per dieną, ai net pei savaitę, ga 1 at i ti xvo į nors ai-
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KELETVTS, SO. BOSTON

Puslapis Septinta

tarp tu dideliu vyrų?”
Ji nebuvo įspėta, todėl jai
MANISTfi-GRAŽl OLĖ SVARBU SOTUS
niTODVAI
A
fl
Genialusis, bet kuklus ir aštbuvo didelė ir maioni staigf
L
d
I
u
C/A/
raus
liežuvio poetas jam atrėmena, nes buvome ilgai ne*
.-a
,-------- --- .
žė: ‘‘Taip. Tačiau aš jaučiuos
simatę.
, Į
•
Daug kas musų | pusry-kaip dešimtukas tarp centų.ANGLIJA
rinę lapę per petį, koketuoL. Dobilas.
Po trijų dienų grįžo ir
? j CIUS nekieipia dėmesio, Kaip žinoma, tos monetos yra
. . —----Ja iš Laisvės Alėjos. Kužentas. Žinoma, nuėjome i
daug kas tik per virtuvę vienodo dydžio, bet nevienodos
Socialistų Kongresas
Neskani Pačių Virta Košė rių mūsų meilė jai yra nuoprabėgdamas kąsnį pakan- vertės.
uostą. Neišpasakytas
Čia leidžiamo, vadinamo šMesnė-lengva atspėti.
i2.16 d Londone džiaugsmas apėmė ne tik
da ir kavos gurkšni išgeria,
, .----- :----o netrūksta ir tokių, kurie
KaItI Blygl Draugai
nepartinio Europos Lietu- Permaža Dėmesio Geram posėdžiaus ketvirtasis So- zent« sutikus, bet ir bendrai
ir
visai
nieko
neragavę
iš"Kaip
tamsta taip nusigė
vio Nr. 25 partinis jos reSumanymui
cjalist internacionalo kong- sūrint j tuos daugiau nei
skuba i darbą. Mokslinin- reiklausia teisėjas kaltina-Ph nksnno™,'žioplo ’
Nulos spaustuvės vedėjo rtsas. Jame dalyvaus ir šioj 3.W»
» Korėjos ir
kai sako, kad tai yra labai m°j°Plunksnagraužio lupomis: y. Ua,.giu *sumanymu
pJa. geležinės uždangos pusėj Japonijos jaunų linksmų
žalingas paprotys, kad kaip ‘‘AŠ buvau blogoje draugijoje,
“Visi žinome, kad j \ aka- stangomis čia Įsteigtas Ni- gyvenančių Lietuvos sočiai- karnltiktai sveikatos požiūriu yra aukštai gerbiamas teisėjau. ŽiVėliau
prasidėjo svečiavirus pateko tokie ambasado- Jog Knvgų Klubas jau stu- demokratu atstovai.
Vėli
lafcai svarbu sočiai pusry- ncte’ mes buvome keturiese. Aš
masi. Aplankėme gražiai
riai,’ kurių vokiečių okupa- mia antruo:dus savo vegeta
Čius
pavalgyti.
turėjau buteli degtines, bet kiU
gyvenančią savo rezidenci
cijos metais norėjo nusikra- cijos metus. Sakau vegetaAUSTRALIJA
1
,
mano draugai jo nepalietė.”
Tie žinovai sako, kad per______________________ _
joje ponią S. Coover, kuri
tyti ir apskričių v-kai. To-cijos, nes sąmoningai nėra
pusryčius mes turėtume suKambarys Nuomai
mus nusivežė pietauti i pui
kie ambasadoriai’ šmeižia išnaudojami visi galimuRukšteles j JAV
valgyti ketvirtąją dali mais- Išnuumuoju kambarį su visais pakią valgyklą ant vandens.
ir juodina mūsų tautai nusi- maį suklestėti plačiau. AišBirželio
•>
dis
Sidnėjaus
pj
etavome>
kaip
Palangoje,
to, kurį suvalgome per diepelniusius žmones ir visą ku, čia nereikia kaitinti jo
uosto
Į
JAV
išplaukė
dai
ij
;ro
j
an
g
a
gėrėdamiesi
ža

ną. Pusryčių maistas turė- Philadelphia 47, Pa.
cit,
nepriklausomybės laikotar- sumanytojo Dalgio.
Per ninkas Antanas Rukšlelė su
tų būti Įvairus,jis tun gerai
PIReikalinga Moteris
savo šešiolika mėnesių gy- žmona Elena? dainįninke, vingu Įlankos vaizdu.
“
patepti
”
mūsų
kūną,
kad
Buvome
ir
pas
P.
J.
MikToliau Įtūžimo pagautas vavimo laiką klubas yra iš- IIU1U1
v.
..
, .
Ieškau moters prie ligones (iietuŽI
mietu dukrom.
uumuiu.
.
rv .. ..
... . ..
ūmi ir
dviem
sis turėtų iš ko vystyti jėgą, vės). Valgis, kambarys ir $50 mėi
-4.
imus,
Paliukus.
Visi
jie
grašaukia: “Tiems
komunistų
leidęs
aštuonias
knygeles,
žinių klauskit pas:
.....
,
w ,
, .- ,
Australijoje Ruksteles gy- .. .’
kuri eikvojama tą ar kitą nes,ul- Daugiau
Anastazija Laschik
agentams užčiaupkime ne- nors buvo žadėta leisti Kas veno nuo įy49 metu ir abu ziai gyvena savo nuosavuoNashua St.
darbą dirbant. Kaip nė vie
praustaburnes arba išvyki- mėnuo po vieną. Pasiren; dalyvavo lietuvių kul- s‘ e namuose.
Shirley, Mass.
. .
..
Turėjome progos būti ir M art ha Chestnut. iš Con- na mašina negali tinkamai:-----me iš savo tarpo.” Kur, p. karna menkų autorių menki
Plunksnagraužį? Gal Į Var- kūrinėliai.
Klubo nariai tuliniameni e
. Seattle Lietuvių Gedimino way, So. Carolina, 19 metų. suktis, jei jos ratai nėra ge
Paieškojimai
rai
ištepti,
jei
jai
nėra
duo

nių kacetą? O gal per kre- mielai sutiktų knygos kainą Paminėjo ‘Keleivio’ Sukaktį Pasalpinės Draugijos 50 yra pianistė, bet ji išrinkta
“gazo,” taip ir žmogaus
matoriumo kaminą?
kiek pakelti ir gauti rimtą
Australijos Lietuvių Bend- metM sukakties minėjime. } savo valstijas gražuole ir ta
ta "gazo,"
Gyvename tokiame kraš- knygą kas mėnesį.
ruomenės leidžiamas savait- 11 atsilankė per 100 asmenų, dalyvaus yis, Jungtinu, kūnas reikalingas tokio te- brolio
pa>ieuJuozapo
, visuo,Miliausko
.„b. iš tos pat
Amerikos
Valstybių
gražuopalo
”
tokio
“
gazo
vietos. Atvyko į Ameriką prieš pirte, kur žodžio laisvė ger- Gal kas pasakys, kad rastis “Mūsų Pastogė” gegu- Jame buvo padaryta diaugilės konteste Atlantic City.
Jaunuolis
rytą
metą
som:Di karą. Gal būt gyveno San Fr»nbiama. Su savo kalbom ne-klubo veiklai išplėsti trūks- žės 18 d. numery šitaip pa- Jos darbų apžvalga, buvoj
žip.antieji atsi
Ją matome pasiruošusią pa- čiai pavalgęs turės reikalin- Hepkit adresu:* ar
lsi
pretenduojam Į “nepartinio” ta priemonių, trūksta valiu- minėjo “Keleivio” 50 metų meninė dalis.Po mineji-j Sivažinėti dviračiu.
rrz^c? medžiagos
retnArriorrzvo augimui,
onmmill nenoMiss O
gos
Miss
.
M^hani^st'
“
1
*
mo
svečiai
buvo
gardžiai
“Europos Lietuvio” skiltis, tos. Bet jei užteko valiutos sukaktį:
benorės čiulpti saldainių ar
saxonviiie, Mass.
vaišinami. Kieno kojos dar
Jas užpildo vienas Plunks- įsigyti šešiaaukščiam hote“Keleiviui” 50 m.
tas galėjo ir pašok- seneų su dovanomis? Ir pilna “soda pop.” Iš jauno pri- Paieškau savo vyro Adomo Fetnagraužis. Iš viso apie pra-bui Londone ir vasarvietei
x
.... . lengvos,
.
Biblija tokių juokingų pasakų, pratęs rytą metą sočiai pa- rausko ( Adam Petruk,, kuns p««eiti mažai kas sielojasi, nes provincijoje, tad nei šiam
‘Socialdemokratų leidžia- ti.
vargiai ir Dr. A. Kri- valgyti, jis tą darys ir suau- na Detroit, Mich. Prašau atsiliepti,
Anton Janušauskas. kuriom.s
užtenka dabarties rūpesčių, tikslui negali lėšų trūkti. mas įįkrastls Keleivis mi- i t.,;
ne3 yra liūdna žinia. Kas jj žino,
Siukenas tikės. Tai
grr«U gęs.
I
iryvą ar mirusį esant, prąneškit—
Jei kas prie alaus kaušo ap- Dabar daug kam kyla mina? merų sukakti. Su
ma
pripažinti,
kad
tokios
pašaSveika
bus
taip
dalyti
ir
at,yK
‘ns Kiįzabeth Petrarkas l27’
tana praeities laikus, ui tis, kad minėtas klubas kaktuviniame numeiyje ap Skaitytojų Balsai
kos
būtų
Dievo
žodis?
mamytei,
kuri,
ryto
metą
10746 Edbrooke Avė.
tik iš meilės savai tėvynei, įsteigtas vien dėl to, kad žvelgtas nueitasis kelias, ja
Kas dėl išreikštos Dr. A. Kri- gefaj pavalgiusi, nebenorės_
Biblija Ne Dievo Žodis
is ji daugelį metų buvo gražiu dalykėliu papuoštų me > aso buvęs leidėjas - i
nes
’siukeno minties, kad Maikis apnuolat ką nors pa- Paieškau Antaną Pilaitį ir Albiną
ievartaujama
neatsakobiznierių
iškabą,
kurie
yra
chelsonas,
jo
žmona,
Vana
•Keleivio” \'r 22 Dr A. Kri1- denrvutė
drarvžtė narvais
nnrvais musu
mūsu demokrademokra .
.
..T...
Panunn is kulahų kaimo, Mosėdžio
prievartaujama
mingo globėjo—“tautos va- susimetę
do.” Nepaneigs nei pats
Plunksnagraužis, kad nevi- DABAR
tuvių spaudoj nurodoma, nomis pasakomis. Vadinasi, iš jjg ten nieko nekalbėjo nei už, ninkai patyrė, kad pavalgę
...
. .
siems vienodai buvo sviestu
kad
prieš
50
metų
savaitrašdidelio rašto Maikis išeinąs iš neį prieš Dievą. Maikis tik at-sočiai pusryčius ne taipJPeter^’LiSfv,i^v,^šoni
tepama duona. Dikutūra,
su John C. Ratinis, admi
metė Bibliją, nes ji šiems lai- greitai pavargsta. TaS su-, susižinoti
tį Įsteigė A. Žvingilas, kuris, krašto.
nistratorių mirusiojo W:i!lis I.inyrino
ar ji raudona, ar ruda, ar
smetonuota, ar sutanuota,
paliks diktatūra, o ne de
mokratija.
Plunksnagrau
pirmųjų redaktorių buvo P.
vienas gan po^nv.
tJktai tUQ metu yra diažiau.j
ArMVbl/lMAl
žiams nemalonus jos pava
RiikŠTČaitis kuris dabar dir- aukščiausiame teisme ir žemes- ne. 0 jeigu vienas atmeta tą, .
.
" .
.
T, •
i • niucse teismuose; kad geriaukitas pripažįsta, tas nėra’ xT’ . - . i
Paieškau draugės, kuri norėtų rydinimas tikruoju jos vardu.
ba SLA centre. Prie Kelei- sjos Amerikos mokslo įstaigos purvais drapstvmas. o tik lais- Net ir turintiems perdaug venti mažam miestely, nes vienam
Juk ir enciklopedijoje tas
vio’ išpopuliarinimo, _ nuro- kaip Harvard, Vale ir Columbia vas savo nuomonės išreiškimas, svono patartina pusryciau- vrVPXo%hani Service statkm
buvo išbraukta. Jums, po
doma,
ypač daug prisidėję universitetai pripažįsta Dievą £)r. A. Krisiukėnas gerai žino, jant suvalgyti ketvirtadalį
oksbur* 1N Y
nai, tie laikai buvo be prie
St.
Miehelsonas
SU Gegužiu vieninteliu mokslo ir išminties jęad mes gyvenam demokratinėj visos dienos maisto, nes vėkaišto, mes nedraudžiame
Vedybų tikslu noriu susipažinti su
ir jo dabartiniai vadovai.” šaltiniu ir tt.
šaly, kurioj savo nuomonę gali- liau jiems bus lengviau pa- vyru,
ne jaunesniu kaip 50 metų ir
jums juos girti. Mes iš tų
Man rodosi, kad Maikis pro- ma pareikšti visais klausimais, sitenkinti mažesniu kalori- ne senesniu kaip 60 metų. Nerašy
laikų jaučiame skriaudą,
tingai
ingai kalbėjo. Kas liečia Die- SakOt Biblija yra teismuose. ju kiekiu. ,
k,t ,š SV<m«M m™ GedraitlV'^''1’’
SEATTLE, WASH.
tad kartais ir prisimename
vą, tai niekas jo buvimo neat- Atminkite, kad visokių žmonių
44 Aspenwall Rd.
Dorchester
24, Mass.
ją. Jūsų Įtūžimas dėl to
(2S)
Svečiuose pas Dukterį ir meta. Bet reikia žinoti, kad ųar yra, taigi ir tokių, kurie dar
JUOKAl
mums primena kudlių, kuris
tą Dievo buvimą žmonės įvai- laiko Bibliją Dievo žodžiu, todėl
Pažįstamus
TONIKAS VIDURIAM
riai supranta. Net krikščionis- jr teismai ją laiko, bet tas nėra
daužosi ant grandinės loda
Greitai Išmokins
čia yra namini
Mano
duktė
SU
vyru
gyvekos
tikybos
išsiskyrė
ir
susikūrė
joks
Įrodymas,
kad
Biblija
yra
mas, bet kąsti negali. Mes
“
Aš
tikiu,
kad
mes
susitarsigyduolė:
mišinys
na Seattle. Žentas A. Sai- įvairios sektos.
Dievo žodis,
jums esame kriminalistai ir
me.
kai
susituoksime,
”
sako
Jo

šaknų,
žolių
ir sėk
ton tarnavo Dėdės Šamo lai- Kristaus yra pasakyta: Ir aš
Albertos Gyventojas,
komunistų agentai, bet mes
nas.
lų.
Ji
vartojama
ar
vyne ir buvo Tolimuose Rv- sakau tau: tu esi Petras ir ant Montreal, Canada.
taip pat mylime savo tėvy
“
Gal
būti
pradžioje
tu
nenobatos
formoje
nuo
tjn-ain erri^ti Toi tos uolos aš kursiu savo bažny--------nę ir trokštame jai nepri John F. Ryan. buvęs New S aTi.bot
bžm«na nuS ėme n J fi« ir >*kl°s vartai »
G“1“ va““
Niekad
tem*'ksišių ligų; skilvio ne
(Mato 16;18 ) o ką mes
sake Ona.
klausomybės, bet be “tautos Yorko laikraštininkų unijos gi as n žmona nuiaieme nu
virškinimo, inkstų
vadų,” kuriuos jūs jai vėl organizatorius, senato komi važiuoti jo pasitikti, nors matome -iandien? Yra katali- Gerbiamieji keleiviečiai. pasi(kidneys), odos išDydis Dydžiui Nelygu
prašokavai,i
P^'eikinti tamsta., 50
gerklės
užkimimo.
norite užkarti. Mes ją regi sijai pareiškė, kad jis dabar kelias iš Yueaipa. Ca., gana
bėrimo,
>
f
h
metų
sukakties
proga,
liet
sakonesąs
komunistų
partijos
'tolimas.
biblistai ir tt., ir tt., ir visi sa- mei^ suąaKties proga, oei saao-j Garsusis šio krašto rašytojas plaučių uždegimo, vidurių liuome klumpėtą, saulės ir vėjo
O i klausimą, ar jis
Kai sustojome prie gra- ko. kad tik jų tikyba yra ge- "“J”gen*“.VehaU n€f<’į
”idainius 0Hver Wendel Hol.mes' savimo, pūslės ligų, širdiessunugairintą, stovinčią su naš narys.
yra buvęs komunistų parti žios žento rezidencijos 4511 riausia. Mes gražiai matom.
sve
?£
inu
Vls
\
ee,vl
°
(gimęs Cambridge, Mass.. 1809 py k imo, šiurpuliavimo, peršaličiais prie šulinio svirties ir jos nariu, Ryan. pasinaudo
_
34th
Avė
W.,
dukteri
rakad
tas
Kristaus
žodis
neišsipilir
bendradarbius.
metais, miręs 1894 metais) bu- mo, dieglių, reumatizmo, bronmojančią mums. Jūs ją re damas konstitucijos 5-ju pa
ir nerodo palinkimo pildytis.
Y
la^veikmirnu’ir^triins^'0 labaiimažo ū*io‘ Kart*
rožės riemens deginimo,
gite šilkuose ir aukso bliz pildymu. neatsakė. Kaip ži dome beravėjančią darželį, dė Taigi
ir tos krikščioniškos gražiausių sveikinimų ir raįp. buvo pakviestas į susirinkimą, galvos skaudėjimo, sąnariy gfcgučiuose, tituluotą ordinais noma, Burdett. pats buvęs
PELNYTAS MALONUMAS tikvbos įvairiai supranta Kris- nių’ kune atskleidė Keleiv io kurįame jyg tyčįa dalydavo limo. ir nuo daugelio kitų viduir kategorijomis, su švenčių, komunistas ir jų ’šnipas,
taus mokslą, o ką besakyti apie ^y'enir”a nuo pat gimimo. Juos daug aukštų žmonių. Greta jų rių ligų. Šios a«atos svivaras
vaikų ir trimečių priedais. tvirtina, kad Ryan buvo ko
kitas tikybas, kaip Mahometo, ’
buvo„ Sį?,tyt‘;
,
„ Holmes atrodė dar mažesnis. kainuoja $4.00.
ALEXANDER’S CO.
Jums ji, užsikabinus sidab- munistas.
Būdos ir kitos. Reiškia, žmonės 1
,e!.....
vl° ‘
22
‘‘‘ . R
Hdmes
pažįstamas šelmiškai1

Lietuviai Kitur

šešėlyje. Atrodo, kad jiems
yra maloniau bizniauti anglišku alum, kaip lietuviškomis knygomis.
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS l BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tad
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
įstojantiems. Pasinaudokite proga.
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:
DR. M. J. VINIKAS

307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

v

Pulk. Įeit. James A. Poston
iš Columbus. Ohio, gauna
filmų žvaigždės Anne Fran
cis bučkį. Poston laimėjo

sprausminiu lėktuvų lenktynęs, nuskridęs 1,945 mylias
per 3 vai. 32 minutes. Varžėsi 21 sprausminiu lėktuvų
lakūnas.

Dievą pripažįsta, bet įvairiai L®c^,enęs Jis Mirs su Ru e e pak|ausė jo: .*AŠ manau> kad
414 BROAI)WAY
cnnranta
'straipsni, kuriame rašo apie tamsU jauties (Jar mažesni/
South Boston 27, Masn.
supranta
Andriu Vaišni. Tai bus tas
O kas dėl Biblijos, tai Maikis
•
.
.
1 . . x . .
.
, - , , •• pats Andrius, su kuriuo mes
visai teisingai pasakė, kad ji
.
,
.
. , ,
gyvenome kaimynystėje apie 28,
vra senos pasakos ir tai netobu,
t .• ■ •i
,
i j
metus.
Gal bus MLuckienei
MES ATLIEKAM ...
los. „
Biblijoi• sakoma,
kad Die..
.
J įdo-i
i
A .
. .
. , s.,;^„imu žinoti, kad Andrius buvo:
vas sutveręs sviesą ir tą sviesą,
• - o■ - J
x ,
u- sviesą
- •„ „ vedęs
2o metus, prieš
atskvres
nuo *tamsybes,
/ prieš
.
p . 4i
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
L
.u___
i, metus jam nuplovė
praminęs
diena, o *tamsybę
nakp .. viena koia.,
;
L . . . . . • ...
- Ilgokai
timi
ir tai stojosi iš vakaro ir
e
Hpasirgęs, ųs bene prieš
’
.
..
..
- 2 metus mirė, palikes žmona.
Jei tamstoms reikia—
,, ryto p.rma dteną. (1 Moze,
BIZNIO KORČIUKIŲ
Toliau Biblijoj sakoma. kad|vis‘ kart"
♦
SPAUSDINTŲ
VOKŲ
_.
. .
, ir
. menes}
.i Šia
proga siunčiu $10. Is ju
Dievas sutveręs
saulę
....
♦
LAIŠKŲ
SU
ANTGALVIAIS
xtikt iketvirtą
x _x j
/i
-s- prašau sumokėti
dieną.
(1 vr
Mozės
- , , metinę
, • prenut
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
,,
•
„
i„
merata
ir
uz
kalendorių,
o kas
1:14-19.) Kyla klausimas, kas
’
. .
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
liks, skinu Maikiui su tėvu.
švietė ant žemės per pirmas tris
dienas? Kaip šitą klausimą Dr. Lai jie mus lanko kiekvieną sa
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
A. Krisiukėnas išaiškins? Man vaitę.
A. Botyrienė.
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri non
išrodo, kad tas aprašymas yra
RED. PASTABA. — Andrius
pasenęs.
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
Toliau, rojaus aprašymas, VaiŠnis. kurį B. Luckienė turėjo
žmogaus nukrėtimas iš molio,: galvoje, yra gyvas, sveikas ir
“KELEIVIS”
šonkaulio išlupimas, obuoliukoigyvenatoIimojAlbertosprovin636 Eaat Broadvvay, South Boaton 27, Mi
suvalgymas, žalčio kalbėjimas: ei joj. Taigi, Tamstos minimas
žmogaus kalba, ar tas nepanašu Vaišnis, kad ir vienvardis, bus
lį pasaką vaikam, arba Kalėdų kitas asmuo.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Fuslapis Aštuntas

DARBO KOMITETAS:

NELAIMĖ VISUR
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Danutė Paplauskaitė.

Jie

Balfo Gegužinė Rugsėjo 18

Prof.
I. Končius—pirm.;
ŽMOGŲ TYKO dar laimingi, kad visų suAntanas Matjoška—sekr.;
----------žeidimas nedidelis.
Jonas Tuiriila—ižd-; nariai
Žmogus nežinai, kame ta- Aloizas Petronis, agr.
Vytautas Izbickas, A. And-ve nelaimė patiks: ji tykoja daktaro J. Petro.nio sūnus,
rulionis, A. Treinys, kun. J. tave dažnai ir ten, kame tu 1 Webb St., birželio 29 d.
Klimas, M. Manomaitis, I. jos visai nesitiki.
darbe sulaužė koją. Ji dar

Dr. B. Matulionis

Dėl lietaus birželio 12 d. Vidaus specialiai plaučių ir šir
ligos. Priima bet kurią die
neįvykusi Balfo gegužinė dies
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
bus rugsėjo 18 d. Brockto- laišku.
felef. 22, Pascoag, Rhode Island
ne, Romuvos parke. Balfo'
Adresas: State Sanatorium,
Wallum Lake, Rhode island.
valdyba prašo kitas organi- Astumas:
nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo
rodytų
iš
lietuvių
gautas
Vilėniškis.
sta
i
Agneška
Kuklienė
iš
ilgokai
turės
būti
gipse
ir
zacijas
tą
dieną
gegužinių
Boston ar Brockton—60 m., nuo
SVARBUS MUSŲ dovanėles—ar gintaro ga------------------ ------. Bostono užėjo į kaimy- jis negalės dirbti.
ir kitokių pobūvių nerengti. Thompson, Conn.,—10 mylių.
REIKALAS
balėli, ar kokią knygutę, pa- Konsulas A. Šalna
ninę krautuvę kažko nusi- Laikrodžių, brangenybių
veiksliuką.
Nepriklausomybės Šventėje pirkti ir nepastebėjusi atvi- krautuvės savininko KetvirEMPIRE WALLPAPER
šiemet Kanadoje rugpiu- Tai itin gera proga pagalGauna Kitą Darbą
------j rūsį, nuvirto. Pa- čio sūnelis patyrė, kad ir
COMPANY
čio 18-28 d. vyksta tarptau inti Lietuvos valda pašau- Iškilmingame JAV nepri-sekos: sunkiai sutrenkta ko-duris vaistydamas gali ditinis pasaulio skautų sąskry- liniu masttL
Pranas Leščins- Savininkas Geraid Vareika
enantis 5 Adams Didelis pasirinkimas viso
dis—jamboree.
Lietuviai tu, ės didelės
hestery, pasveikęs kiausių popierių ir “oilcloth”
skautai tuose pasauliniuose nįeko nebe
po operacijos, gauna darbą
sienoms lipdyti
skautų sąskrydžiuose visuo- Raęį gaĮ nevienas tų jaunuo-dalyvavo ir Lietuvos garbės gazolino stoties vedėjas, racijos,
su didele nuolaida
prekybos laivyne.
met dalyvaudavo ii tuiėda- jjų, dalyvavusių jamboree, konsulas adv. Antanas sal- birželio 25 d. persipiovė
vo itin užtarnautų pasiseki- })US garbingi savo krašto vy- na.
ranką. Rodos, menkniekis, Dr. Gimbutienė Rašo
135 Emerson St., k. Broadway
Anglų Enciklopedijoje
Parduodu Saliūną
Minėjimui vadovavo Bos-o be daktaro neapsiėjo. Bet
rai.
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniai*
Šiuometu, kuomet lietuT> .
tono majoras John B. gerai.
----------Dėl senatvės parduodu saliūperai, kad savo darbą gali
iki 8 vai. vakaro
viai neturi_ po savo kojomis bi>aRv
•
*
£1
Hvnes,
kuris
suminėdamas
dirbti.
Visame
pasauly
Žinoma
ną-restoraną pačiame Brocktom<b,
mes. kas ’
savos žemes, lietuvių skautų . . • protėviai buvo, kas susirinkusiems garbės sye- Babravičiennę, 91 Old “Encyclopedia
Blitanica” no centre. 7 dienų laisniai. vii tuos jamboree nebeisilei28
d.
išspausdino
dr.
M.
Alseikai- sokie įrengimai, biznis išdirbtas
,a, kas jos vadai seno- C1.us. ,Pristate Graikijos, \ o- Harbor St, birželio 2
DR. D. PILKA
.
.
i
e .
- , _
i
Tiuli
Al KllOS nr*>v'O’ziurhioniio
džia. Atseit, žiauria
vėje, kame "ir kokia tuii bū- kietUos’
Airijos pravažiuojantis automobilis tės-Gimbutienės
straipsni
-o metus. Kaina $5.000.
veje,
(30)
i
pavergta lietuvių tauta, iškonsulus, o taip pat ir Lie- smarkiai užgavo ir sutren- apie baltus.
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8
Lietuvos nepriklau ti Lietuvos vieta šiandien. tuvos garbės konsulą adv. kė.
Ste^e Shapman
45 Thatcher St.
*į
somybė, užgniaužtas tautos žinoma, visa tas surišta A. Šalną
Broliai Ričardas ir Jonas Ir Jis Mini 50 Metų Sukaktį
546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Brockton, Mass.
savarankiškumas, dar ir lie- su išlaidomis. Alės patys tu------Kiršliai, 17 ir 18 metų jau-------Telefonas: SO 8-1320
tuvių tautos jaunuomenei — rime jas sumesti. Lietuvių Daktaras Vaitkevičius
nuoliai iš Dorchesterio, bir- Fitchburg, Mass., išeinanskautams — nebeleidžiama šil dys niekuomet neapvildaLankėsi Bostone želio 25 d. važiavo savo tis suomių laikraštis “RaiParduodu Namus
kitų tautų, kitų valstybių vo. Reikėdavo seniau tik
-------mašina ir policininko ženk- vaaja” mini 50 metų sukak- Prieinama kaina parduodu 2
skautu akyse viešai pasiro- priminti, tik pasakyti, štai Dr. Otonas Vaitkevičius lą sekdami kryžkelėj susto- tį. “Keleivis” ji sveikina ir šeimų (5_5 kambariai) namus.
Tel. AV 2-4026
dvti.
čiayra
yrareikalas,
reiKaias,čia
čiabus
dusakiaKi-susu savo
savo sužadėtine lankėsi jo. Iš užpakalio atlėkė di- linki sėkmės ateityje.
čia
Apačioje dvi krautuvės. KreipDr. John Repshis
Tačiau, lietuviams skau- namas pasaulis apie mūsų So. Bostone. Čia gyvena džiulis keliams taisyti sunk
tis po 6 vai. vakare telefonu SO
LIETUVIS GYDYTOJAS
iams pasisekdavo rasti kelių tautos likimą šiandien, apie daktaro tėvai. Dr. 0. \ ai- vežimis ir davėj Kiršlių Qa|; Pabrangti Susisieki*"* « 8 74i>8 arba užeikit 320 Broad- 1
tuose sąskrydžiuose
daly- mūsų valstybę, apie už- kevičius medicinos mokslus mašiną. Mašiną suplakė,
______
wa-v’’trečias aukštas.
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis
ir šventadieniais:
vauti.
smaugtą laisvą tautos gyve- baigė Vokietijoje.
~, ., nuo 10 iki 12 ryto
. ,
Vėl iškeltas klausimas paTie tarptautiniai skautų nimą.
atliko
athko privalomą
pnvalomą praktiką ir liko
hko sveiki, tik baimės ir už- keRi 9 centais
centais susisiekimo
Parduodu Automobili
495 Columbia Road
sąskrydžiai duoda geros p;as pažįstate
kautus, £au ls ai e a- e?zam\nU’ kulniams pakako.
miesto tramvajais ir autobuparduodu jrerą automobilį,
Arti Uphašn’s Corner
progos gražiai pasirodyti gjuo metu pasakykite,kad be kurių negalima pavadai Blogiau buvo Romualdui. sais ’ kainą.
mt,ų. 1 (lutų ; laną f rdą.
DORCHESTER,
MASS.
ram stovy, maža: važinėtas, kreip
tis į “Keleivio” ofisą, 636 Broadway,
mūsų skautams su savomis gyVj esate kad tautos žaiz- gydytojo \el^u verstis. Leveckui iš So. Bostono, ku
So. Boston 27, Mass.
riamomis, su savais šokiais, uos_
jūsų žaizdos, kad
tau- Spalio mėnesi jis laikys pas- rįs liepos 2 d. prie Walpole,
Lankėsi Chicagoje
savo laikysena.
Tuomet tos jaįsv^__ jūsų laisvė, kad Jutimuosius egzaminus. Da- Mass., kryžkelėj susidūrė
FLOOD SQUARE
Kambarvs Nuomai
bar
jis
dilba
ligoninėj
I)etsu
kitu
automobiliu
ir
numusų skiltys tuose sąskry- vįsį p0 ėapeų j viena krūva
HARDWARE CO.
Vienam vyrui ar moteriai šviesus
kentėjo ne tik automobilis, Skautų veikėja V. Bar- kambarys.
su
visais patogumais.
džiuose būdavo apgultos _ir įčeitingas likimas ir roite.
Savininkas A. J. Alekna
bet jis pats ir su juo važia- mienė lankėsi Chicagoje ir yy^nl%T,1įlas' Krfcipt,s 18 ryto ar pa
kitų tautų skautų ar sąskiy- taUĮOS įr mūsų priartės,
628 East Broadway
’--JSouth Boston 27, Mass.
džio svečių.
Kiekvienas Aukas, nedelsiamai pra- Svečias iš E. Rochester vusios jo žmona, sesuo 'ir Clevelande.
Mrs. Ramanauskienė
Telefonas SO 8-4148
skautas. dažnai pirmą sykį šome siūsti; Mr j Tuinila,
E. Žnd St. i penktas aukštas)
So.
Boston.
Benjamin Moore Malevos
išgirdęs Lietuvos vardą, nu- 395 Broaduay, So. Boston, Praeitą ketvirtadieni mus
Popieros Sienoms
aplankė
Viktoras
Baika
U
J
Stiklas Langams
girdęs čia pat kiek apie Lie- ĄĮass.
EUROPEAN STYLE DUONA
\iktoras
žmona
ir
dukra.
tuvos praeiti, apie lietuvių
Visokie Reikmenys Namams
Su pagarba.
Reikmenys Plumbcriams
olaivm
balinama Visame Bostone ir Apylinkėse. Reikalau- £
i o i; Lr
rvc*o
kalbą, apie Lietuvos tautos
šių dienų likimą, grobsto GARBĖS PREZIDILAIAS skaitytojas. Prieš 27 metus kitę Savo Krautuvėse European Style Duonos, Visur t
jis yra gyvenęs Bostone, o Pristatome. Gardi, Lietuviška Ruginė Duona. Keviską, kas lietuviška, kas Kons. adv. A. Shallna,
m u siška, kad nors ką parsi- Adv. Chas. J. Kaiinauskas, dabar gyvena East Roches- * pame jau 40 Metų. Būsite Patenkinti.
Naujosios Anglijos lietuvių
ter, X. Y., ir dirba pianų
A. J. NAMAKSY
vežtų i savąjį kraštą ir pa- Adv. J. Grigalus.
BRIGHTON BAKERY
KULTŪRINĖ
fabrike. Jis buvo atvykęs 64 Lincoln Street
REAL ĖST ATE & INSURANCE
RADIO PROGRAMA
Brighton, Mass. *
atostogų metu aplankyti
WBMS,
1090
kilocyklų
Telefonas ST 2-8411
409 W. Broadway
PUIKI VIETA ATOSTOGOMS
Cambridge gyvenančius du
Boston 15, Mass.
SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. A N 8-0948
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS
brolius ir draugus bei pa
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00
X
Res.
37 ORIOLE STREET
žįstamus
Bostone
ir
apylin

po
pietų
Ant Romantiško Mariu Kranto
X
TAUPYKITE $ $ $ JŪSŲ KŪRO IŠLAIDOSE
X
West
Roibury, Maaa.
kėj. Baika sumokėjo pre Xx
Visais reikalais kreiptis:
X
Tel. FA 3-5515
X
numeratą už 2 metu: ir x
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį
I’. VIŠČINIS
žmonai nupirko dovanų į
31 Bunker Avenue
Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių 8
“Naują Valgių Knygą.'*
x
Brockton 1, Mass.
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
xX
Už Specialinę Pardavimo Kainą
Tel. Brockton 8-1159 R
ioc

X

Teisininkų Iškyla

Dr. J. C. Seymour

Liepos 10 d. vietos
visiš kas
ninkai surengė iškylą į
Bridgewater, Mass.. esanti 5X
įtaisymas
kalėjimą mažesniems nusi- x
kalteliams, o iš ten nuvykę į x
Casa Loma. kartu maloniai 'i įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus
X
praleido pavakarę.
Gerai, kad Bostono tei- x
sininkai, nors šiuo metu pri- k 45 Dorset St., Dorcbester
Šaukit GE 6-1204
ONSET AVĖ. ir OCEAN ST. kampas, ONSET, MASS. versti kitokį darbą dirbti
Privačios, švarios, šilto vandens (virš 70 laipsnių) nenustoja domėtis jų plotemaudyklės, vėsusis “Neptūne Room” turtingas Įvairiau- siją liečiančiais reikalais
VIETA PIKNIKAMS UŽ DYKĄ
siais gėrimais, erdvi šokiams vieta.
------------------------Dykai parkas ir byčiai piknikams nuo pirmaAtostogaujantiems šviesūs, erdvūs kambariai poilGiria Glen Cove
dienio iki penktadienio!
Graži vieta mokyklų,
siui. Puikiai Įrengtas televizijos kambarys, kortavimo ir
kitokių žaidimų kambaiys. Svečiams privati paikinimo Frank Ramanauska: 1S dirbtuvių ir prietelių išvažiavimui visai nemokamai,
šeštadieniais ir šventadieniais vieta apmokama
Norwoodo
su šeima važinėvieta užpakalyje viešbučio.
1
. .
Cod.
.Jie
pagal susitarimą.
Del kambarių rezervavimo, sąlygų ir kitais reikalais į081 a^)e
Telefonuoti TAunton 2-3716 arba rašyti Mr.
skambinti Wareham 563, arba rašykite: Glen Cove Hotel, au.^
et jiems
n i \
t v
“
geriausia patikę pas Bnutę Frank Rožėnas, 488 Main St., Raynham, Mass.
S aT'"
L r • r
r , v d v ir Petrą didžius, kurie OnAutomobilių važiuoti 28 keliu į Cape Cod iki rodyk- get >jass On<et ir Ocean
lės j Onset
gatvių kampe nesenai Įsigijo
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
Visus maloniai kviečiame atsilankyti susipažinti
gražų Glen Cove viešbutį.
Savininkai Petras ir Birutė Peldžiai.
Čia geras paplūdymys, jau
kūs kambariai, geras maisS ta? ir tt.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto

$250

FORTŪNA FUEL CO.

m

CASA LOMA, Ine.

Lietuviai Vasarotojai!

*•!
3

3

Daug patogių ir puikių kambarių .Jūsų laukia Cape Uode.
netoli jūros. Yra privatus paplūdimis. Galima naudotis ir
virtuve. Galima 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 golžkeliu rytą ir vakarą tiesiai iš
Bostono. Automobiliu važiuoti per Bourne tiltą. (30)

Padaugėjo Lietuvišku Seimu

Liepos 9 d. Gražina Ulpaitė susituokė su Alek
sandru Danasu. Graži ves
tuvinė puota buvo Tautinės
Sąjungos namuose. Jaunieji
gavo daug dovanų, linkėji
mų žodžiu ir telegramomis.
Savo “medaus mėnesį’' jie
žada praleisti Kanadoje.

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
šokiu svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgewater

855.

Sekmadieniais nuo 4 iki >8 vai. groja ir dainuoja
“Singing Sweethearts” Bill & Tex
Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Alfonsas Steckis. Povilas Lapenas Jr. ir
Aleksandras Chaplikas
»
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PROGRAMA

(LANDŽIUS)
Lietavin Gydytojas ir Chirar
Vartoja vėliausios konstroki
X-RAY A pa ra ta
Pritaiko Akinius
VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
534 BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

Lietuvių Radio programa
iš stoties WBMS, 1090 kilociklų, veikia sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai.
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir
Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j
Baltic Florists gėlių ir do- Tel. SO 8-2805
502 East Dr. J. L. Pasakantis
pj-Qa^j^-ay
Bostone.
Tei. so 8-0489.’ Ten gau- Dr. Amelia E. Rodd
namas ir “Keleivis.”
OPTOMETRISTAI

S

Steponas Minkv«s.

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

o |8
b
g
į

NAMŲ SAVININKAMS

417 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Pentiname namus iš lauko
ir vidaus; apkalame šingeliais; sutaisome pijazus ir
dengiam bei taisom stogus.
Prašome kreiptis laišku į:

VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo Ir
nuo nušutinto vandeniu.
John Petrus
2—Vaistas nuo atdarų žaizdg
206 Gold Street
—mostis.
Randolph. Mass.
3— Akių vaistas.
Arba po pietų užeikite: 409
4— Vaistas nuo kojų niežėji
W. Broaduav. Room 4,
mo, pirštams, tarpu pirštems ir
So. Boston. Mass.
papirštėms.
5— Vaistas nuo galvos nieŽAAPSIDRAUSK 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. Koln a ui
Visais icsurance reikalais
kiekvieną numerį $1.
Pini
kreiptis į:
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit:
(5-6)
BRONIS KONTRIM
Joseph
Machinskss
598 East Broadway
295 Silver Street
South Boston, Mass.
Sonth Boston 27,
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

r

