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Hthmiri Diktatorius Skelbia Diktatūros
Aiškiai Meluoja
Prieš Ženevos konferen
Galą, bet Nieks Netiki
ciją Rusijos vadai susikvie

tę užsienių ir savo spaudos
atstovus ir Bulganinas jiems Argentinos Prezidentas Atsisako Diktatūros; Žada PilieI Ženevą Sugužėjo 1,300 Žurnalistų iš Viso Pasaulio;
pasakė prakalbą apie Rusi- čiams Laisves, Bet Pavogto Dienraščio “La Prensa”
Vakarai Pirmiausia Kelia Vokietijos Klausimą; Vo
jos
norą taikoje gyventi su
Negrąžina; Kol Kas Opozicija Žadama Laisve
kietijos Adenaueris Yra Šveicarijoj Atostogo
visu pasauliu ir sutaupytus
Nedrįsta Naudotis, o Peronas Vėl Grąsina
se; Didelis Susidomėjimas Keturių Didžių
iš ginklavimo pinigus pa
jų Konferencija
naudoti butų, mokyklų, Lėktuvo Nelaimėje
Argentinos prezidentas
dirbtuvių statybai ir moks
Žuvo 22 Žmonės^"
Pe,ron’ kalbėdam
*’
Šį pirmadienį prezidentas Tyrinėjū Oro
lui plėsti.
salies D-parlamente
pereitą
bulganinas sakė: “Mes o i
Datidarė
;.,D* Eketurių
Jsenhow^
ženev°J
Sekretorių
• T
-.rr
penktadienį pareiškė, kad
didžiųjų
vy-e Laivyno
a
(Sovietai) niekada neturė Sekmadieni, hepos 17 d. jjs nebebasią/ daugiau dikriausybių galvų pasitarimus
a
i
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jome intencijos ir dabar ne- vienas
, .x keleivinis lėktuvas tatoriu, bet tiktai konstituTautų Sąjungos palociuje. S*nat0 Yle"?, komls,ja
manome meno pulti, nes tai nukrito Chicagos Midway ciniu šalieg prezidentu Esą
Atidarant posėdžius kiek- Padeda tyrinėti karo av.abūtų priešinga mūsų princi- aerodrome. 22 keleiviai zu- • pradėta “revoliucija" privicnos didžiosios valstybės
sekretorių Harold E.
pams ir mūsų pastoviai tai- vo nelaimėje, o 21 žmogus ėjusi galo> Q
,a^ag
delegatas kalbėjo po 15 m- Talbott‘ ,Senatas n0"
Ką mylinčiai politikai.”
buvo sužeistas.
_
pradėti gyventi normalų gynuėių. Po to prasidėjo pa- u- ar sekretonus neturėjo
‘ Bulganinas “užmiršo,” kad Lėktuvas skrido iš Dalias venimą
✓•
suartinai, kurių svarbiausias asmeumes naudos ts vienos
Sovietų Rusija atakavo Šuo- 1 Chicagą. Lėktuvui besiklausimas yra Vokietijos fnmos> kurtos dalininku jis
miją, kad ultimatumu ir leidžiant aerodrome vienas Perono kalba nustebino
•
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ginklais pavergė Lietuvą, lėktuvo sparnas užkabino Argentinos žmones. Jis priTas vyras, kurio paveikslas čia matosi, stovi ant oro
santykių
su firmomis,
kunos
Langiey Field. Va., aviacijos tyrinėjimo bazėje. Stipri
Latviją, Estiją, užpuolė ir 15 pėdų aukštumos elektros sipažino, kad jo vyriausybė
Didžiųjų 'valstybių vadų tU‘^“ ^alb^'yra
suspausto oro srovė kyla i viršų ir gali laikyti žmogų
suvarė peilį į nugarą Lenki- iškabą virš gazolino stoties iki šioliai buvusi “revoliusuvažiavimas sukėlė didelio .. sekt etoi tus laidoti. yta ore. Bandymai su suspausto oro srove daromi tam, kad jai, ultimatumu ir ginklais ir dėl to priežasties lėktų- cine” ir savo tikslų atsiekisusidomėjimo visame pašau- f;™os ,PauĮ B‘ UJl,gan ,Co:
surastų būdą lėktuvams pakilti j orą be Įsibėgėjimo.
_- •*iš Rumunijos
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, Kruvinos Riaušės
bar, kai tikslai jau pasiekKritikuoja Valdžios Japoniją, su kuria Rusija iowa širdingai
J
* , ... odaro
suvažiavo *i- Ženevą
stebėti
■
PASITIKO
RUSUS
ti, tai nebėra reikalo nesi
nf no nnn rertiT-i o rMaroko Didmiesty
Karišką Politiką^^^^^
laikyti konstitucijos garancijos sekretorius nėra gavęs
jų derybas.’
yra tik keletas pavyzdžių, . RuslJ zemės ?ki° de>eSa-tuotų laisvių.
clJa 1S 12
lankosi Iowa
Prieš pradedant didžiųjų iš. ^v0 firmos Pe‘n0 darant Liepos 14 d. minint Pran- Generolas Matthew B. įLin RnUanins/nPr
•fiziins tautine
Ridcnvav. birželio
na-__
i__ " °
Peroninės “revoliucijos
cūzijos
tautinę švente
šventę araara- Ridgway,
birželio 30
30 d.
d. panielavo
~
" valstijoj. Rusų delegacijoj reromnes
posėdžiuJ sekmadienį Vaka- blzni su vy>>ausybe.
bų
teroristai
Casablanka
si
traukęs
iš
armijos
štabo
todėl
spaudos
atstoVra
Vladimir
Mackievič,
Sogalas
” atėjo, su karo laivyno
rų Valstybių vadai ir užsie
nnhnvn uicta otatv. v*etų žemės ūkio ministeris, maištu, kuris buvo armijos
nių reikalų ministeriai tarė- Drungna L ŽUOjdUta mieste Moroke metė bom- viršininko pareisu. Drieš apaukstų pareigu- numaisimas. ro ro armija
si dėl galutino subendrinimo Sovietų Pavergtiems bą į prancūzų mimą ir vie- leisdamas savo vietą parašė tį jokįų klausimų rusų va- 11 ei e
ministerijų, paėmė prezidentą Peroną į
nų
iš
įvairių
toje
užmušė
kelis
žmones,
laišką
krašto
gynimo
sekredams
savo politikos, kad pasitari____
Tikrų kolchozininkų delega- savo “globą” ir armijos spi_ ___________
muossu rusais Vakarų po i- Senatas riėmė rezo]iuci. o keliasdešimt sužeidė. Po toriui C. E. Wilsonui ir janėra.
5,000 žmonių
Peronas
esąs
tika butų vieninga. Galui;- j kuri e išreiškia sav0 to kilusiose prancūzų riau- me pasisago prieš Amerikos KRITIKUOJA ARMIJOS cijoj
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MAŽINIMO POLITIKA sir<^1pSai pasitiko rusų dele- konstitucinis prezidentas ir
no susitarimo betgi nepnei- užuojaut tautomS; kurios šėse prieš arabus dar keli kariškų pajėgų, ypač armižmonės
buvo
užmušti.
jos
mažinimą.
____
gacU^ Dės Moines miesto žada nebetramdyti gyventota. Skirtumai tarp Anglijos
netekusios iaisv&; ir
ii Amerikos dėl Vokietijos tajp
reiškia viltį, kad tos Prancūzų riaušininkų mi- Gen. Ridg^vay sako, kad Senatorius Russell sako aerodJ'.°_m.€-_ Rus4 delegaci- jų laisvės. Ar jis ištesės tą
liepos 15 d. bandė įsi- Amerika koncentruoja savo kad Amerikos vvriausvbė apžiūrinės, kaip Iowa far- pažadą pareis nuo to, ar ardalies neutralizavimo
tautos kada nors atgaus nia
veržti į policijos vado būs- gynimą karo aviacijoj ir ato- uadarė klaida kad nutarė m.eiiai ap£Pna kornus ir pe- mija jį ir toliau vers laikytis
neišlyginti.
prarastą
laisvę.
RusMa intere- konstitucijos.
Vokietijos kancleris Dr. Senato rezoliucija visai tinę ir tik stiprios policijos miniuose ginkluose, bet ap- sumažinti savo’ armiją prieš n*
Konrad Adenauer “atosto-T ............
.........Rusijos,
_ jė£°.kus
išskaidė.
leidžiaa rmiją, kuri.taip pat žen€VOS konferenciją. Kai suoj^si.ir
Tuo tarPu Argentinos
nemini Sovietų
gauja" Šveicarijoj netoli ri daug tautų p0 antlJ.Gjo pa- Rausės Casablankosmies- yra reikalinga, kaip ir ki- b^s kalbama Ženevoje apie kurii^mašlnu^u^būt^Davvz- °P°zicija. žadama laisve vfe
Ženevos ir bet kuriuo metu. saulinio i,karo
—-----x ir se- te tęsėsi visą savaitgalį ir tos ginklų rūsys.
, ginkluotų pajėgų mažinimą,
‘
dar nedrįsta naudotis. Spaupavergė
gah būti pakviestas atvykt! na(as vjsaj neminj
iki pirmadienio aukų skai- Gen. Ridgway mano, kad Amerika ten nebegalės de- dziamS saV° dirbtuvems*
da nieko nerašo prieš dikta
! Ženevą pareikšti savo nuo; dį, kurf išlaisvinim0 jis čius ten siekė 60 žmonių 1958-1962 metų laikotarpy- rėtis dėl kitų kraštų armijų
tūrą, nes niekas nėra tikras,
TAYLOR
menę. Pareiškime spaudai t(]rj vj,ties
užmuštų ir daug sužeistų, je rusai galės suduoti Ame- maznnmo, nes savo armiją GENEROLAS
II* I
ADMiit ar peronizmas ir vėl nesiUŽ LANKSČIĄ ARMIJĄ
smurt0
pavogto
Vokietijos vadas sake, kad Tokia rezoIiucija nieko kurių tikras skaičius nėra ži- rikai kritišką smūgį atomi- bus jau sumažinusi.
Vokietijos -geografine pa- neužgauna ir neužkrauna nomas. Mieste ir apylinkėj niais ginklais ir tada persva- Šen. Russell mano, kad Generolas Maxwell D. dienraščio “La Prensa” pedėtis Europos širdyje u; joki
j ant
iden. paskelbtas karo stovis ir ka- ra bus to pusėje, kas turės kongresas dar iki išsiskirsty- Taiylor, naujasis armijos ronistainegrąžina irleidžia
‘vokiečių tautos galybe (0 j.^. pavergtųjų
riuomenė perėmė tvarkos daugiau kitų ginklų rūšių mo prįims įstatymą apie ka- štaboviršininkas, pasisakė tądienraštį, kaip savo orreikalauja Vokietija, lygios klausi ženevos delybose. palaikymą.
Karo pajėgų. Rusija plečia j-įgkų rezervų paruošimą
už “proporcingą” karo jėgų ganą toliau. Opozicija nevieas karo pajėgas, o Ameri
vietos didžiųjų tautų deiy- yiena5 senatori j
h
paskirstymą ir dėl armijos siskubina džiaugtis iš dikka pennažai dėmesio krei R --- a-h t
bose uei taikos užtikrinimo. McCarth reikalavo, kad Du Pilni Pulkai
mažinimo yra tokios pat tatoriaus kailio išsinėrusio
Sovietų Rusija Ženevą senatas aj-kiai
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.. neigiamos nuomonės, kaip Perono pažadais ir yra laLėkė Padangėmis Pia i armi^
atsiuntė svarbiausius savo dė,
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jr gen. Ridgway.
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-yks kiekvieną dieną pava-į. laisvinimą_
dabar
bariais, biekv ienas vadas kjaugjužmjršo, o senato 7,100 kanų oro keliu pasie- priimtas dar prieš ketu- taikymą taikos meto rei a- digj krjtjkos> kad esą vyriaudidžiųjų konferencijos aTS‘ Daugiausiai pas ai ų
netuldntj teisės to da- Kardinolu Mnuzenly
kalbės po 2 valandų paskui rejgkĮama užuojauta paverg- ke Japoniją ir grjzo iš Jagaią> kad jokie didžiųjų su. laikys Amerikos moksliniuvyrjausybė į tą rei.
P.lei.t« ii Kalėjimo
jo kalba bus verčiama ki- tjemg yra prjimta
kad ponijos namo
____
tas kalbas. Be to .pasitari- rinkimuose gaiima bfltų iš Tiansporto lėktuvai C-124 gitariniai nebegalėtų pakeis- kal.’ net Plakui se a ang- k j ..Or. Įjį^jp
mokslininkai. Ve- ’
mai eis ir vakarais laike vai- £
s R
RiIusi iHe. Globemasters gali gabenti ti fakt0, jog Vokietija kuria lr
Vengrijos komunistų vy
po 70 karių su visais gink- savo almijąj kaip0 NAT0 liau konferencijos paskaitos
Kon|(re.a.
šių, tanasi ruošia visos deleba|sus žvejotį
riausybė paleido iš kalėjimo
gacijos. Vaisese delegacijų ‘_____________
pakeitim™ dvieVpuTk’ų oro “T!!___________
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kardinolą Mindszenty, kuris
vadai ir nariai turės progos
keliu įrodo, jog dabar gali- -j SKAUTAI ŽUVO
Kvietė 165,000,000 Melstis
Socialistų Internacionalo prieš kelis ^metus buvo nuKINAI VALOSI
aptarti konferencijos klausi
kongresas
posėdžiauja Lon- teistas kalėti ilgus metus už
ma gabenti kariuomenę lėk
mus ir gal numatyti spren
KOPDAMI J KALNĄ
Prezidentas
D.
D.
Eisendone
ir
tarp
kitų klausimų “šnipinėjimą” ir kitokius taKinų komunistai skelbia, tuvais ištisais pulkais ar di
dimus.
; .m«A t
kad Šanchajaus didmiesčio vizijomis į bet kokią pasau Pereitą savaitę 7 Ameri- hower, prieš išvykdamas į aptarė tarptautinę padėtį, namus prasižengimus. KarTRAU 2UVO J^IONES majOrO
Žinomas lio dalį
kos skautai, nuo 12 iki 13 Šveicariją, kalbėjo į tautą ir Kongresas sveikina keturių dinolas paleistas.iš kalėjimo
vo bekopbekon- sakė.
iam būtu
dėl pagyvenusio amžiaus
Vienas lėktuvas skren- metų amžiaus, žuvo
sakė, kad
kad jam
būtų didelė didžiųjų valstybių derybas ‘ bei
Čili respublikoj Santiago ir žymus komunistų rašyto- dant iš Japonijos į Ameriką darni į Temple kalną Kana- parama derybose, jei 165 ir mano, kad visų kraštų so- ir blogos sveikatos, bent
priemiesty liepos 17 d. įvy- jas Hu Feng esą areštuoti ir pakelyje sugedo, du jo mo- doje, Albertas provincijoje, milionai amerikiečių mels- cialistai turi daryti viską, taip skelbia Vengrijos bolko didelė tarukinių nelaimė, bus teisiami už “išdavystę.” torai nustojo dirbti, bet ir Sniegas ir žemės nuo kalno tusi už Ženevos derybų pasi- kad taika būtų užtikrinta šėrikai. Tikroji priežastis
£al yra ta, kad bolševikai
Vienas keleivinis traukinys Abu areštuotieji buvo “liau- tas lėktuvas šiaip taip par- vaikus užklupo maždaug sekimą. Sekmadienį įvai- derybomis.
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nors
ka10,000
pėdų
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laikoKongreso
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padabar nori parodyti savo
Į važiavo į kitą stovintį ke- dies seimo” nariai. Seimas
Kardinolas
leivinį traukinį. Nelaimėje dabar posėdžiauja ir vien- reiviai turėjo išmesti į jūrą 7 užmušė, du sužeidė, o du mos pamaldos ir norintieji sisako visais svarbiaisiais taikingumą.
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“
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meldėsi
už
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pasisetarptautinės
politikos
klauMindszenty
gyvens
žu' "i 49 žmonės ir 41 žmo- balsiai pritarė savo narių
paskirtoj vietoj.
pstovi,” bet su ginklais.
buvo iš Pbiladelphijos. 1 kimą.
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Puslapis Antras
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me Pranas Dailidė nevaidino.
Kaip “Eltos” Direktorius, jis
buvo užsieniu reikalu ministe
rijos pareigūnas, nes "Elta"
.
7 77”
.
..
.
... buvo
buvo užsieniu
užsienių reikalų
reikalų min-jos
mm-jos
Derybos Žene\oje, taip Rusijos, Ameiikos, Anglijos departamentas, o Visuomenink
šuomeninio
ir Prancūzijos,
rancūzijos, jau vyksta. Ką jos duos parodys ateitis. Darbo Vadyba turėjo viršininką
viršininką
O šiandien žmonės Įdomaujasi, kodėl Rusija, po visos (prof. Iz. Tamošaiti etc) su mieilės metų šiaušimosi. piktos propagandos ir pašėlusio nisterių kabineto nario teisėginklavimosi. rodo lyg ir sukalbamumą? Kas atsitiko, mis; Ta vadyba buvo uzsimo-
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NEHRU PA$ POPIEŽIŲ

Kas Savaite

Derybos Ženevoje

Prancūzijos ministerių pir-

“Panaikinti Karą”

,
,
iv-i
mininkas Faure vra tik “laiAnglu
mokslininkas Bert- ,. „ .
*. ..
d

rand Russell paskelbė kelių ^^iandie^ar rytoj'^galimokslininkų pareiškimą pa- g‘
sirasvtą ir nesenai mn tįsiojo
. 1
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OA <

kad bolsevikiskos imperijos tūzai Bulganmas, Molotovas, direktorium Tik kadangi tai
Chruščiovas ir kiti atvyko i Ženevą kalbėtis su “imperia- būtų pakenkę "Eltos.” kaip inlistais” apie priešingumų išlyginimą, arba bent apie su- formacijos Įstaigos, orumui užmažinimą Įtempimo?
1
pieniuose. jeigu.ji būtų pajungAtsakvmu i tą klausimą girdėti Įvairių, o tai reiškia,ta propagandos įstaigai, tuomekad vieno tikro ir galutino atsakomo niekas nežino, bte... ...
......
bėtojai iš užsienių gali tik spėti, kas paskatino rusus į Vadybą pasipriešino. Dėl tos
eiti prie derybų.
.
pačios priežasties buvo vengiaSvarbiausia priežastis, kuri skatina rusus kalbėti ma ir bet kurio ‘‘Eltos” bendraapie šaltojo karo atlydi ir derybas yra jų noras gauti “pe- darbiavimo su Vadyba,—faktas,
redvška,” progos atsikvėpti, sustiprėti. Visus pokarinius ^ie^tai..pnesmffas “Keleivio
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apie būtiną reikalą panai- 1irgi pareis- nuo parlamento.
r.
kinti karą.
Dabar ne karo laikas, kaTokie šauksmai “panai- .
kinti karą,” ar "atsisakyti a “^.Big. Three”. slaptuose
,
/ suvažiavimuose karpe panuo karo nėra nauji. «»ę,
.. žpmėlaDi ir sorendė
tur būt- vra tiek pat seni, ,
.. .. P* , 7^ , ,
, . .
,
T. . • v karo politikos svarbius klauikaip
karas.
.
v
• viršumų
- -- •
' F ir pats
1
. . ,Ir kiek simus.
Dabartinių
įsutarciu yra rašyta, kuriose
.
.
. ,
ą
*
, . v- atsisako
• i nuo ikaro!*pasitarimai
valstybes
’
„bus tik “dirvos
Daugelis dar atsimename Lyrmejimas, kuris gal tik
metUS’.nU?.194.6 men*PnklaV0S1 y1S?mlS ‘s«ale; 3. Nėra jokios tiesos ir tvirIndijos ministerių pirmininkas Nehru. nesenai važinėdaL..
, iz 11
1,4.garsiai
__ ateityje bus svarbus.
ĮBnand-Kellog
paktą
masi Europoj, buvo ir popiežiaus priimtas.
mis ir iki šioliai dar nesijm^čia užtenkamai stipri piadėti tinime, kad "režimas neliko už
ištriūbytą 1928 metais, kuw
ir laimėti karą. Tuo tarpiĄ besiginkluojant ir bestipri- tai skolingas Pranui Dailidei,
~ riame veik visos valstybės Lietuva Ženevoje
T
nant “sunkiąją pramonę,” ^Rusijos žmonių gyvenimas jis buvo apdovanotas aukštu
įatsisakė nuo karo. Atsisa- Mums lietuviams labai
kaip buvo taip ir lieka skurdik ir vpač maitinimosi klau- ordenu, o vėliau gavo net nekė ir . . . vėl kariavo.
rūpi, ar Ženevos didžiųjų
Simas pasidalė labai opus. Saisto klausimas yra opus >““pra7
_____
Daug svarbesnis klausi- pasitarimuose bus pakeltas
ne tik Rusijoj, bet n Rusijos paveigtuose krantuose, kaip rjo pranas Dailidė nepriėmė)
Liepos 10 d. Belgijos sos- potijos, ir kariškos diktatu- mas negu “panaikinimas pat>aitįj0 valstybių ir ypač
Lenkijoj, V engrijoj, Rumunijoj. Tie kraštai visada iš- buvo jam paskirtas visai ne už tinėje Briuselyje žmonės ros, ir fašistinės diktatūros karo yra KAIP padaryti, Lietuvos klausimas. Jei diveždavo daug maisto i užsienius, o dabar patys perka kaž kokius ten nuopelnus
spau-stebėjo nepaprastų vaizdą, buvo bažnyčios toleruoja- kad valstybės nebesimestų dįejį vaistybių vadai tariasi
....................
užsieniuose duonos ir kitokių valgomų daiktų. Rusija dos srityje, o kaip pirmininkus^, dieną katalikų politinė mos ir su visokiomis vai-i karą? Pats tikslas. penu-apįe teisingos ir pastovios
irgi tik dasidurdama maisto iš užsienių gali šiaip taip Lietuvo>
u71.1"r1'<y"
partija buvo suorganizavusi džiomis bažnyčia mokėjo rodant būdų jo pasiekti, taįkos klausima, jie, rodos,
išmaitinti savo gyventojus.
klausimams spręsti.*1 ka? ta Ko- demonstracijas mieste prieš susibičiuliauti ir, žinoma, skamba kiek nuvalkiotas. negalėtų apeiti tylomis ir
Sustiprinti savo žemės ūkio gamybą yra pirmaeilis misiį* užbaigė savo truku-parlamento svarstomą mo-stengėsi išgauti iš visokių O aP^ būdus
klausimo, kaip neRusijos rūpesnis. Bet kaip tą padaryti, jei užuot gami- sius šešis metus darbus. O kyklų reformos Įstatymą, valdžių sau garbingą ir pel- mokslininkai v įsai n neuz- galėtų neaptarti nė kitu Runus žemės ūkio mašinas ar trąšas reikia gaminti tankus, kai dėl ministerio vietos, tai Demonstracijose dalyvavo ningą vietų valstybių gyve- simena.
*«
sijos pavergtų tautų likimo,
lėktuvus ir kanuoles? Jei galima būtų susitarti su Vaka- tokia vieta Pranui Dailidei jau didelės delegacijos iš Įvairių nime.
___ .
Bet mes neturime jokiu daęnmažinimn
tns
dnntn
mbuvo
pasiūlyta
1925
m.
pavakrašto
rietu.
Kai
kurios
Visokias
valdžias
bažnyŽenevoje
rais dėl ginklavimosi sumažinimo, tas duotų progos rusams rimčiau imtis kelti savo susmukusi žemės ūki ir tuo
deIe«aciios "7 i?odas
fį «erbi.a- 7^ vien*.ir Šią savaitę keturių didžių....................
-- Pranas Dailide pasiubmo nepn-Havas Amerikos korespon- būtent, uakyrui z m o n 1 ų
vvrjausybių galvos taria- . . yD1U 7-,mas
aP"
būdu sustiprėti nebijant atsilikti ginklavimosi lenktynėse, &
«mė). ir nėra meto nepaprast.
sako, kad tos v4lia- rinkt, valdai,! Prieš de- įf Ženevoje. Apie ka taria- tanamas' Diplomatiškas atnes ir Vakarai sutiktų mažinti savo ginklavimąsi.
tame kad po dešimtį nauJ>?
.Qnj band-tų /_•
(pj mokratiniai žmonių nnbtoa
rinktas gi?
pasitarimų
provo4.-L.
-« vv
-?...-__ 1-(larbį tval
4......, «rgumas.
sargumas, nenoras “provota

Bažnyčia ir Maištas

minėtieji Lietuvos

Ginklavimosi lenktynėse \ akarai laimi.

Ypac laimi fc. minist<.rio' reng0 '

Įtraukdami vokiečių pramonę ir vyrus Į ginklavimosi

4 pag^u pr;e ko čia ko_ mos

nusiginklavimą, nes ir vokiečių ousima Kanuomene ir ~

‘

ir

” ' ratų) vėliavos, buvo neša- valdžias bažnyčia nesibaido ka n4ra paskelbta ir net nė-

kad

šauktu žmones traukti Į kovų nesivaržyda- ra galutinai sutarta. Bet iš klt°kl£;
_

. 1 •

--~r

‘

-

.

,

.

--™. f-

diplomatiški

nrot^nma,

...

&***“>•

anli

sam-

užčiaupti

k«.*>***«^, ** palikti „7 kpliamn klaiieimn

pv

ginklavimosi lenktynės jiems duoda rimto pagrindo susi- šęs apie „avo pažįnti? su tauti- kažn-v^kI bokštų.
>ui uniginiai \e a j ga vę nusiginklavimo klausimas.
Neristebėtume jei
rūpinti dėl ateitiesi
7
Selgijos katalikų poBtinė Į™™ mustesu polimjanr Be abejonėj bus užsiminti
^Neststebetume, ,e,
Vokietijos likimas, ginklavimasis ir prekybos didi-gos autoriui rimtai rūpi
pakdo j
k^
J
”ių bazės^Syje^tSu
. . _.
77
nimas tokie, rodos ir y^ J-rbiausieji klausimai, dėl
P-t=~^
A. A. Ducon-Y.te,
kūnų Žene\ oje gal\o> densi ir ieško kokmjiors susi tautinę den-oUratiją.- paskelbta mos Įstatymo, kuris dar nė- senais laikais ir nepnklau- tyrinis saugumas Europai, Paearsėiusi Dixon-Yates
tanmo.
....
.
“Margutyje” 1918-1949 m.m.
ra priimtas. Tas Įstatymas801710j Lietuvoj, kur žmonių prekiu mainai ir daugelis sutartis dėl statymo elektBe to, nišai ir \ akarai turi ir kitų klausimų, kurie Prašau priimti mano geriau- \Ta svarstomas, kaip ir visi išrinkta valdžia 1926 metais
klausimu, kurie skiria rainės už 107 milionus doneabejojamai bus pakelti. Bet apie tuos kitus klausimus sius linkėjimus.
kiti Įstatymai. Pirma atsto- vadinamų katalikų buvo Vakarus nuo Rytų.
lenų. pereitą savaitę buvo
mažiau tėra tikrumo. Tolimųjų Rytų klausimų Vakarų
Pranas Dailidė.
rūmai JI plačiai svarstė purvinama, niekinama, ujaPasitarimai tęsis apie sa- panaikinta. Kiek sutarties
valstybės nenori svarstyti, nes, pagal Amerikos nusista- s.vracuse. 1955 VII.9.
ir nubalsavo, o lienos 12 d. ma ir kurstymas prieš jų bu-vajtę laiko. Nėra jokio pa-panaikinimas iždui kainuos,
tymų. nedera spręsti Kinijos klausimų nedalyvaujant p.
,
...
ji pradėjo svarstyti senatas. \° varomas su aiškiu kata- gnndo laukti, kad per tiek kol kas niekas dar nežino,
.x
...
Prie atoS.- laiško
reikia pa- TZ . jis
.. ,
.. .
kinu nacionalistu. atstovams, o .kitus
Vakarų ...
keliamus ?teWti
T??°Kai
šai ka5. žjnias aPfe Ka, j,s bus priimtas ir sena- ^k^ bažnyčios laiminimu. ]aiko kas nors bus išspręsta Bet pati sutartis, sukėlusi
klausimus rusai vargu teiksis nmtai svarstyti.
p Dailidės vaidmenį- te. tada įstatymas bus pa- Aukšti dvasiškiai, kaip pre- ar sutarta. Tegu tik užten- tiek rrinčų, tvrinėjimu ir itap. r. Dailides vaidmenį
a? ka;alįui pasirašvli ir latas Olšauskas, buvo vie- ka ]aiko klaUsimams iškelti rinėjimų- jau palaidota.
Amerikoje kiek seniau girdėtos kalbos apie pakeli- “VDV” sumanyme
mes
‘
nas iš pikčiausiųjų demok-į,• juos pakedenti, o sprendi- Prezidentas davė isakvma
mą pavergtųjų tautų klausimo, atrodo, vargu bus ir pa- ėmėme iš liaudininkiškos"bus paskelbtas.
Belgijos
kunigija
prieš
tų
ratiškos Lietuvos vyriausy- mų ir susitarimų turėsime sutarti nutraukti.
liestas. Bent prieš deiybas čia vyravo toks ūpas. kad apie pakraipos laikraščio “Sėja,”
Įprasta tvarka svarstomų
šmeižikų, kartu su^tokio ^ar ilgai laukti, jei jų iš viso Dixon-Yat.es sutartis buvo
pavergtųjų tautų išvadavimą niekas į imtai ir nemanė kas apžvalgoje buvo aiškiai įL'atvm ąukplė i koias de- tiP° žmonėmis,
Grigą- ffalima bu«. sulaukti
\ kaip
sukėlusi labai datig ginču
kalbėti. Kam “provokuoti” rusus tokiais klausimais? pažymėta. Manėme, kad to ^nnptracįias kai
n*t liūnas-Glovackis
ir kt. Po- g
v
i .
,.
.....
,
iQ;v__xx;
i.t
monstraciias. kai kur net hūnas-Glovackis ir kt. Pow
todėl, kad tos sutarties su■ „ - *.•
- * «k « «k •- 1liekuojančių
tblzvA/\m
zv-i kurstyKas kita biznio santykiai, ką nors parduoti ar pirkti is laikrtucio
redaktoriai
savo
kunigų
manvtoiai taikė smūgi vieKas
• • •
1
'
"enm'nC10 p:-P-kiu priemonių, kad tik ista-™^ Prieš vyriausybę Lietu-K
“Tos
To* Viršūnės?
šajai elektros gamvbai ir
Tuo tarpu pagrindinis Rytų-Vakarų klausimas yra Laumes paieigų n pažiūrų
priėmimą sutrukdytų. V0Je davė progos priesaik- Ženevoje tariasi vvriausy- ypač Tennessee Vallev AuRusijos išsiplėtimas, Įtraukimas Į jos “Įtakos sferų” šim- evoliucijų turėtų geriau už gavQ kovoj- prieš būsimų Kužiams karininkams teisė-bių galvos. Iš jų tik Ame- thority elektrainėms. Iš to
tų milionų žmonių, kurie prieš antrąjį pasaulini karą !??? zin°tE
P;. ,a?” Įstatymą kuniginiai nesibaiLietuvos vyriausybę nu- rikos prezidentas D. D. Ei- Pasimojimo niekas neišėio.
line
sako,
Kart
jis
;
versti
ir ivesti
ifl. J1S ,J0^° do grasyti, griebtis maišto
ivesti diktatūra,
diktatūrų, ku- senhower kartu yra ir vals- Tos sutarties panaikini
buvo laisvi. Kol tas klausimas lieka neišspręstas, tol visi
' ~ nę„ 4 • ir net šalį suskaldyti Į dvi ri išsilaikė mūsų senojoj tė- tvbės ir vyriausybės galva, mas betgi neužbaigia kovos
kiti klausimai,
dargi
jei jie būtų
ir ;sutarti,
būtų tik
laiki.merb
.
, , J ..
.
7
vin. įami C1OS1OS \ D v sumanyme, tai ,
,
vvnėj per 13 metų.
Jo rankose yra užsienių po- tarp viešosios elektros enernas susitarimas, kol Rusija apsitvarkytų viduje, kol ji ap- dėj to rejkajo įir------dalis.
nesigincvsiŠv. Povilas kadaise mokė: Beleiioie kuniiriniai ne<si Htika ,r todėl Amerikos va* fiijos gamvbos šalininku ir
ginkluotų Kiniją ir galutinai suvirškintų pavergtąsias
gij J
u įgi lai nesi ^as
bene vienintelis is tarp privačiu kompaniiu šatautas Europoje.
•
“
Kiekviena
valdžia
paeina
tenkina
grasinimais,
gatvių
v
a
,
genimais,
kurf, ,Mu ko.
n
»
Lieka betgi kitas dalykas.
is
Dievo.
Todėl
kas
priešidemonstracijomis
ir
protes-i.„
‘
*
•
•
-T-.
618
.
lonau
Ponas P. Dailidė užsigauna,
naši valdžiai, tas priešinasi tais. Jie šaukia savo sali_
..
?
...
’
’
.
Apie
ją
girdesime
ir
ateikad mes ji pavadinome “iš
patvarkymai. Ir tie. njnkus sužlugdyti šalies kreŠa !a J0 y.ra
1J0S
nanC1^ metl? rinkimuose,
nara” ir panašiai apibūdino Dievo
kurie priešinasi, nusipelno ditą
me. Deja, tų savo apibūdi pasmerkimą.”
ima iš vaistybiniu bankų ir E(?en, kuris dabar sėdi tvir- Smūgis Segregacijai
nimų atšaukti negalime. Po
Per daug šimtų metų ka- Įvairių valdžios taupomųjų tai v'riai^y ės va o ė ė- Federalinis
apeliacijos
dangi per tą laiką išaugo lietu nas Dailidė, nors ir dedasi
DAR APIE IŠNARAS
:alikų ir kitos krikščioniškos kasų pinigus, kad pastatytų
Bet J0 sPren imai Pn” teismas Richmond, Va., perviu generacija, kuri apžvalgos
IR KAILIO MAINYMĄ
Pripį kpli^
(“Kp tei«imus *ali Pokyti Už tiesą. kankinio vardo tikrai mnul bažnyčios sekė šv. Povilo vyriausybę prieš finansinius
au?0 nuo par amen °*
eitų savaitę išnešė sprendir i ies i\enas sa. aites , rs-e-Drašau
. . ,
__ T
prašau Daskelbti
paskelbti bent šiuos sipelno •ir ,Įsiviešpatavus
Lie- nurodymus ir nesipriešino sunkumus. Katalikų vadas Rusijos vyriausybės “gal- ™ų vienoje byloje dėl segleivio ’ Nr. 26) šioje vietoje svarbesnius atitaisymus
diktatu-P
nes pasaulines vyriausy-Pietre Lefėvre. liepos 10 d. va” Bul^aninas vargu gali- negacijos autobusuose, Cotuvoje tautininkų
kalbėjome apie spaudos pa- i. Spaudos cenzūra Nepri- .
kailiuką nakeitė ir bes.
Ir absoliutinės monar- garsiai kvietė demonstran- ma vadinti galva. Jam ge- lumbia, S. C., mieste. Teiš
Lietuvoje. ^v.° J?'-nuėjo tarnauti tai diktatu-chi>, ir žiauriausios dės- tus “visomis galimomis prie-,riau tiktu Chruščiovo uode-mas nusprendė, kad skirstykada cenzoiiai spaudą nenaikmta trumpam laiku, tlk
J “
----------------------------------- menėmis susmukdyti vals- goq varda<5 ne<5 komunirtų mas keleivių pagal jų spaK
tik braukė, bet ja ir “prira- trečiojo Lietuvos Seimo, kurio rai; ^aiP°
m F
partijos sekretorius Chruš- v3 I Įvairias autobusų dalis
š.vdavo.” Ta proga buvo nariu buvo Pranas Dailide. as- tonus jis informavo Lietu-nęs i lęšių bliūdelį.
PafW0,aspaminėta ir p. P. Dailidės meniškai nemaža prie sakyto vos spaudų taip, kaip dikta- Diktatūros režimas Lietu- žodžiu, jei demonstraci- čiovas yra už jį daug ita- y,a priešinga konstitucijai.
navardė. Iš io dabar o-aVo-panaikiniTno P^’dėj^s. šiaip tūros režimui buvo reikalin- voj, dėl stokos atramos vi-jos ir šūkavimai nepaveiks, kingesnis ir pirmesnis. Bul- Teismo sprendimas dėl
»
j—----=— kaip
i-±_ karo
—1_
— jis
r:_ 4...
’• • “pirko tebamkrutuoja
—1—.—•- krašto ,y
’ "įganinas gali tik tiek spren- segregacijos
susisiekimo
me laiška. kuriJ čia dedame:
'au ----sPaodos
cenz»ra.
ga. o_ vėliau
ta —
patix.- re- suomenėje,
uoliai
iždas!
senhnver

jokio
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z v a lg

Jų

^Itos

aneK-

raginami

žmonės

nistenu
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kartu

vra

ir

vals-

pirmininkas

varaas.
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atstovavo ir būdamas dūšias” ir kiekvienų kailia-'įsivaizduokim, kad Ameri- dimu

daryti, kiek jam iš priemonėse logiškai išplauk*a. ® aukščiausio teismo
rtaktoriau.
Dailidė, nei tautininkai tos cen- kitur. Būdamas aukštu par-savo eiles. Lietuvos demok-žmones nešti Į bankus savo
Tiesa. Bulganiną i Žene- pasisakymo dėl segregaciTamstos savaitraštis savo zūros neišrado. O Dailidė, būvą
atlydėjo ir Chruščiovas, Jos mokyklose.
eigūnu diktatūros
režime
p. ratijos
iš dalies
ta-karo bondsus ir juos mai
apžvalgoje “Spauda Smetoninė-damas 1927-1928 m.m. fakti- v,
.
*. 4 •
. ,tragedija
1
P° Columbia, S. C., mtesje Lietuvoj" ė. m. birželio 29 <1. nuoju "Lietuvos žinių" redak. Dailide vargu ir pats tvir- me ir buvo, kad tų kailia- nyti Į pinigus ir, jei tik da ir Žukovas, ir Molotovas ir
seks k^ miestai, po aunepamatuotai “išgarsino” ma- torium. bene daugiausiai iš Lie- tnS’ k?d J1? SaIeJ? atstovaU- mamių ir dūšios ispardavė- lis žmonių tokių kurstymų kiti aukšti diktatūros klikos
pareigūnai.
Todėl
Bulga-j
tonusų
seks kitos susisiekine. kaip svarbiausią šulą tos tuvos žmonių nuo cenzūros nu-'^i kokią tai kitokią, negu to jų, prisitaikėlių ir karjeris- paklausytų, tai ir turtingos
spaudos cenzūros, kuri buvo kentėjo.
i režimo politiką, o tai ir reiš- tų ten atsirado daug, kas Amerikos iždas ______
- ninui nereiks skambinti Į mo priemonės ir segregaciatsidurtų
Įvesta Lietuvoje po 1926 m. 2. Jokio vaidmens Visuome- kia, kad jis savo liaudinin- palengvino diktatūros rėži-dideliuose sunkumuose. Pa-j Maskvą instrukcijų, jis jas Jos f'ėmė vis eis mažyn,
gruodžio mėn. perversmo. Ka-ninio Darbo Vadybos atsiradi- kiškų poziciją buvo išmai- mui laikytis per 13 metų.
I , (Nukelta Į 7 pusi.)
gaus vietoje iš savo “galvų.”
—J. D.
’

stovio reiškinys, veikė Lietuvo-tžimų

Didžiai Gerbiamas Pone Re- je prie visų jos valdžių.

Nei ministorni
ministerių Taline
Taline ar
ar kmkur tai
tai mąini mielu noru priėmė iĮ koje ko
kasc nors imtų So.ikH
šaukti anksto bus leista daryti.

K2LZTVIS, SO. jOSTON

Nr. 29, Liepos 20, 1955
KAS NIEKO NEVEIKIA

Amerikos

msiapis ireciaj

Lietuvių

Gyverlin
nas

EO NIEKAS NEPEIKIA

TAS
JIE KRĖTĖ KVAILUS JUOKUS

Pittsburgho Padangėje
“Lietuviu Dienos’
Visi Laukia

KAS SKAITO, RAAO

dabar yra sudaromi vykdo
mieji žaidynių organai—
- organizacinis ir varžybinis

DUONOS NE?RAM>

čiai, savaitraščiai ir žurna
lai, jų adresai ir tiražai.
Jų tarpe yra paminėti ir
“Naujienos,” “Keleivis” ir
URUGVAJUS
Brazilija, o dar labiau jos
“Darbas.” Latviai, pasiro
. 77^------ .
sostinė Rio de Janeiro su
do, teturi tik mėnesinį žur
Liūdnųjų Dienų Minėjimas gavo
pasakįškai gražiais
nalą “Briviba,” kuris lei
džiamas Stockholme (Šve Liūdnųjų 1941 metų bir- vaizdais, atkreipia kiekviedijoje), estai socialistai ne želio mėnesio dienų minėji- no turisto ar šiaip užklyduturi jokio laikraščio. Len- mą šiemet savo patalpose šio keleivio dėmėsi. Jo Ža
kai socialistai New Yorke suruošė Lietuvių Kultūros liuojanti kalnai, gausybė
leidžia savaitrašti “Robot- Draugija birželio 18 d. Ja- paskutinės
architektūros
nik Polski,” Londone mė- me kalbėjo Lietuvos įgalio- dangoraižių, be galo ir krašnesinį žurnalą “Robotnik” tas ministeris dr. K. Grau- to besitesia Atlanto vandežinis ir dar kelių katalikiš- nyno puikūs paplūdymiai
ir Paryžiuje—“Suiatlo.’
kų draugijų atstovai. Prog- sudaro neapsakomai gražų
Vokietijos
socialistai
turi
o. ,
.
varnoje buvo pažymėta, kad to miesto apylinkės vaizdą.
34 laikrascius (jų tarpe yra kajbėg ir
ir Dl
Dr.. K
K. Griniaus
Griniaus Todėl
Todėl turistas,
turistas, pirmą
pirmą karta
27 dienraščiai', Austrijos n raugijos atstovas, bet jis patekęs į Rio de Janeiro ir

Lietuviai Užsieniuose

.
ir
„
-komitetai, kūne savo veiklą
“Lietuvių Diena” jau čia jau pradėjo. Todėl viso
pat; rugpiūčio 7 dieną, sek Pittsburgho įvairaus sporto
madieni, visi keliai veda į mėgėjai bei talentingi šokė
West View Park.
jai, muzikantai, dainininkai
Lietuvių Jungtinių Orga ir kitų gabumų asmenys,
nizacijų valdyba ir komite,
'kurienorėtųdalyvautiprogtas, adv. Edvvard A. Schultz !ramoj, tesusisiekia telefonu
vadovaujamas, jau šešti me- gu inžinierių Vytautu Ma
tai rengia “Lietuvą Dieną,” žeika—COlonial 3-4204.
jis kviečia Pittsburgho ir, Reikia tikėtįs, kad Pitts_
apylinkės lietuvius ir i šią burgho ir apylinkės lietuvištradicinę ^Lietuvių Dieną kojį visuomenė ir organizarugpiučio 7 d., toj pačioj cjjos neatsisakys šį “Lietuvietoj, kur buvo ir pernai. J vvių
ju £)j
enos” komiteto
Dienos
Komiteto užsi
Didžiulė minia, dalyva mojimą paremti ir reikalui
pc w dienraščių) Suomijos kvietimo ar vėlai tepasiuntė. turiningomis vitirinomis,
vusi praėjusiais metais, bu esant patalkininkauti. Tad
1/ (jų taipe lo dieniascių),
_
.
— gižavi miesto pažanga
pa:
vo sužavėta šia gražia vieta, visi talentingi sportininkai
Prancūzijos 24 (jų tarpe 7 Minėjime buvo ir nenu eraziu žmonių gyvenimu,
puikiu susisiekimu automo rugpiūčio 7 dieną, sekmadienraščiai), Anglijos 25 matytu “staigmenų,” Turi Bet paėjus kiek toliau
biliais autobusais, tramva- dienį, j “Lietuvių Dieną”
mų tarpe 1 dienraštis), me tokį buvusį komunistė- nuo tų plačių ir gražių alėjų
jais,
skoninga programa, \yest View Parke! JauniOlandijos 7 (ju tarpe 3 H* kuris dabar “atsivertė į šalį, staiga vaizdas visai
bufeto
skanumynais
ir mo varžybose laimėjusieji
dienraščiai),
Italijos
ir Prie Dievo” ir tapo tikras pasikeičia. Ten matai se
H
'HL
Liuksemburgo po 1, Norve- akyplėsa. Turiūie ir Kultū- nus, sukrypusius namelius,
bendros nuotaikos giedru- bug apyiįnkės organizacijų
Praeitame numery rašėme, kad suimti da vyrukai, kurie
mu. šiais metais ruošiama valdybos apdovanoti, o se
gijos 52 (jų tarpe 28 dien- r°s Draugijos vicepirmininpusrašėiai), Švedijos 36 (jų ką K Vydžių^.uvusį peda-^ V
V>
iš' jaruts davė melagingas SCS signalas, kad ju laivas
ne mažtsnė ir ne blogesnė nesniesiems bus labai malovaiskęsta, t ia malame tuos vyrukus, jau ?.cl:cij >s suimtu-;
“Lietuvių Dienos šventė. nu įarp žaliuojančių parko
taipe 31 dienraštis), Šveikuris daugiau tiki Či- kai ir moterys ir šalia jų
(apačioje). Viršuje vieno ju motina verkia, apkabinusi
carijos 15 (visi dienraščiai), bl,o ir Marijos stebuklams,
n
Ji prasidės 3:30 vai. p. p. medžių grynu oru pakvėvyrai. TiKrai
savo sūnų George Teen, Mineola, N. Y., teisme.
Kanados 3, JAV 2, Indijos ne£u bendra visų lietuvių aziatiškas vaizdas!
trumpu žodžiu, kurį paša- puoti. Po įtempto darbo,
kys Jungtinių Lietuvių O r- Kasdieninių rūpestėlių, to18 (jų tarpe 1 dienraštis), kova už Lietuvos nepriklau- Bet tas niekis, sako mi
Izraelio 15 (ju tarpe 1 dien- somvbę. Taigi tie du ka- nėtas autorius. Naktimis
ganizacijų pirmininkas adv. kjog tradicinės šventės yra to Meyer su šeima, Simon
Edvardas A. Schultz, ir pa- ne tjk pOįisio diena kūnui, Naųjoks, Jonas Nenortas su
Liūdnas Pranešimas
! rastis) ir be to žydų “Bund” talikiški Ponai dėl susijau- matysi dar žiauresnių vaiz
organizacija už * Izraelio ri- dinimo paskutiniaisiais Ar- dų, nes tose gražiose alėjo
ves “Lietuvių Dienos prog- bet jr dvasiai. Čia susitin- šeima, visi į Chicągo, Ilk;
Liudvika
BalchunieWaldemar
Burstein
su
šei

ramą vesti inžinieriui Vy- ka senį jr jaunį> geni ir naunė. susirgusi birželio 9 bų leidžia 1 dienraštį (Ęary- gintinos įvykiais ar katali- se, vieną skarmalą pasitie
tautui Mažeikai. Paskaitą jj draugai ir pažįstami, pa ma (į Boston, Mass.), Bar d., mirė liepos 5 d., o įžiuje), vieną savaitraštį Juškai prisitraukę “grapy- sę, o kitu tokiu pat apsiklo
laikys kun. Jonas Misius, gyvena bendru lietuvišku bora Jasaitis su sūnumi (į liepos 9 d. palaidota be Londone ir 3 mėnesinius tės" kabinėjosi prie jiems ję, guli žmonės, kuriuos vos
žurnalus. Japonijos sočia- nepatinkamų asmenų, ypač neužkabina pro šalį prale
kalbės kongresmonas James džiaugsmu ir nuotaika. Va- Paterson, N. .J.), Hardy Mobe
bažnytinių
apeigų
ritz
(į
New
Yorką),
Helena
listai leidžia 1 dienrašti, Prie “Keleivio” ir “NaujieF. Fulton iš Vv ashingtono, karinės Pennsylvanijos SuV. oodmere
kapinėse, Naujosios Zelandijos 2 laik- ru ’ bendradarbių, kurie į kianti ištaikingi automobi
Pittsburgho miesto majoras vienytų Lietuvių Organiza- Elizaitis su vaikais (į New
liai, kuriais ponybė vyksta
Detroit, Mich.
rasiu. Ispanijos pabėgusie- minėjimą buvo atsilankė, į Copacabana paulioti.
David L. Lay.rence, žymūs cjjy valdyba ir komitetas Yorką), Irmgard Lehman (į
Velionė paliko nuliū ji socialistai Prancūzijoje, Paminėtina ir tas, kad
lietuvis veikėjas Petras Pi- šios šventės ir kitų parengi- Clevelandą), Meta Kunst (Į
Didžiulė, visokių gėrybių
dusius : vyrą Mykolą, Vontn-iirta
<5f? ii IriE*
i
i •__ • _pasklrsv•
Davton. Ohifti.
Analiiftip
ir prieš pat minėjimo atidarv- IUI vų
aj-vrvj
\diun<u>
mvi. Llnmnn «« mų pelną
planingai
uai
3 sūnus, 3 dukteris, 12 Šiaurės VieĮ^raT' Pietų į? atvyko komunistų radilį atliks muz. Kazio Bazio t0 lietuviškam gyvenimui
Mirė W. Jonušaitis
anūkų, daug giminių, Vietname leidžia po 1 laik-pusvalandžio vedėjas^ pudelio paskendivadovaujamas vyčių choras, gaivinti, lietuviškai jaunimo
Birželio
14
d.
mirė
“
Ke3
draugų ir pažįstamų.
ra
’
Petras Revuckas ir,’ išgirdęs
.
1
Jaunųjų Lietuvių tautinių dvasiai kelti bei nuolat iši čti .
°
* K
mrt
mo turto
turte ir is antros puses
leivio
”
skaitytojas
VVilliam
_________________
Lietuvos himną, susijaudino
šokių grupė, Betty Anna kylantiems
lietuviškiems
V.
Jonušaitis,
gyvenęs
109gal dėl to, ar kad buvo perdi- neišpasakyto vargo klausi
Navickienės vadovaujama; reikalams tenkinti, tad taip
STONY
BROOK,
N.
Y.
Ar Jau Pakvietei? deli kieki “grapos” paėmęs, mo.Bet kai norima, ir čia tik
vyčių oktetas, kuriam vado- susitvarkykime, kad rugpiū- 24—231st St., Queens \ il_____
“apalpo” ir viduje salės,
vauja \\ altęr Chinikas; dio 7 d. visi galėtume būti lage. Velionis buvo kilęs
Serga J. Martin
--------stebuklus padaro. Pa
iš
Gražiškių
kaimo,
Vilka

at_ kaip pelų maišas, išsitiesė rus
Pittsburgho operos solistės “Lietuvių Dienoje.” BūkiIlgametis
“
Keleivio
”
skaiPraeitą
savaitę
jau
liesime
būsimą eucharistinį
Julijana Andruionytė ir Jo- me vieningi, parodykime tą viškio apskr. Paliko nuliū tytojas J. Martin (Jonas plaukė vienas laivas, kuris a^grtndų,
kongresą, kuris prasidės lie
dusią žmoną Matildą, dvi Martinkevičius),
ana Paremba; jaunų mergai- ;r amerikonams.
gvvenąs atvežė iš Europos 1,200 se- Rengėjai turėjo nemažai pos 15 d.
dukteris, tris sūnus ir 10 Johnston Hali, Stony Brook, nai laukiančių čia atvažiuo- darbp; ko1 ta Pon^ bolševičių tautinių šokių giupė. va-į
Frank Žilionis.
Tas kongresas sujudino
anūkų.
dovaujama Homestead lie-’
paskutiniu laiku sunkiai ser- tk Lietuvių jų tarpe tebu- keb ištraukė is sales,
visą Braziliją. Jau pradeda
tuvių parapijos vargoninin-!
ga. “Keleivį” jis pradėjo vo mažutis būrelis. Kodėl? Nedarbas ir Jo Vaisiai atvykti kardinolai, vyskuNEW YORK, N. Y.
RUMFORD, ME.
kės Elizabeth Straiter (Stre-!
skaityti nuo 1905 metu ir Ar jų tarpe nebėra norinčiu Tmi P«ii
VaH anie P3* ir kitokie bažnytiniai šuliauskienės). Gros žymus Atvyko ir Lietuvių Būrelis
nesiskyrė su juo per visą i! šį kraštą atvažiuoti? Ne. J « «• “ 'tg.
lai ir autwiutoi jj visų žcČia Atostogauja Simučiai ’aiką. Dabar, nors sėrgtla- JtĮ yra net keli tukstan- •
Frank Tautkaus orkestras. Į Praeitą
|
j
į kej; « mes kamuolio vietų. Atvykssavaitę laivu
reikalinkl
D
darbininkų
ir
keli šim ta orlaiviai?, laivais ir kitobet
jie
neturi
reikalinBus renkama “Mrs. Lith-. “General W. C. Langfitt” Nuo liepos 9 d. J Kau- mas, atnaujino prenumeia- <™>
tai
vilnų
barakų
darbinin. ---mis susisiekimo priemonė
uania.” Ji turi būti lietu- atvyko 1,200 naujų ateivių laičios vasarnamy atosto- tą pusmečiui ir paskyrė $3 SS garantijų, neatsirado gemažai
J, arti
ar? 2 metų
“
viškos kilmės, bet kurio am- iš Europos.
Numatoma, gauja Lietuvos vicekonsulas dovanų Maikio Tėvui, su ros širdies žmonių, kurie
mis.
,
nedirba.
Anicetas
Simutis
su
šeima,
kuriuo
jaučiasi
stipriai
subūtl
J
dav
£
šitas
garantijas.
į
a
..
a
Visai
žiaus. Ji gaus labai bran-kad tas laivas dar šiemet suTuos iš viso pasaulio suKaulaičia vra žemaitis iš sibičiuliavęs.
‘ Rep. , Ar tamsta jau ją kam An^cyiu jm gavo nedarbo vaziuoiancius kongreso dagių ir gražių dovanų ir gry-' važinės 10 kartų ir atveš to Raudėnų,
o Šimutis toks pat
—-----------------nors davei? Jei ne, tai ne- Graudinto pašalpą, bet jau 1^™O^C™Skur
nų pinigu priedą.
kius pat būrius laukiančių
bedelsk
Norinčiu
atvvkti 3 menesiai ir jos nebėgau- Pintl- lr ką gi padare Krageras žemaitis iš Tryškių.
oeaeisK.
Norinčiu atvyKti
“Lietuvių Dienos” jauni-(čia atvažiuoti.
sąrasus gali matyti lietuvių™;
.
!p.
1 * .
.
.
7;iii0o vvriamvhė?
Ti ūžėauii Leidiniai
mo
sportinė
programa: Šiuo laivu atplaukusiųjų Taigi ir vasaroti maloniau
—
- redakcij09e
ir trūkeSkant/Xs' alkani' Č£- me pačianie Rio de Janeiro
lengvoji atletika, beisbolas, tarpe yra būrelis ir iš Lie- kaimyno pastogėj. Galima
kartu
užtraukti
žemaitišką
krepšinis; įvairios sporto tuvos kilusių. Štai jie: Ste,ld
10 skerdyklų darbininkų bū-,cenge 3 kilometrų juostą
,
DEMOCRATIC PRESS. Tai S1 informacijų ir kaip ga- *ys sulaikė kelis mėsą, nie- PaJurYr Pne gražiausių Rio
varžybos dėl dovanų.
(pas Blynas, vyksta į Hart- dainą:
Savaime suprantama, kad ford, Conn.; Juozas Reitne- Mes geri žemaičiai iš Telšių Tarntautinės Socialistinės ir rantijas duoti.
ną, duoną ir kitus valgo- Franco ir Antartico alėjų ir
Demokratinės Spaudos Fe
tokio plataus masto varžy- ris su šeima, Ema Titlus,
miestelio
muosius gaminius išvežio nugriauto šv. Antano kalno
bų surengimas reikalauja Augustas Bertulis su šeima, Pirksma sau alučio kartaus, deracijos leidinys, kuriame Kur daugiau balsu, nereiš- jančius sunkvežimius, ir jų žeme užpylė ir išlygino di
kruopštaus darbo, todėl jau Gustav Hoyer su šeima, Otdžiulį plotą, kuriame sustatė
surašyti šiuo metu išeinan- kia, kad ten daugiau proto,
geltono . . .
gėrybes, pasidalino.
tieji socialistiniai dienraš-1
(Austin)
Vyriausybė griebėsi prie daugiau nei 50,000 suolų
O ir gamta čia kaip že
monių užkirsti kelią pana susėsti ir ramiai melstis dau
maičių Kalvarijoje—tik kal
giems įvykiams, siunčia po giau nei 200,000 maldinin
nų
ir
kalnelių
vardus
reikė

NAUJA VALGIU KNYGA
liciją ir kariuomenę tiems kų.
tų pakeisti ir upelį Cedronu
aminiams apsaugoti, bet Šis kongresas bus panau
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
pakrikštyti.
“Keleivio” Kalendorių 1956 Metams
kad blltk pamirš
geriausias būdas yra duoti dotas
Kitomis Informacijomis
Kaimynas.
ti
visi
ekonominiai
ir socia
’arbininkams darbo, išpil“Keleivis” leidžia didelį apie 100 puslapių ka
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus
liniai klausimai, bus prisi
lyti savo pažadus.
lendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
mintas
Tas, Kuris mirė ant
DETROIT, MICH.
M. Krasinskas.
♦
prieš
Naujus
Metus
ir
visiems
užsisakiusiems
pasiųs

trečio šimto įvairių receptų kai0 gaminti įvairiausius
kryžiaus dėl vargo žmonių
BRAZILIJA
tas.
,
gerovės, bet ar bus ten pri
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
Maloni Iškyla
Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
siminta tik už keliu kvarta
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
Urugvajiečio Įspūdžiai
Linksmą
šeimyninę
išky

riuje skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, in
lų gyvenantieji aukščiau mikių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie
lą rengia LSS 116 kuopa
Iš
Brazilijos
sostinės
Riomėti
Rio de Janeiro vargo
formacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. sekmadienį, rugpiūčio (AuKalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi de Janeiro grįžęs urugvajie-, žmonės, kurių ten netrūksKnygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo gust) 7 d. Binkevičienės
tis Carlos Bolan rašo įspū- ta?
sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. ūkyje prie Liberty Park,
džius ?4ontevideo dešiniųjų Toliau straipsnio autorius
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para Middle Beit Road.
“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams ir pusiau katalikiškame sako, neabejotina, jog tas
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina
lieka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra laikrašty “La Tribūna Popu- 36-sis eucharistinis kongreBus bendri pietūs ir įvai
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus rūs pasilinksminimai. Pra šome siųsti šiuo adresu:
llar.”
!sas bus panaudotas ir poliir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
džia 12 vai. Mokestis $1.50.
Miestas begaliniai gražus tiniams tikslams. Mat, ne“KELEIVIS”
Visi yra nuoširdžiai kvie
KELEIVIS
ir turtingas. Greta didžiau-trukus Brazilijoje bus pre
čiami toj iškyloj dalyvauti. J 636 E. Eroadway —:— South Boston 27, Mass. suos prabangos ir turtų ma-zidento ir viceprezidento
636 E. Broadway
-s- *
So. Boston 27, Mass.
Komisija.
tai didžiausią vargą.
I rinkimai. M. Krasinskas.
tj.,.
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LICDI NUŽUDYTOS Dl'KTEUS
—O ką reikia padaryt, j syk Švedijon gromatą, kad' kontraktoriaL Šie. apziūrearba ko nedaryt, Maiki, to- tas jų fondas ir man paskir- ję, koks miškas, kokie kalkiam praizui gauti?
|tų praizą.
i
nai, upeliai ir upės, pasiūlo
—Viena dovana, tėve, —Už ką? /
bendrovei už kiek jie atvaskiriama už nuopelnus che-) _ Ugi už naši tamavi m a fys i bendrovės kiemą vieną
pasitarnavimą .
...
.u ...
mijos mokslui, nes ir pats
juk tu žinai, kad kora» medzių Pasikeitė ir
Nobelis buvo chemikas. per visa pereitą metą aš nei
ual'>as- Atsirado skersAntrą dovaną gauna asmuo karto nesusifaitavau ir nei PlūRhal: kur vienas piovė,
pasižymėjęs fizikos srity. karto nebUvau Į laki.™
aabar Piauna du su “box
saw." Seniau supiaustydaTrečia dovana tenka už ge-j dalytas.
vo prie kelmo, o dabar
kūrini.
riausį literatūros
A
Visur
Ketvirta už nuopelnus me —Atleisk, tėve, as nonų be nurovęs kieme.
mokama ne pagal laiką, bet
dicinai, o penkta už pasitar eit maudytis.
navimą pasaulio taikai.
—Okei, Maik, gali šau pagal atliktą darbą (piece
—Orait, Maiki, tai para eit. Zacirka man parašys. work). Seniau susirgus ar
blogam orui esant valg} ga
vai dykai, o dabar stovyklo
se įvedė mokestį, privertė
įsigyti savus įrankius.
Didieji kontraktoriai darį „
(Pabaiga)
bą išdalino mažesniems.
Miikiniai Žmonės ir Jų čia. As uždirbau, aš ir pra- . I'edl!s mlnimuni atlygiDomine Manzo ir jo žmona (iš Chiragos). patys nuliūdę
Darbai
leidau. Aš vėl uždirbsiu.
<5 centus valandai ir
dėl nužudytos 8 metu dukters, ramina kitus savo vaikus.
. Nieko negaliu padaryti, taip 1 darbą kitaip priima. PaDukters apdegintas lavonas buvo rastas 12 bloku nuo jų
Nemanykite, kad aš rašy'■ jau mano galva dirba.
?“to P“e da,bo dleną’ pa’
namo. šimtas policininkų ieško nusikaltėlio, bet nesu
siu apie bušmenus. papua- Ir ne tik to vieno ruskelio 21u" 'avo darb\" Jel
randa.
sus ar kitus laukinius žmo o aiva ta i n “rtirhn ” b, bx> padirbta tiek, kiek reikia
nes, kurių dar pakankamai
to'kioJ^
uz 75 centus valandai, tai
yra Australijos, Afrikos gi
b
imk savo maišą ir eik vėl
lumoje ir kt. Aš čia noriu
Žinau, kad Bangor, Me., J h?? • j •
. .
prisiminti tuos miškų kirtė
Vlį"  miestely blaivybės laikais . A,tsl,:ado ^aunl '7ral>. ku’
jus, kurie kilio
didžiausias bus albatrosas
Hitleris Dar Nemiręs
v..;
rie turi sunKvezimius, traurikam?Vė Prieš Ė'dešta <laro’ miškininkai" atveždal kikus ir automatinius piūk- Niekas neabejoja, kad (jūrų sakalas), pats ne ką
nKams. r lies Kelias nešim.
. lūs. Nebereikia udiu ir upedidesnis už antį, bet jo iš
tic nrotn b, d:,bn įimtai vo vietos žydams smuklinin- ..
. ” ,.
& V p Hitleris prieš 10 metų nusi- plėsti sparnai siekia 12 pė
tis metų jų dnbo šimtai
rūkstančius lioms
lub nei zenkllK
Kelius
tūkstančių
Maine,
New kam* tukstancius. Jiems busunkvežimiais veža‘ žudė Berlyne, bet teisiškai du. Tokių plačių sparnų ne
,
vn
vieniui
jis vis dar gyvas.
Hampshire ir Veimont vabvo . . nanininamu
pampinama
visokių
miško į fabriką.
turi joks kitas paukštis.
miškuose
svaiginamųjų gėrimų ir “pa- 'Išnyko darbai, kuriems Prieš tris metus Austri
tijų
miškuose.
O už tą paršyvą kortą
jos vvyriausybė
kreipėsi Įį Jo sparnus nagui
n^” P° ReliU savaičių t<>
JOS
-vnausybė Kreipėsi
nagrinėja ir
Tuoj skandalas kyla.
Nemažai dirbo lietuvių, kių “vakacijų’ tie vyrai plilumberiack’iai Da tkrehtesgadeno teismą (ten lėktuvu konstruktorių
iai.
Tuojaus Džiova ima šaukti. bet daugiausia rusų tiek iš ki kaip tilvikai grįždavo vėl ,
J nrisialni.a™
v/ Hitleris turėJ° vasaros rezi- Albatrosai gyvena pietų
Kad net plyšta namas:
Rusijos, tiek iš Vilniaus, į mišką. Dabar ir pas mus R. J *
didesnės denciJ3) prarydama Hitle- ašigalio vandenyse, kaliais
Kur padėjai, tu. šunsnuki. Suvalkų. Gardino guberni- yra tokių “prieglaudų.” Yra
,
T
trūksta ri° mirimo oficialaus pripa- jįe Humbolto šaka srove
Tąją čyrvų damą?
jų. Daug buvo ukrainiečių, ir lietuvaičių moterėlių, ku- .
.
,. . ,
\ žinimo.
Tei smas atsakė ne- *nunlaukia
i šiaure i Ramuarba kocholų, kaip jie save ries daro bizneli pasirody- £*">»»
abej°j?S’ kad Hitleris
"nyi£ km’tk audIs kišenės pusė plytos

Praeitin Pažvelgus

ir Tas Įdomu Žinoti

—Tegul bus pagarbintas,
vaike!
1
—Sveikas, sveikas, tėve.
Kas girdėt tavo kolchoze?
Ar gerai auga tabakas?
—Maiki, iš mano tabako
niekas neišėjo. Kai manęs
nebuvo namie, tai kiti kolchozininkai padarė mitingą
ir nutarė, kad mano makorka pasėta nelegališkai, ba
be didžiumos nutarimo: to
dėl jie tą žemę sukasė ir pa
sodino agurkus. Valuk to
aš supykau ir tą jų kolchozą
pamečiau. Sakau, pasikar-

a

Tuoj i darbą išvažiuoja,
ir beregint visi vyrai
Tuoj 1 laitą stoja.

Vienam nosis nubalnota.
Kitam ragas kaktoj auga.
Kits ant flioro parsiritęs
Pliekia savo draugą.

vadino. Daug buvo suomių,
lenkų, mažiau švedų, iš
Naujpsios Škotijos ir Piince
Edward salų, kurie buvo
vadinami “piai” (P. E. I.).
Tikras Babilonas!

damos Ievos kostiume.
Rerlin, N. H., yra didelis
Brown Paper bendrovės
fabrikas. Prieš 40 metų
bendrovė daug rusų vežė iš
Bostono miško kirsti, pasta-

miręs’ bet oficialaus nutari- ros nubloškia jų ir į Atlan•
.
mo iki šiol nėra padaręs ir
šiaurę.
. °.n^ .u a
. vis dar tą reikalą tiria.
. ,Kai f kune kontraktonai
‘ R.lvai™ Antruoju požiūriu pirmoabal
J±C“ai n™d? vieta tenka »lažiajai «“««£ a,Ke ^buT^rS
kuri

'

..

,

įo

se miškuose, vadino ^m- ir išlaikė .jų kunigų, kad jis
tt
"’ibal‘T
berjack įais. Jei įvykdavo “mokintų ’ miškinius.
. .
meniu,
___
sutinkama visose Amerikos
o m įrL-oic
fiz'k.crzv KclRSdlSfelSi
A
u
nelaime, tai 1laikrSSCIuOSS
pi aricuzų ku— todėl
, . lengva buvo jiems mirimo metriką.
įetose. bemau J/^Y bu^ o
idiiu
parašydavo: užmušė žmo- nigai taip pat lankė savo >ukth
„
.
Reik manyti, kad galų pakankamai laukinių gul—O ką dabar tėvas ma
gų. arklį ir 2 lumberjack'- parapijoms ir atlikdavo iš- 1
antrąjį pabliūru ka- gaie jr teismas pasakys, kad bių. Šiandien “trumpeter”
nai dalyti?
—Ar tai viskas?
nius.
pažintis ant kelmo atsisėdę.
aaug miskinjųnu^o i Hitleris yra miręs, nors jo rūšies gulbių begalima už—Dabar aš pradėjau lek —Jes, Maiki, tai visa ka
Iš
tikrųjų
tie
miškų
darKad
ir
daug
rusų
dirbo
kūno Jau senai tik Pelenai tikti Yellowstone Parke, kacijas imti.
jiems
atrodė
čia
geresnės
belikto.
runka. Kodėl tu neploji? bininkai
me jos yra draudžiamos
buvo skirtingi miškuose, bet labai mažai
—Kokias lekcijas?
sąlygos,
bet
neilgai
padirbo.
—Kad prastai dainuoji. žmonės. Jie dirbo labai jų ką nors užsidirbo. Tvai ,,
naikinti.
Mažoji švilpike
.
.
..
..
—Alokinuos dainuot, vai — i ai tu, vaike, rokuoji, sunkiai, Ne juokai žiema kingiausi pasirodė Kanados .ax,^ ? Ygmimą, jie pasige
Ar Saharoj Karšta?
gulbė vasaras praleidžia ir
ke. Gal galėsiu surengti kad ant korcerto šitokia me- giliame sniege, aukštuose prancūzai.
re’. kaip buvo seniau Įpratę
Sahara — tai didžiausia peri tolimoj šiaurėj, o žie
koki koncertą, ar ką.
kirviu,
pinklu
ir
Prieš
50
metų
pačios
I
darbų
nebesiejo
ateiti
iiodija netiktų?
kalnuose
pasauly dykuma, esanti Af- moja Šiaurės Karolinos me
—Ne tau, tėve, koncer —Ne, tėve, koncertui ji storu kabliu ant tvirto koto bendrovės samdė darbinin- . , 31
išsipagirioję
džiais apaugusiose upėse ir
Reikėjo
^
kos
šiaurėj.
Jos
plotas
tuoti.
,
•Ji
gal
tiktų
tiirfsii
__
i
_______
___
____
___
a
i-.
*:idaibo
nebebuvo
netiktų. Ji gal tiktų tiktai apsiginklavus
—Kodėl ne man?
vėl vykti į mišką.
užima daugiau kaip 3,500,- ežeruose.
Zacirkos saliūne.
į
ono
versti.
O
vasarą
dar
įrankius,
bet
ir
visą
išlaiky—Visų pirma todėl, kad
Ir aš pats esu buvęs mišketvirtainių mylių, taigi Pavasariais jų galima
—
Na,
tai
duok
man
rodą,
blogiau.
Saulė
kaitina,
mumą.
Žmonės
buvo
suskirske 8 mėnesius. Sugrįžus į ^Ia geiokai didesne negu daug matuti diūziųjų ežeių
tėvas nemoki dainuot. Be
?>Iaiki. kaip aš galėčiau pa- šių ir uodų miliardai. Žmo-tyti grupėmis po 6 vyins. ke. ®..mei?®sJ,us'
viskas Jungtines Amerikos Valsty- rajone, kada jos grįžta is
to. tėvo ir išvaizda tokiam sidaryt
pinigų.
nės dirbo vabzdžių kramto- Vienas jų buvo “galva.” ku- kC-V??ZaCP!Li- tlkra\
šiaurės žiemoti pietuose.
bės.
reikalui netinka.
—Tėve. tu vis giriesi, kad mi, prakaitą maišydami su ris įkirsdavo medį. 2 piovi- eis 1 a r0€*€» ypač mote- Joje yra kalnų iki 11.000
—Maiki, tu mano išvaiz ilgai pasauly gyvenęs daug Krauju.
Atsiminkite, kad kai, kurie medį nuo kelmo
I ai Bent Suvažiavimas
pėdų, o yra vietų net 400
J. Kautaičia.
dos nekritikuok, bile tik žinai, taigi turėtum žinoti dirbo pliki, kūną tepdavo nuversdavo, šakas nugenėpėdų žemiau jūros pavir- j ęhiea^ą iš visos Amerimano dainavimas žmonėms ir kaip pinigų pasidaryti, visokiais taukais, žibalu ir davo, ir supiausydavo nusiaus. Kalnuose uolos, o že-kos suvaž~lavo apie 90,000
patiks.
Tiesą pasakius, galėtum dar tt.
statyto ilgio gabalais, vieJUOKAI
mumose smėlis. Gyvybės Shriners. masonų ordino na
—Bet aš nemanau, kad įr mane pamokinti.
Rodos, žmogus taip sun- nas kelią praskindavo, vieten labai mažai, nes trūksta rių ir jų šeimų. Praeitą
jis galėtų patikti.
—Nesibaik, Maiki; gal kiai uždirbęs dolerį, turėtų nas vežikas ir jo padėjėjas,
kolchozininkas Apgavo
drėgmės.
,
dar Dievas duos prasigv- jį branginti. Bet ne. Grį-kurie suveždavo medžius į Sovietų Sąjungoje į radijo Oazes, tai yra vietos, ku- antradienį ir ketvirtadienį
—O aš mislinu, kad pa venti. Ve. aš girdėjau, kad zę į “civilizaciją,” miškiniai paskirtą vietą.
jie žygiavo Chicagos centro
stotį atėjo kolchozininkas ir i’iose randama vandens ir gatvėmis. Tose eisenose da
tiks. Juk seniau aš imda
toks nebylių fondas, ką skuba jį išleisti. Geria be Žiemai atėjus ir pasnigus prašė leisti jam pasakyti kalbą, todėl ten gali šis tas augti,
vau lekcijas iš Miko Pet- yra
visiems duoda gerus praizus saiko, ’fundija draugams, padarydavo kelią prie upe-.stotieg vedėjas atsakė, kad jis teužima vos kelias dešimtis lyvavo kelios dešimtys tūks
lausko. kai jis Amerikoj gy
tančių suvažiavimo dalyvių,
veno. Atsimenu, jis visa už atsižymėjimą. Ar tu ži-pažįstamiems, pasipainioju-lio. Kelią dalydavo šitaip. to padaryti be leidimo negali, tūkstančių kvadratinių my pėsčių ir raitų, jojusių 630
sioms moterims. Vaikams Sniegą suspausdavo ir ša- Kolchozininkas turi gauti iš ati- lįų.
da sakydavo: gerai išsižiok, liai apie tai?
| ‘kadangi Sahara yra arti arklių, 23 asilais ir 7 kup
oro į plaučius pritrauk, fugą —Tokio “nebylių fondo” pinigus dalina. Po trumpo lant palaistydavo vandeniu, tinkamos įstaigos leidimą.
nežinau, tėve. Bet yra laiko, žiūrėk, jie jau nebe-Jis pasidarydavo kaip stik- —Leiskite tik 10 žodžių paša- pusjaujo tai kailiniu tikrai ranugariais.
nustatyk ir leisk balsą. Ta aš
vadinamas Nobelio fondas, turi cento ir vėl grįžta į las. Tadai milžiniškas šia- kyti.—prašė kolchozininkas.
nereikalinga. Žiemos
da man vis nesisekdavo tą kuris atsižymėjusiems žmo- mišką prie sunkaus darbo, jas sukraudavo 20 kordų ir —Negalime.—atsakė vedėjas,
Jūrų Karalius
metu
naktį kartais vanduo
fugą nustatyt, ale kai dabar nėms skiria dovanas. Gal Pradėjęs tą darbą jaunas, gerai pakaustytais arkliais ~Tai ,eĮskite nors penkis žosušalti, bet šiaip nakti- Banginis tikrai turi teisę
patrajinau, tai išeina nesiek apie jį tėvas ir būsi girdė- stiprus būdamas, žiūrėk, su- veždavo ir pagal upelį krau- <lz'”s tart’« maldavo kolchozimis
temperatūra nukrenta juo būti, nes didesnio gyvio
tai. Jau pramokau vieną jęs?
bendrovė n,nkaslaukęs
55-60
metų
ir
krito
davo,
kiekviena
—Negalime ir to padaryti be iki 40-50 laipsnių. Dienos nei sausumoj nei vandeny
dainušką sudainuot, ir mis —Gali būt, vaike
O
kur
kur
negyvas,
o
daugelis
ir
atskirai
sužymėjusi
medžius
leidimo,
—nenusileido vedėjas. vidutinė temperatūra 100 nėra. Jo liežuvėlis sveria
linu, kad su ja būtų galima jis randasi?
patys
sau
galą
padarė
nusavu
ženklu.
—Tai nors vieną žodelį susi- laipsnių, bet niekas nesiste- tiek, kiek visas dramblys.
jau koncertą pradėti. Tik
—
Švedijoj,
tėve.
šokdami
į
upę
ar
virvę
ant
Pavasari,
ledui
sutirpus,
mylėkite.
_ vis maldavo koklio- bi, jei termometras pakyla J° skilvyje kartą žvejai rapasiklausyk, kaip ji skam —O kodėl Švedijoj?
kaklo užsikabinę.
medžius mesdavo į upelį, zininkas.
iki 136 laipsnių, o yra vie- do 9 pėdų ryklį. Mažas
ba:
i
—Todėl, kad Nobelis, ku- Man pačiam prieš 25 mt- kuris nunešdavo medžius J Vedėjas pagalvojo, kad
kad dėl
dėl
kuriose pačirškina iki banginis “beibis” kas valanVieną ilgą. tamsią naktį
ris tą fondą įsteigė, buvo tus teko matyti, kalbėtis ir didesnę upę.
Perskyrimo vieno žodžio nėra prasmės su 170 laipsnių. Dar g^ai. dą priauga 10 svarų. Jau
Aš prie kortu prasėdėjau
švedas. Jisai buvo sprogs- mokinti jauną ruskelį, atėju- punktuose sargai skirstyda- tuo atkakliu kokhozininku gin-ja nakjvs ^akos ir la- tie duomenys aiškiai nusaIr šią liūdną, ale gražią.
tamųjų medžiagų fabrikan- si iš miško į mano krautuvę, vo pagal ženklus. Paupiais čytis, nes kas gi čia gali atsi- ,
oras
ko, koks nykštukas čia tu
Dainą ten sudėjau.
blogo, jei
tas ir dinamito išradėjas. Jis paprašė iškeisti $300 če-eidami vyrai paliuosuodavo ;tikti
,lkti hk>go,
jei jam
’»«« bus leista
rima
galvoje: banginis (vy
Užu lange kaukia vėjas
Mirdamas jisai paliko $9,-kį. Vakare aš jam iškei-sukliuvusius ir ant kranto'*®?? žodį
zod’ tarti.
tarti Jis sutiko ir.
riškosios lyties) išauga iki
Didžiausias Lekiantis
prie mikrofono, pasakė:
Ir lietus į langą beldžias.
000,000 fondą, kad iš tos čiau, o ryto metą jis vėl at- palikusius medžius. Už tą prie,^:'
60
pėdų ilgio.
Paukštis
“Dabar kalbės X rajono Sta
O už stalo būrys vyru
sumos procentų kasmet bū- ėjo ir paprašė, ar negalė- darbą anuomet mokėjo 20-lino kolchozo darbininkas Ivan
—K. K.
Sau kišenius melžia.
Ar žinote tą paukštį? Jei
tų išmokamos penkios do- čiau jam bargan duoti pa- 25 dolerius mėnesiui.- Va- jvanov ”
Dreba rankos, blizga ak. s
vanos daugiausia žmonijos kelį cigarečių. Aš paklau- landų niekas nežiūrėjo, dir-^-Gelbėkite.__ buvo tasžodis ne, aš tuoj pasakysiu. Tokį
.
Per paskutiniuosius 38 metus
Prasto lėkt riko šviesoje;
labui pasitarnavusiems žmo- siau jo, kur jis dėjo tuos ho nuo šviesos iki šviesos. jkurj ivannorėjopasakyti
ii paukštį mes galime
Jungtinėse Amerikos ValstvbėSėdi vyrai ir visokias
nėms. Tos dovanos siekia šimtus dolerių, kuriuos jam Prieš kokius 30 metų įsi- pasakė.
Pu būdu pasirinkti. Pagal se dėl viesulų žuvo 13,421 asApgavystes vis galvoja.
maždaug iki $40,000 ir yra vakar iškeičiau. Jis man vyravo kitokia tvarka. Pa--------------------------j ištiestų sparnų platumą ar- muo, o medžiaginių nuostolių
reliba pagal svorį ir dydį.
jie padarė apie pustrečio biliožinomos
Nobelio
dovanos
atsakė:
,
čios
bendrovės
nustojo
paPrietarai
—
tai
savotiška
Jei tik čenčius pasitaiko.
1
Pirmuoju
požiūriu
pats
»<> dolerių.
vardu.
I i - Tylėkite, pone Kaulai- čios mišką kirsti. Atsirado gija. (Burke)
Viena korta tuoj sudyla,
L lt
r»iL

111C
jvtc

Cll
c

COVA
eavv

Juokias kortos išbarstytos.
Juokias vėjas užu lango.
Kad si’kilję geri frontai
\ ienas kitą rango. . . .
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Puslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON

Penktai

TAI BENT PLAUKIKAS
akademiko J. Kriščiūno va-'
dovaujamą
80
asmenų
mokslinę ekspediciją, kuri
turi “per trumpą laiką ištir
Kai įsiskaitai Tarybų Lie- lietuvių dailioji literatūra,
ti visus respublikos rajonus,
tuvos
komunistų spaudą, tai žinoma, yra buržuazinės
Nauji • Radiniai Vilniuje “Kapitalistinių kraštų vai- siekiant specializuoti žemės
atrodo, kad ten visas žemės ideologijos padariniai.” VaKomunistų spaudos pra- da,ntiej‘ dygsniai nenori ūkio gamybą ir racionaliai
ūkis taip mechanizuotass, dinasi, čia tenka ir Cvirkai,
nešimu vykdant žemės dar
su tuo» kad ne tlk_ panaudoti rastus žemes fonkad ir vištos automobiliais Bet vyruko būta apsukraus,
bus seniausioje Vilniaus“ m?s« !alis>..bet..ir. 'T‘Pasirėmus tos ekspevažinėja.
Bet tarp tų melų, Jis sugebėjo Įsiteikti okumiesto dalyje aptikti ido-dles demokratijos issivada- drcijos duomenimis bus ra
kartais, prasprunka tikrojo pantams komunistams ir mimūs archeologiniai (žilos™ lš tarptautinio kapitalo, pinamasi -sėkmingai jvykgyvenimo
nuotrupos. Štai rė sava mirtimi.
senovės) radiniai. xetoH vadovaujamo JAV mono-dyti komunistų partijos ir
birželio 26 d. Vilniaus ra—:—
nuo buvusio Puškino pa-Pol,«-, J>e vėl mosiąs; bai-tarybinės vyriausybes įskeldijas
pasidžiaugė,
kad
Vei-į
Tarybų
Lietuvos
komunisminklinio akmens, tarp pi-“I" kanu pneš socializmo tus uždavinius dėl smarkaus
sėjų
“Tiesos”
kolūkyje tų spauda jau giriasi, kad
lies kalno ir katedros, atrL !r hau(hes demokratijos sa- žemės ūkio sakų pakėlimo,
sparčiai
šienaujama,
nes su Kapsuko rajono “Šešupės”
tas
akmenų
grindinys. h\ o. . ,. ,.
° •e^alaujama per 2-3 medalgiais išėjo Į pievas 40 kolūkio melžėja Vosylienė
Mokslų akademijos ir teisės X Siparį, haudies
‘j15.
uk'°. »amybų pavyrų. . . . Tai kur dingo šie- primelžusi 1954 metais iš
instituto darbuotojai, atlikę ^laiminės premijos lau-dvigubinu, mėsos patngunapiūtės mašinos, apie ku- kiekvienos karvės vidutiništoje vietoje bandomuosius,™ata?T!esos., ėdžiais bmti ir tL
rias tiek daug kalbėta, ra- kai 5,047 kilogramus pieno,
kasinėjimus, surado senovė- klausl«st kaipjeik pavadm—~
JatK i.aianne. buvęs ‘ Air. America” ir laimėjęs 6 pasau
syta?
Nenuostabu. Kapsuko raje čia buvusios mūrinės šie-“ luos Amerikos karo kursKomų Plota. Didėja
linius ištvermingumo rekordus, nori pa’rodyti. kaip Al—:—
jono karvės nujaučia su kuo
nos pamatus. Pilj supanti ?t^usj kune sudaro naujo pernaį Lietuvoje komų
catraz salos (matyti viršuje) kaliniai Rali surakintomis
Tarybų Lietuvos vyriau- turi reikalą. Vosylienė ne
siena buvo apiel.8-2 metrudalf’ P , us- Kkokio jieią buv0 apsėta 4,000 hektarai,
rankomis išplaukti į San Francisco paplūdymį. Nesenai
sybė, vadinama ministerių bet kas, bet aukščiausio sostorumo, išmūryta iš stam-?a,.d°>. ka?P pamišėlių, dvi- Q žįeraet jau 158 000 hektajis perplaukė Golden Gate po vandeniu, užsimovęs alsuo
taryba, yra tik tarpininkė vieto deputatas. Seniau tas
bių lauko akmenų, tarp sa- ko« zvel?’J’ bandančių suTaip skelbia komunis_
jamąjį aparatą.
tarp Maskvos ir Lietuvos, rajonas buvo vadinamas
vęs surištų giubiu kalkių naijunti, visa, kas gražu, neiaįkraščiai.
Jai nėra kas veikti. Tarp Mariampolės. o šiais metais
skiediniu bei nestoru molio ra®ime’
, .
--------kitų smulkių darbelių jai pramintas Kapsuko, vadinasluogsniu.
Tarp akmenų , *1. namlJ seimininke A. Kaip Namus Remontuoja
pavesta suteikti tokius dir- si, tas vardas visus įpareivietomis pastebėti degėsių ^“"‘ene gauna atsiliepti
bantiesiems vardus: “Tary-goja, tai tenka laukti, kad
pėdsakai, apdegę gyvuliųta,ko6 klauslmu' Ji
’’ sakan“v”1- Vilniaus vieno rajono nabų Lietuvos labai geros šiais metais to rajono visos
ti: “Pikta darosi, išgirdus mų valdybos viršininkas Šiuo mttu Sovietų Sąjun-veik pusę derliaus.
kuJjai n tt. Sprendžiama,
niekšingus užsienio im- Volodin skundžiasi savo gos viltys sudėtos į kukurū- Valgo juos visokiais pa-kiaulininkės vardą,” “Tary-karvės susitars ir duos po
kad si siena buvo pastatyta
ypač JAV suma-vargais. Sako, jokiu būdu žus (kornus). Jie susirgo vidalais ir žmonės. Gali-bų Lietuvos labai geros šešis tūkstančius litrų piepenkioliktame šimtmety.
‘nymus sukelti
Seniau ten ma juos
sukelti atomini
atominį ka-negalima
ka- negalima namų
namų tinkamoje
tinkamoje kukurūzlige.
. . naudoti
T. , , ir. degtinei melžėjos
... vardą” ir -panašius no,
- o- ateinančiais metais iš
Naujieji radiniai padės ge- ra ”
tvarkoje palaikyti. Jei rei- apie kukurūzus niekas ne- gaminti. Is kukuruzų paga- kitus, bet jei tokiems dar jų tešmenų per kiaurą dieriau pažinti Gedimino oi lies Tokia propaganda dabar kalingas koks remontas, tai kalbėjo, o šiandien ten pilni minamas krakmolas, kuris duodamas koks nors meda- ną pienas upeliuku tekės, o
praeiti kuria dar dengia vedama Lietuvoj. Ji nepa- negali gauti medžiagų, arba laikraščiai prirašyti apie plačiai vartojamas maistui, liukas ar ordinas, visais to-pats kolūkininkas burnoj
tamsūs’ rūkai?
* liaujama kartoti. Rusai— gauni niekam netinkamas, juos, bubnija radijas, laiko o taip pat pramonėje. Iš jų kiais atvejais sprendimus nieko neturės.
_____
taikos balandžiai tik tie Plytos sutrupa dar tebeve- paskaitas ir tt.
gaunamas dextrinas—kli-daro Sovietų Sąjungos mi- Tokiomis pasakomis maiIr Jie Gauna Šita Dainelę biaurybės Amerikos kapita- žarnos, o iš tokių plytų pa- O kukurūzas, tas komu- juojama medžiaga, ir dex- nisterių taryba.
tina savo skaitytojus ir
Dainuoti
listai ruošiasi mus sunaikin- statytos krosnys sugenda nistų išganingu laikomas trose, savotiškas cukrus, nauklausytojus Tarybų Lietu
ti Rentėkite pilvus suver- per 3-4 metus, užuot stove- augalas, yra senas sutveri- dojamas
saldainius garnį- Vilniaus miestą dabar vos komunistų spauda ir jų
Komunistų “Tiesa" Į se-^* feiR ruo-tig gintis, reik jusios 15 metų. Krosnių mas. Čia, Amerikoj, jis se-nant ir kitiems reikalams, puošia tokie paminklai: Le-tvarkomas Vilniaus radijas,
—J. K.
nelio profesoriaus, agrono- ’kius kalti
’
špižinės durelės neužsidaro, nai indijonams buvo žino-Iš jų spaudžiamas aliejus, nino, Stalino, Černiakovsm o Jono Kriščiūno lupas
J___
naujų langų rankenos -ir ki- mas ir vadinamas mahiz. plačiai vartojamas gami- kio, statomas Puškinui pa
Įkiša šitokius žodžius: ‘Vi
to^
tuoi Kai šiame žemyne pasirodė nant nailoną ir kitas dirbti- minklas Gedimino pakalnėLaiškas iš Lietuvos
Muzika Vis Nevyksta
tos metalinėm
metalinės dalvs
dalys tuoj
sas pasaulis nerimsta dėl
___&___________________
_
je ir bus atidengtas biustas
......
.
JAV imperialistų ruošiamo Lietuvis ūkininkas žinojo.
langai sukrvpsta, pasi- R patyrė ir apie kukurū- žodžiu, kukurūzas yra rašytojui Cvirkai; numaty- . ™ūsų laikraščio skaityto
karo.” O jau aštuntąją de-kur kokį javą sėti, ir sėj° daro skylės- nes" duodama žus. Jų sėklų jis parvežė tikrai naudingas augalas ta Vilniaus teatre pastatyti J3?. P*
K. Padavė mums
šimtĮ metų einančiam mate-ten, kame kuris jų gerinu slapia medžiaga.
1 Europą. Tokiu būdu ku-ir “supuvusi kapitalistinė biustas artistui Dauguvie- laišk^ iš Lietuvos nuo savo
matikui prof. Zigmui Žemai-augo. O komunistai vis dar gtogaj kiauri 0 pataisyti kurazai pradėjo plisti Euro-Amerika” tą senai žino ir čiui ir trūksta tik Muravjo- motinos. Laiške rašo:
čiui primeta tokias mintis: to nežino, ir štai jie paskyrė negajjma nes nėra reikalin-P°J- Ispanų ir portugalų senai tą augalą plačiai au-vo Koriko paminklo. PirBirželio 5 d. sumaniau
-------------------------------------------------- ------------------- eOg medžiagos Reikalinga keliauninkai nuvežė tą au- gina.
. mieji keturi čia išvardinti Para^tl kelet^ žodelių savo
SKAITYKITE
100 tonu cemento o valdžia šal3 i Tolimuosius Rytus ir Jei klausyti komunistų, paminklai pastatyti didžiu- b,angiems vaikeliams. Pirpasitik 10 tonų° Ir tvar Afriką........... .
tai jiems priklauso visi sva,- „ai, gerose aikštėse, iš vi’kvkią «knnH7i»Qi tiaą narpi.
išeiviai is Anglijos blausi išradimai, visur vis-sur matomi- o rasvtoiui
;ai . uien .f""T
Jjnag
"
pradėjo kurtis Šiaurės Ame-ką jie pirmieji padarė. Tik Cvirkai tik biustas Cvirkos neI^ ir visus vaiKeuus if
______
rikoj, jie jau rado indijonus va apie tą kukurūzą trisde- ir Komjaunimo gatvių san- prašau Dievą geros sveikauodo
Abeikio roVaikai
<5ii«
gana plačiai kukurūzus var-šimt su viršum metų tylėjo, kryžoje.
1
t,o?’ vIs’ems geros ateities ir
Dovvdtno apysaka apie jaunuolių
manas is Žemaičių Kalvarijos praValkai Kornus OejO
.
1
,
...
- ,
-•
•
• .-i i M
J
linkiu rlyncr Huno- laimAc ’
pergyvenimus šienapiūtėje. 16S pus- eities. Kietais viršeliais, 467 pusiątOjant. Ne be reikalo tą aU- nieko nežinojo, ir tik dabai"
IHIKIU UdUg, uaug lainieis.
laP'ai- kaina ......................... $2 piai’ kaina .......................... $4 Birželio 12 d. Vilniaus galą čia ir pirma praminė pastebėjo, kad jis begali iš- Ta Pro£a prisiminkime,
(Toliau laišką rašo seCEZ?
ZARIS Mirko .lesuiic o romanas vn NIUS tarp AUDRŲ. Jeronimo laikraščiai rašp kad ‘"T ai<5
l-z-.-o,, oteli* irindi-gelbėti
griūvantį
sovietinį
kad
*
komunistai
mėgsta
šuo.)
•erte A. K. Puida, pirmoj, -lats.
Ci<.-no kny ga apie Vilniaus krašto
^a^^’ ”a
indijonų komu, atseit ir
vertė
188
žemės ūkį, o kartu su juo ir veikšlenti, kad Lietuvos neMes dabai tam kartui
kovas viršeliuose
ravo t€ises
" So.oO vės
kolūk
javais, o, šianši
LENGVAS
na> kietuose
NGvAb BUDAS
Ki ims ISMOM
įsakini li ami
aag,-- na<
...........
on y
D., dvi dieni sėjo jonųz grūdais,
••
kornus
80
Radviliškio
vidųdien
jį
čia
trumpai
komu
pačius
komunistus.
priklausomybės
metais
raesame
sveiki tik mamytė
LISKAI. Geriausias vadovėlis pra
dedantiems angbskai mokytis; dumia TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. r
;
n
i
n
cin<t
mnkvklną
mnkinin
mokyklos mOKinių.
mokinių, \aflinu.
vadina’
šytojai skurdo, o Cvirka di- mažiau begali, buvo susirištarimų, angliškus pasikalbėjimus.
Parašė Leonas Blumas. Trumpas riniosios
ljniOSlOS mOKvKlOS
Kaina .................................................. socializmo aiškinimas.
Kaina 25c. čeiniakovskio vardo kolūky
ku™ nirmiPii mi. Ką daryli? Nesakysi da- oelį vargą vargo, šis, tada gusi, tai ir aš atvažiavau.
inažinn <11
koraais Pripažino
su tuo
tuo anaahi
aigalu, vadivadi- bar’ kad ir P1,niuo^ius ku' dar jaunas vyrukas, Cvirka Pas mus labai šiemet šla• ’ ai-r
kain rnlnčta kurūzus bolševikai išaugino, tais buržuazijos valdymo pias pavasaris, jau beveik
receptu,
pu.- . Kaina ..... - .nyga šių dienų klausimams supras- nektUių.
KAS BUS. KAS NEBUS. BET ŽE- tį.
Kaina ........................................ 50c
na ma!z, ,
i
’ Tą bus galima vėliau pašau-metais, 1937 metais už ro-pusė birželio, o dar nieko
MAITIS NEPRAŽUS. Balio Rrw.
-------------naf3 Rusai
Paske^tb 0 k(d kas re’k maną “Meisteris ir Sūnus” nesodinom. Pernai buvo rugos įdomus aprašymas, teip Joni SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. PaStato Silosus
nai
Klišai ji
II vadino kukuMažrimas i«i2 meta,s ,s m-sura i
• ^aii erve e.v e.........^ux._ _ _ v
va
ži
u
°ti į tą ‘ ‘supuvusią buvo apdovanotas premija duo labai šlapias, prigėrė
Kaunų nusikraustė ir Napoleonų re- nas.
^j
Ameriką” ir pažiūrėti, kaip—tūkstančiu litų. Be to, bulvės, o šiemet gal ir so’'V-' LIETUVOS ISTORIJA. Parašė V. , Kaip
, J ‘žinoma, bolsevikijoj luz^, o ^ .
NEML N J PAR , WTEkE.
Daugirdaitė-Sruogienė. —
Kaina $3.00
r aS€
sergama
komų karšt- 'Oje Įsivjiavo
aUgjnamį kukurūzai, švietimo ministerijos lėšo-dinti nereiks.
Naujienų
Jengrvai skaitomi Pr. A. Crarmaus
11^.^
;
atsiminimai.
pusi. Kaina -U."1'
"ge. . įaulių rajone užsėta aI^ a>. ,
~
kiaulės ir bendrai tvarko-mis jis važinėjo užsieny ir šiaip jau nėra, tik kaimynas
MILŽINO PAUNKSME. Balio SmDr. P. Joniko pirmas,, ir viemnte- komais 2,000 hektarų.
Ru- BudamaSSIO Žemyno au- __ ;__ T>_T____
_____paliK
kurį laiką gyveno
Paryžių- Jonas Vileišis ___
numirė,
gos trilogiška istorijos kro„,,
«...
ku»,.u
Kjj
dcn
.
reikžs
susi
f
osuotk
galaSi
kukurūzas
ir
šiandien
mas
zcmes
UK1S
'
173 pusi., didelis formatas, gera na
’ -.
Tnn«rtinp«p ^at’
kalbėti, kad pas je—šitaip buvo “skriaudžia- ko žmoną jauną ir dvi merm3UJ3..
g
tavp
visko
vra k^d
is U
uričboc ročv
croitoc mirP
mirn lsaKai
et n i era Aš
A5
Kama ••
jUOZAS STALINAS, arba ka,P Suslėgti
Žiemai
pašarui. Čia
pn,n<xujct.
tfu.igui.wc
.
- .
kad
iŠ
“S11SU- mas” tas nmloturižkūc
r„iv gailės
lahai staiga
TIKI. Thor Heyerdani aprasyKaukazo razbaininkas buvo
R -R
d
1
-,
Amerikos
Valstybėse
jo
už136
a
,
’
.
*
„
tas
P
rol
etanskas
rasygaites,
mirė
labai
staiga
As
mas nepaprastos šešių vyrų keli')- ręs R usijos diktatorių. Kaina ..25c
pastatyti aaug silosų.___.____ L
..J
kapitalistų
nėra
ko tojas.
...
,
gyvenu vidutiniškai, tunu
v
f • _ puvusių
L • puvusių
kapitalistų
” nėra
ko tojas.
GVG1
llgU 31 pasirno‘kinti
4 , Hot
linezijų.
413 pusi.
Kaina. .. Vl.i'ii SOČIAI.IZMO TEORIJA.
Trumpai Šiaulių rajono žemės ūkio auginama beveik
trigubai
bet Volhnmic
kalbomis _
R ... . ....
vieną dukterį pustrečių meStefanijos Paiuna- ir aiškiai parodo, kaip ke.tės, vi- statybos viršininkas Dūkai-negu visame pasauly. Sia_ kukurūzu aitrinti nei^molaf,a Rusijoje leidžiamas
■ .
* kartui lahai
v,ėienės pris,minima, ,s jos ja; suomei,ės santvarka ir kodėl ji dar
________ k„k„rŪ7W dprlins *UKUrUZU
auginti neiSlUO- k-------------------------------...................................
lai tam RaitUl labai
komunistų
nvstės Lietuvoje ir Rusijoje.'56 pusi keisis.
Kaina ................... ".......... 25c tis sako, kad statybos me- me krašte kukuiūzT^ deilius kįpsi, jomis i pakalnę dar- u.
T-vlietuviškai
* -r* .
• kali ** tU.
prašom
atleist laiškelį, nuo
kaina .............................................. *i-<» TIKRĄ
džiaga
bet
siekia per tris bilionus bu_
anpio žemėg ūkįo nepakeL kančių laikiastis
Plieka<RA
APIE
nziaga paskirta,
paskiria,
oet darbas
narnas
u- adančio
a
‘‘.T™ Elzės tik turėjom.
Si
Šudiev
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Pw| R, ė....
... --------- 1 —
.
-----.
t..
j------- :------ virtuvių r,,
Si!nesutvarkytas.
Vėl
pavojūs,
sėlių.
Jų
čia
daugiausia
sj
Tą
suprat0
ir
bolševi-'
af
.
^:
m
i
;
„±!
P
tl
?
t
?
,l,epe
pasiliki,
sveiki.-S.
V.
’
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,!
Miškinį. Tumų. Savickį, Giras ir k- !T1O istorija ir v;aidymo praktika. La-kad silosai nebus pastatvti auginama vadinamoje gru- , „nr„įp Amprikos a^ie PremiJuotus kurinius. 249 pusi. Kairia............................. ’’1 Į aį daug medžiagos
Hagos. 96 puslapį jr nebu? Rur Rornu kong;r. dinėj juostoj, dvylikoje vi,į
ži
?
igti ‘ z kolchozi
"Premijuotieji
kūriniai,
MIRUSIOS SIELOS.
M. Gocolio kaina ...................................................50c
duriniųjų
valstijų
(Iowa,
IIa
tv^i„nti
kai
P
ir
vlsa
klta
pastaraiLapė pakeis kailį, bet ne būsvarbiausuis ^ala^ai^c%^! AR
ROMOS POPIEŽIUS
YRA VUOtl,
Slėgti
_
'
.
T
,.
ninku
atstovams
atvažiuoti
•
•
j
zc , patarle)
* ■-<
Mišk,n,s. 2-»0 rusi. Kama....53-,; RR1STAUg VIETININKAS’
I’aTen vis taip yra: jei vie-Hnois, Minnesota, Indiana,-- ; .
. , ,- siais laikais pasirodancioji da. (Slovaku
RYTŲ
Krėvės! rašė kun. M. Valadka.
Svarbu ną skylę susiuvo" tai suplyšo Nebraska, Ohio, Wisconsin ^kS
Sašy-tPASAKOS.
PosS^S-,r Vinco tS^k^Lrpe^iSrLinT^
-------------par
tautų
uty legendos.
220 pusi.
i SOęiALDEMOKRATIJA „ IR„ BOL- kitoj Vietoj.
1F tt. ), 1S kul ių Vienoj Iowa
kolchozininkai (aiš.
na .................................................... ....... I SEVIZMAS.
Pagal K. Kautsk
±7^^ S,ek‘a aP‘e ku, tai nebus paprasti kol
POPIEŽIAI IR LIETUVA.
Kunigo naujausiomis žiniomis papildyta tuo
600,000 bušelių,
M. Valadkos parašyta knyga, 250 klausimu knygutė. Kaina ........... 25c
LENGVAS BUDAS
Ne Pirmyn, bet Atgal
chozininkai, tai bus ir kito
pusi.
Kaina ............................... 12-50 K0KIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR
Rašėme, kad komunistų, Apie 90ši-° krašto kV" se srityse gerai išmankštinti
ŽEMAITĖS
RAŠTAI.
Garsiosios, BINO SENOVĖJE. Dievų_____
yra viIŠMOKT ANGLIŠKAI
mūsų rašytojos pirmojo karo metu šokių jvamuose kraštuosekiKair£ vadai buvo sukvietę į Rygą kuruz^. ^vartojama gyvulių vyrai) čia žada išbūti ištigą
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ralaikuose d, e vai buvo
,vių dievart Pabaltijo žemės ūkio dar-Pasarul: ,kiau ems’j?a vi_ mėnesį. Per tą laiką jie tik12d puslapiai, k'e buvo senųjų lietuvių
šytojos paveiksiu.
Naujas, paderintas anplų kalbos vadovėlis, su trum
.......... 50C Kaina ............................................... $1.00
kaina
Awik,o buotojus ir juos “mokino” jams’ , avims; paukščiams. rai daug ko gera galėg pa.
pa Rramatika. su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
NEPRIKLAUSOMOS . LIETUVOS j parašytas istorinis romanas iš 2e- ūkininkauti.
'en k^aubtės suvalgo be- matyti ir pasimokinti.
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava

Vištos ir Automobiliai

Komunistai ir Komai

Vertingas Knygas

naktys

karmišku

ose,

atlaidų

pavėsy,

p.

jį

lietuviu

kalbos

istorija

kon

atsiminimai.

teisybė
teisybė

apie

sovietų
sovietu

žc——‘

m

j

žemaicių"krikštas,

p.

PINIGAI. Jono K. Kario. 166 na- maitijos krikšto laikų.
Su kietais
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje. apdarais.
Kaina ....................... ?3.50

_
lame

SUVaZiaVime

___________—______
pats-------------------------------- - --------------------

• •
*
u
1...
Jei JU tarpe DUS tOKlU, KU-

t

galėjo Chruščiovas pasakė:
išeiga, o pastaraisiais metais rių smegenis “stalinizmo
A no,Sang,u Sfa
vaiSĖ .^"JkMaT SnŽ k*
S “Pastaruoju metu Pabal- sumažėjo ir bekonų garny- mokslas” dar visiškai neiš!SWSli
nti.
u«.. “Į0 kol«k,U0M sumažėjo baC
dziov.no, ta, j.e supras kad
vos socialdemokratų raštai dėl boi- pieno
pnmelzimas, eilėje - Taigi, patvs auksciausi nepakeitus kolūkines tvarV
rajonų blogai organizuotas komunistų vadai pripažįsta, kos, nieko nepadės ir čia
KTinakos lietuviarns-141 pus$So
Paer i^gerkvist’o fatokiaulių penėjimas, tsama kad Pabaltijo (taigi ir Lie- Amerikoj įgytos žinios. ToK*nm. AS
i"niEvi. ny£?
trūkumų tarybinių tuvos) žemės ūkis eina ne kie žmonės turės suprasti,
Pilna
argumentų,kurie visiems
Kipre.
Knyga laimėjusi Nobelio ūkių gamybinėje veikloje ir pirmyn, bet atgal. O mūsis- kad ir žemės ūki gali kelti
įdomus.
Kama ...... ......... 20e
premiją. K*nw ..?22’tt.”; o
Tarybų Sąjungos mi-kiai Maskvos klapčiukai ne vergai, bet laisvi žmoUžsakymus ir pinigu? prašome siųsti šiuo adresu:
nisterio pirmininko pava- mums nuolat gieda apie mil- nes. O laisvi žmones ir bolKELEIVIS
duotojas Lobovas pažymėjo, žiniškus laimėjimus “žemės ševikinės tvarkos negalės
636 Ea*t Bro?.dway
So. Boston 27, Mass. kad ir “ypač maža paršelių ūkio fronte.”
I pakęsti.
J. V-gas.
Kaina

.............................................................................5500

visuotinas

TVANAS.

laisvos

barabas.

netikiu

Ar

Lietuvos.

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

Parodyta kaip kiekvienas žodis r3Šcmas lictuviSkai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš

kai.

Kama 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, M

Nr. 29, liepos 20, 1955

r?f rrre, so. boston

’ uslc*p is 5v?i a?
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Moterų Skyrius

CE ŠILTA

IR

JIEMS

* j

2EMAIT£:

Kunige Naudą Vėjai Gaude
(Tęsinys)

Kaip Kas Jaučia

—Vaikai!—šaukė Balkis sargus.—Judu dabokita
svirną . . . nesitraukite nuo durų; jeigu sušalsita, lyskita
į virių, o kitur mudu aabosiva.
—Gerai, dėtie, gerai: mudu svirno neprast osi\ a ...
niekas jo nepagaus. . ’. .
Vaikiukai juokdamiesi susmuko į šeimyninę.
Balkis su Klynu, eidami ant kluono, patyliais šne

Gerbiama M. Pakarklie- nau, kad labai norėjo turėt
nė patiekė išsamų rasini savo vaikų. Kieno kaltė buapie išgalvotą gemalo suda- vo, kad neturėjo, nežinau,
kėjosi.
,
’
rymą—apvaisinimą (dirbti- Kad ir neturėdami vaikų,
—Ar žinai ką,—tarė Balkis,—už jaujos padangoje
nis man atrodo lyg netinka- gerai sugyveno, sakydami:
mas žodis, nes nieko nėra “'Kad Dievas neduoda, ir
apėjau šlajas sukrautas ir kerčioje sulūžusį briką, bet te
dirbtinio, o tik išgalvoto.— taip reikia tenkintis.” Antkiniai dar visai pamanomi . . . naujai aptraukti.... Nie
A. R.). Ar tokis vaisinimo roji pora gyveno tame pat
kaip negalėjau vienas numaustyk Ten yra ir daugiau
būdas doras ar ne—tai jau name. Nesenai buvo vedę,
i tekinių, eiva pasiskirsiva.
supračio ir jausmo reikalas, abu jauni, sveiki (taip atro—Ar tavo galva apsisuko?—stebėjosi Klynas:—juk
Pačios doros apibūdinimas dė) ir gražūs. Vyras apvatekinis ne riestainis, nesusikiši į kišenę. . . .
toli nevisuotinis, tarp doro lauš šviesaus veido, links—Nesirūpink, tam mano galva,—tarė Balkis,—pair nedoro negali tiesaus ruo- mas, jo žmona labai moteritinsiva į žvyrduobę, tenai mano svainis su kumele gal
Vaizdas iš Pittsburgh. Pa., vaiky namu. šilta ir ju vyrams net ant grindų L--.-is.Iežo nustatyt; net vienos tiky- riška, jauna, lėto būdo. Yy' jau lūkuriuoja. . . . Jau aš jam sakiau, jisai meistras, be
sus. Vienas tempia žarną, manydamas, kad iš jus pradės švirkšti vanduo. b.-t
bos asmenys Įvairiai i tai ras visada buvo linksmasbaimės visą trobą gal prisikrauti. . . . Tekinis prie teki
sivvlė . . . trūksta vandens tokiems reikalams.
atsineša, žiūrint, kaip kas tenkinosi armonika, kurią
nio. . . .
jaučia.
dažniausiai grojo ir mėgo
—Viskas gerai, pritarė juokdamasis Klynas,—o kaip
dažnai išeiti. Nors i ki ' apsivaisinti? Man rodos, jei ji susilauks vaiko, tai jie Atnaujino ‘Keleivi’ Dovanų
Mano supratimu, jei sve- tas moteris roaos nekreipė kad kur kas padoriau pa- abu liks viens kitam sveti-1
tau kunigas neduos išrišimo, lieps grąžinti, ką?
tur patekę lietuviai negali domės, bet ir namais nesi- tenkinti savo vienatini gvve- mi, ir jis neturės priekabių! Gimtadienio pro^- musu
—O, ar aš kvailys tokius niekus pasakotiesI—juokės
savo vaiku...
įslaikvti ivlietu-tenkino.
----------................
. vai- rpne
.....
(ilgametis skaitytojas A. Balkio—Kas tą naudą sukrovė klebonui? Aš atnešiau
Kitiem sakėsi vai- nį. mo troškulį
susilaukt
-~ vaiko. Jis pasirašė, i,.
viais, ypač kada valstybe kų neturėsiąs, nenorįs, o jei ko, negu likti bevaisiai ne AMergina
susilaukė
gei-.Vaišnis
iš East Čoulee. Al- ne sykį rublinę, ir tu atnešei, ir penktas, ir devintas nešė.
&**■- —
— ger
,
niekuo negelbsti vaikų įsau- ir norėtu
negalėsiąs. Jo iė ^Vo kaltės Vvras ture- tižu
ūžiamo vaiko, ir visi prade-(berta. Canada. atnaujino
visa parakvija nešė: krikštai, šliūbai, laidotuvės ir kalė
ginimui, tai neverta jų nė moteris tokiu gy
si paskutinis skatikas kartais teko atiduoti. . . . Ar ne
turėti. Bet tai sausas pašanesitenkino,
ačių ta nauda sukrauta? Kaip savo, be kokio
kymas. Dažnas subrendęs,
kūdiki
grieko galime imti. . . . šiaip ar taip svetimas svietas ap
sveikas kūniškai ir dyasis- rankas tiesdavo, kad paė- vo žmoną laimingą ir pats už vaiko tėvo arba už kito
žios . . . žiūrėk, kiek jau išvogė. . . .
kai žmogus, jaučia palinki-mu, į rankas; kada reikė-jausįg laimingas. Daug yra vyro, kad nuplautų nep&do70
Spalvų
Pieštukai
mą santuoką, i gyvenimą davo atiduoti motinai, pa- senesnio amžiaus žmonių,'rūmo dėmę, bet ji atsakė,
—Kad kiti į pragarą brenda, tai ir mudu būtinai
.
11 apksciau ar vėliau birdavo ašaros. Kad ir ne- kurie įsūnija ar įdukrina kad yra pakankamai turtin- Amerikos fabrikai garnį- ♦
geidžia vaikų. Tai vargiai sakydavo, nesiskųsdavo, bet svetimus vaikus ir jaučiasi ga ir pajėgi viena išauginti na 370 įvairių rūšių pieštu- tun va bristi? Nebent pinigų koks maišas kad pakliūtų
nutverti. ... Ką turi, sako blogu arkliu į pragarą joti, tai
apeinamas prigimties veiks moterys
ją
suprasdavo. laimingesni, negu
būdami savo vaiką ir padalyti jį kil- kų daugiau nei 70 spalvų.
mas.
Duodavo jai patarimų, gal bevaikiai.
niu žmogum be vyro. Viso labo 1953 metais pagaverčiau jok geru. ... O kunigo naudos iš tolo reikia bijo
ti. nes niekuomet neišeis gerai, sako—kunigo nauda ta
Kada krūvoj gyvena li“ juokais, o gal rimtai, su kirr. • -u. • i
j
•
minta
pieštuku
$31.5 milio
Tai
štai
kam
daugiau.
E
girvąją išves. ...
dėl kokios priežasties nesu“sugriešvt,” bet ji
Lietuvoje būdama?
nu vertes.
šliaukia vaikų, ieško būdo sakėši bijanti “grieko.” Ka- dėjau apie vieną merginą,'šiai vamzdeliniai apvaisini. - n;Paf„ku su
—Niekai, burliokų burtas!. . . išves . .. kokiu būdu?
ir galimybės tai kliūčiai ar dan?i atrodė lėta ir nedrąsi, kuri susilaukė vaiko. Žino-mai reikalingi. Moterys ir
- Mano tekiniai sugriuvo, užsimaustysiu tuos ir važinėpriežasčiai pašalinti. Daž-gai taip ir liko. Man teko
koks skaudus būdavo merginos gali su vyrais “ne’ sm0*- • • • Kokius išves, kad kitų nėra? Niekų kalba ...
mokvkniauriai esti vieno ar antro išvykt iš to miesto, todėl to- netekėjusios motinos liki- gnešydamos” ir jų nepažin1
valinėms pridėk ar atimk . . . kiekvienas po savęs varo. . . . Dabar
santuoką sudarančio vyro Hmesnio ju likimo nežinau, mas “šventojoje” Lietuvoje.'damos, susilaukti geidžiamų “TN.
savivaldybių užvarė mus tos naudos sergėti, o ar davė bent paėsti, bent
ar moters nedateklius. Jei
‘
Smerkdavo tokią merginą'vaikų! Kame čia nepadoru>9
mėsos kąsnį, ar degtinės taurę, rodos—nebūtų iš ko? ...
įstaigom?
vvras iaučia ar žino. kad ne Ve kaip tik čia M. Pa- kiekvienas, tiek artimi gi- mas?
floi<>rrw moc no t ve
i m L-imn
nuuvic^ uvjvmvj
pre* v jr o
liek daug Varpiau _moc tu noiirla
Anis Rūkas.
mintis
apie minės, tiek svetimi žmonės,!
jo, o moters kaltė, kiek ka- karklienės
—Kad dėjome, tai dėjome, neėra ko sakyti,—pritarė
spalvų? Kas čia gali pasa
talikas bebūtų, siekia sky- vamzdelinį apvaisinimą iš geri katalkai pirštais badė,
kyti. Yra viršininkų, kurie
rybų, skiriasi- veda kitą ir nežinomo vyro pateisinama, niekino ir pravardžiavo.
j,/-*/
reikalauja,
kad kiekvienas Klynas,—bet imti . . . reikia drąsos.
susilaukia vaikų. Kiek ži- Žinoma, jei vyras sutinka, betgi toji mergina varge au-i<*^Q/ Išvalyti IV OMU#
—Drąsos?! Ne mes pirmieji ir paskutinieji. . . .
skyrius naudotų kitos spal
noma. Romos katalikų tiky- O jei ne—skyrybos ir san- ginusi savo vaiką, sakė, kadį (Receptas Išbandytas)
Bešnekėdami priėjo prie padanges.
vos pieštukus.
ba draudžia skyrybas, laiko tuoka su kitu tėra išeitis, geriau mergaujant turėti kū-l
--------—Na, tik man padėk tekinius numaustyti. . . .
tai nepadorumu, bet retas Čia joks padonjmo saikas dikį, negu ištekėjus likti be- Esu senas “Keleivio” skaiteklauso: jei tokia dora jam neveikia: tie, kas jo laikosi, vaike. Amerikoje teko gir-'tytojas ir noriu pasidalinti R^kalinga^net*40 ivairiu • i
uos 2,umauste ir daugiau sugriebdami nese ir ritino
ant kelio stovi, jis ją apei- lieka nelaimingi. Ir kodėl dėti iš kelių lietuvaičių mer-:vienu receptu, kurį pats iš- medžiagų: grafito, molio, Gauc3- Tenai Balkio svainis krovėsi ratukus. Benešna, kad savi
savo tikslą pasiek-moteris, ar net mergina, ginų pasisakymus, kad ge-'bandžiau. Manau, gal kiti vaško, klijų, dažu. misingio,3™33 tekinius ir Klynas pradrįso; išsiskyręs gerąsias
tka
nenumalšinamą
riau mergaujant susilaukt įturi toki pat nemalonų pa- įvairių aliejų ir tt Pieštu- s^ajas nuvilko pakalniui.
,
Balkio svainis prižadėjo ir tas
tų.
“jausdama
’
””
prie
savęs
parvilkti.
jausmą,
turėtų vaikų- negu likti bevaikėmjtyrimą,
-----ir į-.........................
0 kietumas...........
As turiu galvoje porą pa- motinystėm
_
_„
. .
_ kaip
. aš turėjau,
,
......... . nuo
pareina
—Pernai su tais šliperiais visai suvažinėjau šlajas,—
vyzdžių iš man gerai pažįs-kęst vyst kaip sausa ir nu-senmergėm. Aš jų nenieki-nežino, kas daryti.
įmaišytą į grafitą molio
tarnų lietuvių bevaikių. Vie- džiūvusi šaka? Kodėl ište- nu, nes jų yra natūralus prįe<? keloliką metų pir- kiekio.
tarė Knynas;—galvojau, galvojau, iš kur čia pasidirb
dinti. . . . Žūt būti, e!
'
na pora (ar vėliau turėjusi kėjusi moteris, patyrusi vy-geismas. Moterys daugiaukau genus namus. Nepažiūvaikų ar ne, nežinau), ži-ro trūkumą, negali dirbtinai nori ir ilgisi vaikų negu vy- r^įau> kad namas buvo už—Dabar turėsi kaip dovanotas,—juokėsi Balkis*—?
PAGAUTI PLĖŠIKAI
rai. Tai prigimties potvar krėstas blakėmis ir kaTrisi
naujas, tvirtas, pernai kaustytas. •.• . .» Bėt aš dar vieną
kis—norėti ką mylėti, kuo krausčiau. netrukus visi mū
} daiktą išgalvojau, tik niekur nesužleibiu koptu.
SKIRIASI DĖL PAŽIŪRŲ SKIRTUMO
pasitenkinti, kad ir skur sų baldai, patalynės, matra
Kaskart tyliau šnibždėjosi grįždami arčiau klebodžiai gyvenant. Žmogų per cai ir kt. buvo apnikti bla
! nijos.
visą gyvenimą riša trijų kių. Bandžiau visokius vais
Taip sargai vaikščiojo ir dabojo per kiaurą naktį
grandinių meilės tąsa: maži tus. bet niekas negelbėjo.
nemigę.
jaučiame motinos meilę : pa Blakės trumpam laikui iš
Rytmetį du sargu susirietusiu snaudžia ant svirno
augę, subrendę, jaučiame nykdavo, bet paskui vėl at
slenksčio. O čia žiūri, kad iš antros svirno pusės stogas
trauką priešingai lyčiai, tik sirasdavo^ Mat, jų kiauši
išplėštas ir visa mėsa iškraustyta nuo viškų.
ne visi vedasi; kas vedasi nėlių buvo sienų ir grindų
ir myli, iš jų meilės gimsta plyšiuose.
Sargai giriasi neatstoję nuo durų.
vaikai, kuriuos jie myli. Li Tada nupirkau DDT skys
Uredninkas, Kiryliaus parvestas, šaukia, užpuolikę viengungiai yra nudžiū timo ir su purkštuvu (spray)
nėja sargus, teiraujasi:
vusios šakos. Nors ir kaž išpurškiau visus kampus,
—Kto varovai (kas vogė)?
kaip gerai atrodo, nėr tiek matraco siūles, spyruokles
—Ne znai, ne vidal (nežinau, nemačiau)!—tą vieną
laimingi, kiek susituokę.
(springs), lovos kojas, visus
žodi sargai atkartojo, nes tiek teištarė nusigandę.
Menu vieną aprašymą sienų ir grindų plyšius ir
Padirbo jau ir grabą, atnešė grabdirbiai, bet begrąlaikraščiuose. Prieš kelio- bendi ai viską, kur tik atro
žindami taip sumažino,—vos tik sumurdė numirėli.
liką metų Anglijoje viena dė, kad galėjo gyventi tie
turtuolė mergina norėjo tu nemalonūs gyvulėliai. Du
Tą dieną tik vakare išlydėjo kleboną į bažnyčią. Ir
rėti vaiką, bet netekėti. Ve ris ir langus sandariai užda
klebonijoje truputį nučiuvo, kaip nebeliko svetimu žmo
dybų ji nenorėjo. Kadangi riau ir taip palaikiau 24 va
nių.
ji buvo turtinga, augšto iš landas.
Paskui, žinoma,,
Rytmetį bažnyčioje žiūri: klebonas iškėlęs grabo
silavinimo, ji surado būdą, viską reikėjo vėdinti, bet
viršų
—per kokį sprindį nebesutenka grabas. Ką daryti?
kaip tą pasiekti. Per kele blakės neatsigavo.
—Šokinėjo gentys: kitą grabą dirbinti—nebėra laiko;
tą metų ji dairėsi vyro, ku Kas turi tokį pat rūpestį,
reikia numirėlį laidoti. ... Ką čia daryti? Kirylius su
ris jai fizinėm ir dvasinėm pabandykit DDT skystimą
mojo: pasišaukęs tą berankį Terbakrauskį, užpylęs jam
savybėm būtų priimtinas. (milteliai negelbsti). Tik
gerai
degtinės, nusivedęs į bažnyčią, prašė užspausti
Galiausiai surado (kadangi rai pagelbės.
grabą. Tas nieko nelaukdamas, užsilipęs ant viršaus
nesuradau tarp savo popie
—S. M.
rių tos iškarpos, negaliu
grabo, užniko keliais spausti, murdyti, net klebono kau
Louis Emery Teller (viršu
tiksliai nurodyt smulkme
lai trata! Vos-ne-vos užmurtiė. Kirylius geležinėmis
27 metu. ir jo draugė
nų), bet ji pastatė jam sąly- Šviežus orančiai turi ne je),
Lora Lee Ritenour, 17 mė vinimis užtatijo.—Tuomet, nė berankiui nulipus, nebeatgą, kad jis nemanytų apie tik daug vitamino C, bet ir ty, kurie įtariami sausio šoko viršus.
i
santuoką su ja ir nenorėtų kalcijaus, geležies, vitamino mėnesio 14 d. apiplėšę
I
nieko žinoti apie jos būsimą A ir vitamino B. Kas rūpi- CIeveland Trust Co. $22,Margarite Vežina (vidury) nori skirtis su savo vyru
Per karčią mūką palaidojo jau kleboną. Įdėjo į
vaiką. Ar jis buvo turtin-inasi savo sveikata, turi ne- l>84. Policija juos suėmė
(dešinėj), kuris dėvi “Fountain of the World“ sekios rū
gas, ar ji jam ką sumokėjo, užmrišti, kad orančiai duo- Detroite. Jie ginklu prieši skiepą po koplyčia kapuose. Bet ir klebonija paliko
bus. Ji Los Angeles vyriausiam teismui skundėsi, kad
jie tikybiniais sumetimais nesutaria dėl vaiku maitinimo
neatsimenu. Jis turėjo pa-,da organizmui tiek naudos, nosi, policija gavo pavartoti gryna, tuščia, skambanti.
(Bus daugiau)
ąšaru dujas, kol juos suėmė.
sirašyti pasižadėjimą, kad i kiek retas kitas vaisius.
ir dėl to jos vyras ją muša.
į
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Puslapis Beptir.tas

KELEIVIS, 50. E05T0N

aiškus: Lietuvos nepriklau7. Niekas nevargina, ką buvo be bažnyčios žinios ir
somybės neliesti, saugoti jos dirbi norėdamas.
sutikimo,
neliečiamybę prieš išorės
8. Kiek daug skausmo Taip atrodo bažnyčios
pavojus ir palaikyti jos vi- kenčiame besikrimsdami dėl “kova' prieš Perono režiJungtinės Amenkos Vais- tarnautojų sąraše laikęs ir
duje pastovumą.”
to, kas niekada neįvyksta, mą. Kas kita Belgijoj, kur
tybės valdosi demokratiškai, tokių, kurie nedirbdavę, bet
1939 metais spalio 27 d., 9. Į viską žiūrėk šaltai, nėra Perono,
Tas reiškia, kad krašto rei- tik pasirašydavę gavę algą
pasirašant Lietuvos ir So- lengvai.
,
r^-i u * ,•
kalus sprendžia ne kuns ir ją atiduodavę senatoriui,
vietų Sąjungos sienų proto- 10. Jei esi piktas, Pr^ bolšerikiškr dikStūra^
nors “Dievo pateptasis” vai-- Dažnai skaitome, Kad tas
kola- Molotovas mūsų atsto- kalbėdamas suskaičiuok iki , 7 . . “ .
P
vui Natkui pareiškė, kad 10, o jei esi labai piktas- kalbeslme klt« kart?dovas, bet patys žmonės, ar kitas senatorius išvyko
Kadangi kraštas didelis, tai į Europą ar kuri kitą kraštą
“kalbos apie Maskvos norą iki 100.
Į
patys žmonės tiesioginiai tokio ar kitokio reikalo pasusovietinti Pabaltijo kraš- Tų patarimų tikrai galinegali tų reikalų tvarkyti, nagrinėti. Tokias ekskursitus yra piudytojų (provoka- me paklausyti, iš jų turėtu- Jaunystės pripratimus pakeitodėl jie renka savo atsto- jas jie daro gana mielai,
torių) darbas,”
patį jis me daug naudos.
čia tik grabas.
vus, kurie yra įgalioti veikti Mat, jie gali keliauti veltui
(Graikų patarlė)
pakartojo Aukščiausios Ta
, rinkikų vardu.
karo lėktuvais, o be to kiekrybos posėdy spalio 31 d.
Ir geriausia proga aklas neKongresas ir yra ta kraš- vienoj JAV atstovybėj yra
Šiandien gerai žinome, Bažnyčioms 750 Milionų
Dešinėj Junathan Tunney marinu rezervu uniformoj.
-----------pagaus
zuikio.
(Howe)
to atstovybė. Jį sudaro- fondas, iš kurio senatorius
ką tie ponai galvojo daryti
Kairėj jo tėvas Gene Tunney, buvęs sunkiujo svoriu
Komercijos
departamento
Varną
prausk,
ar neprausk
kaip žinoma, Atstovų Rū- gauna jam reikalingą sumą
boksu čempionas, kariu unifurmuje pirmųjų pasauliniu
minėtus žodžius kalbėdami
žiniomis šiemet Jungtinėse —vis .)“<*&•
mai ir Senatas.
Atstovų dolerių. Jam tereik tik pakaru metu.
ir ką jie vėliau darė.
Amerikos Valstybėse baž(Portugalų patarle)
Rūmuose šiuo metu yra 435 sirašyti, bet jis neprivalo __ ______________________________________________
nyčių statybai bus išleista
atstovai, o Senate 96.
duoti jokios apyskaitos, .
. .
.
,
. .
Išnuomuojami Kambariai
Seniau senatoriaus alga kam jis tuos pinigus išleis W "anai ton mokėti o# c«i-nauti.
....
1
VOKIETIJA
750 milionų dolerių.
---------i
/
Išnuomuoja du gražias kambarius.
buvo $15,000, bet šiemet ji ar išleido, žinoma, jei ku.
. t.
Je‘Jau * tokių sustUmm,
Gera proga tiem, kurie nori pra
Paieškojimai
pakelta iki $22,500 metams, ris senatorius pareikalautų Anksta P? f Atstovų Ru- nepildytom,, ta. urėtom.
leisti atostogas mažam, gražiam
DERYBOS ŽENEVOJ
miestely.
Aplink daugybe ežerų.
Be šitos algos senatorius dar perdaug
“g^bijoniškos”
» J“
£* ■paskuUmskva. y^Bob Artimųjų paieškomi AdeMrs. John Getehonis
105 Lebagon St.
sumos jis turėtu nemalonu- čiamL Tas ka^tuos aPie $5 ševikai tokie nėra, todėl jie lė ar Izabelė Sakalauskaitė,
(Atktlta iš 2 pusi.)
Hamilton, N. Y.
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pas.
,
bar bus posėdžiauta, kiek stovykloje.
liku vadai to visai nepaiso, togumais;1* Jeiektraba,įaza.s, ^anJSo.
tui visą savo koresponden- o. k.
Bendrai kongresas kas- laiko sugaišta, kiek susitari- Labai svarbiu reikalu pa"
£S2S:hY" 4~nflp’ “ Christian St-’
ciją, be to gauna per metus Pernai senatoriai iš į
' met kaštuoja iki $75 milio- mų padalyta, šiandien nie- ieškomas dr. med. K. Balu- šv- Povil° mokslą bažny- -L..*1*-1*
a~
telegramoms $2,000, jis ga-neto fondo gavo $157,000.
. - - -- - , ,
.
.. -—
dabar
Tui vi=zw
Reikalinga
Moteris
li per metus be mokesčio Minėjau, kad senatoriai nT Taigi, kiekvienas
kas nezmn. bet gerai pazjs-kevicus, gimęs maždaug
fį J* "^2
kalbėti telefonu iš Wash- senate gauna patalpas savo ventojas savo atstovybe, is- tantiems komunistų pngim- 1921 metais, gyvenęs Aly- 'a‘d“os
ingtono su kitais miestais raštinėms. Dabartinės se-lalk-™ ?auna
per U neKelia abejonių, kad koak>™V™on‘«
ktJ» v«į- —ui. p^iau
u«.
Anastazija Laschitc
9b kartų ir be to gauna dar nato patalpos yra ankštos m«us apie P^ę dolerio.
mumsta. tų susrtanmų ne- Paieškomieji ar zinantiek^ nekla^ t^Nashua St.
<30>
Shirley, .Mass.
$1,200 pasikalbėjimams, ka- todėl jos nutarta praplėsti. Kas n/an0- kad,tal. dauS’ slla‘kys:
. KaiP .“®- JJ TO adresus prašom, kreip- 7ž^aTok^in^ v?
da jis būna išvykęs iš Wash- Tas kaštuos apie $20 milio-tam ,«ahma, atsakyti, kad mokins, šieno esti, taip ir tls , PLB Vokietijos krašto d^"“
Paieškojimai
ingtono. Senatoriai turi sa-nų
ten’ kame tlkni atstovi} ne-komunistai laisvu noru ne-Valdybą adresu: Litaui- pnemonemis.
vo plaukų kirpyklą, bet jo- Taip Jyra aprūpinami se- ^a’ ^en
_ tikslo sches^Zentr<rikomitee,
Kai kas gali nurodyti, kad
....
...
i i į-i •
Aš, Ona M iliau.sk i ūte, iš Papiškių
pavergti
visą
pasaulį.
V/einheim
Bergstr.,
Post-x
je priimta duoti arbatpini- natoriai. Pažiūrėkime, ką zmonėnis visada jiangiau
Štai Argentinoje katalikai kaimo, Valkininkų parapijos, Trakų
Aišku ir tas, kad tų tuš- fach 233, Germany.
gių $1, todėl šis reikalas už savo darbą gauna Atsto- ka&tuoJaišėjo į kovą prieš diktatoriščių
kalbų bus labai daug ir
-------ką Perono vyriausybę. Bet vietos. Atvyko i Ameriką prieš pirjiems ne ką pigiau kaštuoja, vų Rūmų nariai. Bendrai
. .____j
maji kara. Gal būt sryveno San Frankad
jos
nemažai
kaštuos
Jie turi savo krautuvę, kuri reik pasakyti, kad jie jauAlgentines
pavyzdys
musų
Cisco. Jis pats ar jį žinantieji atsiMūsų
Mirusieji
............................ aptariamam klausimui nėra Hepkit adresu:
parduoda beveik didmenų čiasi esą skriaudžiami, nors Ir Tuščios Kalbos kiekvienam mokesčių motojui.
Augu^dorfe mirė plaučių pritaikomas. Veik per 10
5 Mechanie St.
Brangios
kainomis, jie turi pigų res- jų metinė alga tokia pat,
Štai
žinovai
jau
apskaituberkulioze
Liudvikas
Petmet
ų
katalikų
bažnyčia
Arsaxonviiie.
.Mass. ___
toraną, nemokamą garažą kaip ir senatorių, tai yra
Jau 22 metai sukako, kai čiavo, kad prasidėjęs “Ke- rauskas, gimęs 1922 metais »entinoje šiltai ir pelning'ai Petronėlė Lingrvinas ar jos «sūnūs
ir net maudymosi baseiną. $22,500 metams.
pat
„ Perono režimu ŠJsTžinotf Tu John 77" katiniš ad^i
pasi-gegužes 1 d.
cl. Žemaičių Kain.ai- SUgyVeno c
su
Jei senatorius suserga, jis Jie jaučiasi esą blogesnėj Jungtinės Amerikos Valsty- tūrių Didžiųjų Galvų” pasi-gegužės
gali kreiptis į senato gydv- padėty jau vien dėl to, kad bės užmezgė ryšius su So- tarimas Ženevoj Jungtinių varijoje Palaidotas gegu- ir „okėjo sočiai g to režimolS“^*S3J!± LsSS'
Ci ttj lo.i_
iexi- Amenkos "Valstybių zmo-zes 19 d. Augustdorfe prie pe|nytjs. pati duodama tam Eastūn. Pennsyivama. arba kreiptis
toją, o jei jam reikalinga jie renkami tik 2 metams, vietų Sąjunga Dnn
gydytis ligoninėj, tai už $17 o senatoriai 6 metams. Va- ką su ja daug kalbėta, daug nėms kastuos $275,000, o Detmoldo.
režimui savo laiminimą. Lui^n^aEMtXr Pwi*syiMwšL^5ST
pridėjus
su
juo
susijusių
3
Prieš 8 mėnesius Perono vydienai jis gauna pilną rei- dinasi, kas dveji metai vesk tartasi,
užsienių
reikalų
ministerių
kalingą gydymą ir išiaiky- rinkimų kampaniją, kuri Žinovai apskaičiavo, kad
Pavogė Lietuvių Sąrašus riausybė dėl dar galutinai
APSIVEDIMAI
nįvairių
kitų
pareigūnų
fc
irže
jj
0
įg
2
§
į
26
d.
naknepaaiškėjusių
sąlygų
išėjo
p*
ie
sk«i
draugės, kuri norėtų gy
mą veteranų ligoninėj. Už daug kaštuoja ir kurios ne per tą laiką turėta ne ma- ir
konferencijų išlaidas, t- piktadariai įsilaužė j Vo- i kovą prieš katalikų bažny-SS’ "" V‘?w
$10.80 mėnesinį mokestį jis visas išlaidas sumoka par- žiau kaip 3,400 posėdžių, o
turėsime
net 81,1UU,()()(). kįeĮįj0S Lietuvių Bendruo- čią ir keliasdešimts kunigų ' Apple orchard Service station
yra apdraustas $20,000 su- tija, dalį jų tenka ir iš savo kurie užsitęsė ne mažiau
mai; kai jis vyksta į posė- kišenės mokėti. Senatorius, kaip 10,200 valandų. Tuo- Taigi vien tas pirmasis “pa- menės Krašto Valdybos buvo padėjusi trumpesniam
džius, kelionė apmokama po kuriam tas tenka daiyti tik se posėdžiuose pasakyta ne simatymas šio krašto zmo- įgįaįgą įr išsinešė Vokietijo- ar ilgesniam laikui į kalėji-----------------------------------Vedybų tikslu noriu susipažinti su
gyvenančių lietuvių sąra- mą.
20 centų už mylią.
kas 6 metai, yra geresnėj mažiau kaip 106 milionai nėms kaštuos daugiau nei
našle ar mergina €<1-65 metų, kuri
Iš senatoriaus algos iš- padėty, negu Atstovų Rūmų žodžių, kuriuos surašius bū- milioną dolerių, o kiek kašNieko kita piktadariai Po kariško sukilimo bil'- gauna ar gali gauti pensiją, neg»yplin lt)
IK (1.
fl Argentinos
Arupntinn« Hik
’ la,svųnerūkau,
Paz,urV negeriu.lur,'Rašyti:
-> R»TO
skaitoma 6% senatvės drau- narys. ,
tų 620 knygų, kiekviena po tavo tie bergždi pasitarimai nepaeme.
Zeno
CUK-. r,a
pastogę,
per
22
metus
ir
kiek
dar
P.
O.
Box
201
dimui. Ta pensija gali siek- Atstovų Rūmų narys ir 400 puslapių.
Prieš keletą mėnesių pa- tatūra ir vėl sustabdė kovą
West Hanover, Mass.
ti net $16,875 metams, jos savo raštinės tarnautojams šitokių kelių tūkstančių kaštuos būsiantieji?
našiai išvokti Vokietijoje prieš bažnyčią, o bažnyčios
dydis pareina nuo išbūto se- tegauna $26.200 ir patalpų posėdžių vaisius buvo 52 su- Taigi ir tuščios kalbos ga gyvenančių latvių sąrašai, vadai diktatūros “ištiestą TONIKAS VIDURIAM
čia yra namini
nate laiko.
tik 2 kambariu. Todėl jis sitarimai. Jie pažadėjo lais- na skaudžiai muša gyvento Kam tokie sąrašai galėtų ranką" su dideliu malonu-'
gyduole:
mišiny*
Ž-».
Kiekvienas senatorius Se- tegali laikyti 5-6 tarnauto- vus demokratinius rinkimus jų kišenę.
būti reikalingi? Tik Sovie- mu spaudė. Kai liepos 9 d.
šaknų, žolių ir sėk
nate gauna savo raštinei jus, jo laiškai siunčiami vėl- Lenkijoje, čechoslovakijeje,
tų agentams.
__ katalikų akcijos kai kurių
lų. Ji vartojama ar
vadų sukurstyta minia de-į
$3-5* kambarius ir be to tui, jis valdžios lėšomis gali Rumunijoje, Bulgarijoje, o
batos formoje nuo
$64,500 savo raštinės tar- telegrafuoti per metus 12,- visur prievarta įvedė sovie- Šitaip Sakė, o
monstravo gatvėse, tai seka
ŠVEICARIJA
šių ligų: skilvio ne
Darė Priešingai
nautojams
apmokėti. Vi- 000 žodžių, gali kalbėti su tinę tvarką.
mą dieną visose bažnyčiose
virškinimo, inkstų
dutiniškai kiekvienas sena- užmiesčiu per metus 900 Jie pažadėjo laisvę KoreEuropos Kraštų Atstovų buvo skaitomas kardinolo
(kidneys), odos ištorius turi 10 tarnautojų, o minučių. Jo kelionė į po- joje, bet organizavo savų “Sovietų vyriausybė be
Copello ganytojiškas laiš-, bėrimo,
Suvažiavimas
kas, kuriame kardinolas sa-1
kai kurie jų turi net iki 25. sėdžius pradžioje apmoka- ••lėlių" vyriausybę, paskel jokių rezervų pripažįsta
Ziuriche
rugpiučio
5-6
d.
“bažnyčios didžiau- savimo, pūslės ligų, širdies
Iš minėtųjų $64
54,500 se-ma kaip ir senatoriaus: jį, bė karą, pusę Korėjos pa-Lietuvos valstybės suvere-. ,
Paulio T ip- ko
natorius saviems reikalams kaip ir senatorių- vietos bo- grobė ir tykoja tą patį pa- nitetą ir nepriklausomybę
Bendruomenės Euro- sias rūpesnis yra piliečių Pykimo’ šiurpuliavimo,
visomis
teisinėmis
pasektuvn
I
Bendruomenes t,ui o- ramv^ jr harmonija.” Ne-mo’ dieg,19- reumatizmo, bronnegali panaudoti.
Prieš tanikos sodas aprūpina gė- daryli ir Pietų Korėjai,
SU
is,
iškylančiomis
iš
to
??
s
.
k
raštl
*
šuvaį
.chito, rožės nemen,
kiek metų buvęs senatorius lėmis, todėl ir jam nereik Jie pažadėjo grąžinti Vo- mėmis ’
J
Ziavimas.
,
,
.
,
'
.
,
,
? . galvos skaudėjimo, sąnarių gėbuvo pasodintas į kalėjimą savo vitšnioms gėlių puokš- kietijos belaisvius, o ir šian- pripažinimo ... ir savano
kyrno kai kūne katalikai iri|im0 ir nu„ dauKelio ki„ vidu_
” už tai, kad jis jo tarnautojų čių pirkti. Bet Atstovų Rū- dien jų daug negrąžino, ir riai visiems laikams atsisa
liepos
rju* ]jgU-*•
»Išmintingi Jeffersono
a - 10 d.
1 demonstravo
1• 1
•
ko visų suverenių teisių,
algoms skirtosios sumos dalį mai neturi savo maudymosi tt., ir tt.
gatvėse, o kardinolas juos kainuoja $4.00.
Patarimai
paėmė savo reikalams. Jis baseino, už plaukų kirpimą Tik dviem atvejais Sovie- Rusijos turėtų Lietuvoje.”
Į už tai pasmerkė ir visa bažALEXANDER’S CO.
_=_i tai savo žodį ištesėjo. Vie Po tokiu dokumentu yra Jungtinių Amerikos Vals-.nyčios vyriausybė pabrėžia,
Mj
nas tų atvejų buvo-karo Ja- Sovietų Sąjungos parašas, lybių nepriklausomybės pa-'kad demonstracijos gatvėse
Tas
dokumentas
yra
Lietuskelbimo
dokumento
autoponijai paskelbimas. Ko
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
dėl jie čia buvo tokie sąži vos su Sovietų Sąjunga 1920 rius, tretysis prezidentas
AMERIKOJE
ningi? Dėl to, kad jiems metų liepos 12 d. pasirašy-Thomas Jefferson buvo išMES ATLIEKAM ...
mintingas vyras. Štai jo
Jaltoje buvo pažadėtas toks toji taikos sutartis.
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
užmokesnis, kokio jie nesi 1926 metais rugsėjo 28 patarimai, kurie tinka kiekVISOKIUS SPAUDOS DARBUS
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tikėjo, kuris juos įgalino d. vėl buvo pasirašyta sutar- vieno mūsų kasdieniniam
tuvybės
išlaikymo
darbui
ir
kovai
už
gražią
Lietušeimininkauti Azijos žemy tis, kuria abi šalys pasiža- gyvenimui:
e
vos ateit).
Jei tamstoms reikia—
ne ir sudaryti pavojų pa dėjo visokiose aplinkybėse 1. Niekados nieko neatičioms Jungtinėms Ameri gerbti viena antros nepri-dėk ryt dienai, jei tą gali
klausomybę ir sienų nelie-, padarjrti šiandien,
kos Valstybėms.
O iš antros pusės Sovietai čiamybę, o taip pat susilai-i 2. Niekados nevargink
jau turėjo tikrų žinių, kad kyti nuo bet kokių puola- kitą tokiu reikalu, kurį gali
japonai yra nusilpę ir todėl mųjų veiksmų. Sovietų vy pats sutvarkyti.
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
juos įveikti nebus sunku. riausybė atskiru raštu pa- 3. Niekados neišleisk saBet ir tai žinodami rusai reiškė, kad ji vadovaujasi vo pinigų, kol jų nesi gavęs,
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
simpatijomis
ir
nuolatiniu
4.
Niekados
nepirk,
ko
dar delsė ir karą paskelbė tik
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
dviems dienoms praslinkus noru matyti lietuvių tautą nenori arba, kad tas pigu;
kita spaustuvė. Prašome kreiptis Šiuo adresu:
tas jums brangiai kaštuos.
nuo dviejų atomo bombų nepriklausomą.
numetimo į Japonijos mies- 1939 metais spalio 10 d., 5. Išdidumas mums kaš“KELEIVIS”
lįtus. Tada jau nebebuvo pasirašius savitarpinės pa- tuoja daugiau negu badas,
DR. M. J. VINIKAS
636 Eaat Broachray, South Boston 27, Maaa.
abejonių, kad karas greit galbos sutartį, pats Stalinas troškulis ar šaltis.
307 West 30tb Street, New York 1, N. Y.
nesigailėk
6. Niekados
pasibaigs. Ir tikrai rusams pasakė:
teteko kelioliką dienų ka- “Mūsų veikimo būdas yra mažai valgęs.
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♦ LAIŠKŲ

APDRAUDA

Boston

naujai

♦ SPAUSDINTŲ

įstojantiems.

BROA»WAY

DARBĄ

♦ BIZNIO

suteikia

arbatos

dar

nuveikti

atskiruose

nemokamai,

leidi

jei

pa

♦ BET

SU

ANTGALVIAIS

KOKIAI

PRAMOGAI

BILIETŲ

sva:

♦ I

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

TĖVŲ PADĖKA

BUS GRAŽI SLA
APSKRITIES GEGUŽINĖ

Nr. 29, Liepos 20, 1955
Gąsdina Vaikų Paralyžius

Andrulionis Vėl Susižeidė

i| Dr. B. Matulionis
Birželio 26 d. įvykusi
Ro- Antanas Andrulionis ilgą
Paskutiniuoju
metu rpadi-', dies
vidaus specialiai plaučių ir Br*
°
j
ligfos Priima bet kurią die
Liepos 24 dieną bus SLA muvos parke, Brocktone, laiką nedirbo, susižeidęs dėję susirgimai vaikų para- ną, iš anksto susitarus telefonu ar
antrosios apskrities išvažia- Skautų Tėvų Komiteto ge- koją darbe General Alloys lyžiu gąsdina ir Bostoną. laišku.
Telef. 22, Paseoag, Rhode Island
Adresas: State Sanatorium,
vimas-pikniKas DLK Vytau- gužinė pajamų turėjo dirbtuvėj. Pradėjęs dirbti, Šiemet Bostone jau turima
Wallum Lake. Rhode Island.
to rar^.e tDuvęs ooaland $680.66, o išlaidų $517.59, jis vėl taip sudaužė kitą ko- 60 susirgimų, tik per praei- Astumas:
nuo Providence—24 my
nuo Worcester—26 m., nue
GRAŽIAI ATSISVEIKINO Baigėsi Audėjų Streikas Parkas), Auburn, Mass., taigi gryno pelno buvo ją, kad ištisą praeitą savai- tą penktadieni, liepos 14 d. lios,
Boston ar Brockton—60 m., nuo
Thompson, Conn.,—10 mylių.
_____
______
prie VVorcesterio. Vytauto $163.07.
tę negalėjo dirbti ir, rodos, susirgo 11 asmenų.
baigėsi
Komitetas taria skautišką. negalės dar kurį laiką.
o__ Parkas .yra prie gražaus eže-...............
Rašytojas Bernardas Braz- Praeitą ____
savaitęc __
R. Mieželis Dirba Gillettee
džionis šią savaitę išvyksta Naujosios Anglijos audėjų1’0, yra ūiuele ir puiki salė ačiū visiems atsilankiusiems
EMPIRE WALLPAPER
į Los Angeles “Lietuvių streikas, kuris tęsėsi nuo ba- šokiams. Gros geras 1 rauk svečiams ir darbininkams. Arch. J. Okunis Pasveiko
COMPANY
Šį pavasarį Harvardo
Dienų” redaguoti. Liepos landžio 19 d. Darbdaviai Novis orkestrą polkas ir ki- Komiteto vardu
A. Andrulionis.
Architektas Jurgis Oku- Universitetą baigęs įmonių Savininkas Gerald Vareika
15 d. Bostono kultūrininkai norėjo sumažinti atlygini- tokius šokius,
keliu
nis,
kuriam nesenai buvo administracijos
magistro Didelis pasirinkimas viso
gražiuose Marijos ir Jurgio mus 10 centų valandai, o
Bostono reikia 9
padalyta apendicito opera- laipsniu Romualdas Mieže- kiausių popierių ir “oilcloth”
Gimbutų namuose, 4 Rut-darbininkai sutiko pratęsti važiuoti iki 12 kelio, toliau
Lankėsi Chicagoje
sienoms lipdyti
cija, jau sveikas kaip ridi lis pradėjo dirbti Gillette
lege St., W. Roxbury, Mass., balandžio 15 d. pasibaigusią I- keliu vieną mylią iki gasu
didele nuolaida
fabriko administracijoje.
surengė jaukų, turiningą, sutartį be pakeitimų. I strei- z°kno stoties su raudonu Sena“Keleivio”skaityto- kas.
Arch. Ukunis
Okunis rūpinasi
kultūringą atsisveikinimo su ką buvo išėję apie 25,000 armiu. čia išvažiuokit iš ja g0. Bostono pj?va Fi- Arch.
135 Emerson St., k. Broaduay
B.
Bagočienė
Išvyko
poetu pobūvį.
audėjų, bet dalis netrukus
kelio ir važiuodami tie- chicagoje ir praleido ten Sautl lf čia architekto teiAtdara nuo 9 iki 6, penktadieniais
reikalingų
Poetas Stasys Santvaras, susitarė ir beliko streikuo- siai, pnvaziavę du keliu, su- reviciene lankėsi nesenai sės.
--- TDalį
'-’- —
’
*foriki 8 vai. vakaro
Birutė
Bagočienė
praeitą
Per
tą
laiką
malum
U
J
1S
J
au
atliko,
kaip visuomet, taip ir šį kar- jančių apie 10,000.
kitę po kairei, tada pirma porą savaičių.
penktadienį išvyko į Flori
tą, tarė poetišką, bet ir turi- Po 13 savaičių ir kiti gatve (Woodland Road) po apiankė gimines, pažįstadą. Jei jai patiks, tai ji ten
K. Mockus Jau Dirba
ningą, atsisveikinimo žodį, darbdaviai sutiko pratęsti kairei, ir . vėl (Kockauay mus, įdomesnes Chicagos
DR. D. PILKA
apsigyvens pastoviai.
kuriame pažymėjo išvyks- sutartį ir tokiu būdu šį pir- Rd.) po kairei, ir būsite vietas, jų tarpe ir Tautines
Ofiso VaLandos: nuo 2 iki 4
mokyklos
tančio Brazdžionio įnašą į madienį streikas pasibaigė. DLK \ ytauto Parke.
Lietuvių Kapines. Čia aplan- šeštadieninės
ir nuo 7 iki 8
Parduodu Saliūną
Ant stulpų ir medžių bus
a(jVt p Bagočiaus kapą. vedėjas Kazys Mockus buvo
Bostono lietuvių kultūrinį Audėjų vidutinis valandi
546 BROADWAY
nurodymai, kaip nuvažiuoti gak0> buvusi ir protestantų sunegalavęs. Ištyrus jo svei- Dėl senatvės parduodu saliūgyvenimą ir pareiškė viltį, nis uždarbis yra $1.30.
SO. BOSTON, MASS.
į DLK Vytauto Parką.
bažnyčioj, susipažinusi su katą Carney ligoninėj, nieko ną-restoraną pačiame Brocktokad jis dar čia sugrįš.
--------------------------Telefonas: SO 8-1329
Kas savo automobilio ne- kun. Pauperu ir gavusi labai ypatingo nerasta. Jis jau no centre. 7 dienų laisniai, vi
Dar kalbėjo iš toliau at
Viešnia iš Clevelando
sokie įrengimai, biznis išdirbtas
turi ir norėtų važiuoti auto- iryliu įspūdžių.
’
'"čl dirba.
vykęs poetas M. Vaitkus ir
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Pobūvio dalyviai vaišino- dienas atostogavo Bostone gegužinėj, kurioj bus renka- mošaičių šeimoje Kanadoje.;
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STYLE
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4Visokie Reikmenys Namams
siregistruokit dabar pas Va 4
lauReikmenys Plumberiams
--- +• r+•
Praeitą sekmadienį Bos lentiną Minkienę. 502 East * Gaunama Visame Bostone ir Apyiinfc
Visokie Geležies Daiktai
B. Veitas Susižiedavo
tone buvo 95 laipsniai šilu- Broaduay, So. Boston 27, 1 kitę Savo Krautuvėse European Style Duonos, Visur
Brutenis Veitas liepos 15 mos. Kas gyvas stengėsi Mass., pasiųsdamos savo * Pristatome. Gardi, Lietuviška Ruginė Duona. Ke- *4n pame jau 40 Metų. Būsite Patenkinti.
d. susižiedavo su Irena Lu- išvykti toliau už miesto į pa- vardą ir adresą.
Naujosios Anglijos lietuvių
A. J. NAMAKSY
*
jūrį, paeženus ir tt.
KULTŪRINĖ
Be gražuolės rinkimo bus 1
švtc.
BRIGHTON BAKERY
RADIO PROGRAMA
REAL ESTATE & INSURANCE
Brighton, Mass.
puiki I. J. Fox drabužių ir J
Lincoin Street
(WBMS,
1090
kilocyklų
kailių paroda. Tommyco
4409 W. Broadvvay
Telefonas ST 2-8411
PUIKI VIETA ATOSTOGOMS
Boston 15. Mass.
SOUTH BOSTON. MASS.
the Clown linksmins vaiku 4+
Office Tel. AN 8-0948
'OX Sekmadieniais 12:30 iki 1:00
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS
čius, gros 8 muzikantų Mic- j:XX X3^XXX>2XXXXXXXXXXXXXXrir: xxx>
X
X
Res.
37 ORIOLE STREET
po pietų
key
Haberek orkestras. X TAUPYKITE $ $ $ JŪSŲ KŪRO IŠLAIDOSE X
Ant Romantiško Marių Kranto
West Roabnry, Ma
k
i
Visais reikalais kreiptis:
Puikios laimėjimo ir *■izan- yx
x;
Tel. FA 3-5515
xx
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį
gos dovanos laukia atsilan- į
P. VIŠČINIS
g
kiusius į Lietuvių Radio £
31 Bunker Avenue
Tylų,
Automatišką
Aliejaus
rečių
s
Korp. metinę gegužinę rug- x
Brockton 4, Mass.
Td. SO 8-2712 arba BT 4-9018
X-■
Už Specialinę Pardavimo Kainą
piucio 7 d. Brockton Fair x
Tel. Brockton 8-1159 R
X
Grounds.
Rep.
Dr. J. C. Seymour
X;
XX
RADIO PROGRAMA
(LANDŽIUS)
x
Vairuotojai Tikisi Susitarti x
SX
visiškas
Lietuvių Radio programa Lietuvis Gydytojas ir Chimrgaa
Vartoja vėliausios konstrokcijoa
>: • X|1S stoties WBMS, 1090 kiX
X-RAY Aparatą
Jau ilgiau nei mėnesį £
įtaisymas
> lociklų, veikia sekmadiePritaiko Akinius
streikuoja sunkvežimių vai- x
£ niais nuo 12 iki 12:30 vai. VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
rutojai (drivers). Paskuti-g
xi dieną. Perduodamos lietu
534 BROADWAT
SOUTH BOSTON. MAS8.
niuoju metu derybos vėl at- 5 Įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus
viškos dainos, muzika* ir
naujintos. Darbdaviai itei- x
| Magdutės Pasaka.
kė naują pasiūlymą, kurį 2x.<
Biznio reikalais kreiptis į
unijos atstovai svarstys Sl x 45 Dorset St., Dorchester
Šaukit
GE
6-1204
____
& Baltic Florists gėlių ir do- Tel. SO 8-2805
ONSET AVĖ. ir OCEAN ST. kampas, ONSET, MASS. antradieni.
vanų krautuvę, 502 East Dr. J. L. Pašakarnis
Privačios, švarios, šilto vandens (virš 70 laipsnių)
-x>=obocoboiboco5oocoo«obo&oco5«oo<booo«coso&oib*o«>soo5< Broadwav,
So. Bostone.
maudyklės, vėsusis “Neptūne Room” turtingas įvairiau
Tautininkų Gegužinė
Tel. SO 8-0489. Ten gau Dr. Amelia E. Rodd
VIETA
PIKNIKAMS
UZ
DYKA
siais gėlimais, erdvi šokiams vieta.
,
-------OPTOMETRISTAI
Dykai parkas ir byčiai piknikams nuo pirma namas ir “Keleivis.”
Atostogaujantiems šviesūs, erdvūs kambariai poil- Liepos 24 d. 2 vai. p. p.
Steponas Minkus.
VALANDOS:
siui. Puikiai įrengtas televizijos kambarys, koitavimo ir Romuvos Parke, Brocktone, dienio* iki penktadienio! Graži vieta mokyklų,
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
Seredomis—ofisas
uždarytas.
kitokių žaidimų kambarys. Svečiams privati parkinimo įvyks A. L. Tautinės Są- dirbtuvių ir prietelių išvažiavimui visai nemokamai.
Ii
NAMŲ SAVININKAMS
šeštadieniais
ir
šventadieniais
vieta
apmokama
447 BROADWAY
vieta užpakalyje viešbučio.
jungos gegužinė. Gros stuSOUTH
BOSTON, MASS.
Dėl kambariu rezervavimo, sąlygų ir kitais reikalais y611}1! orkestras, bus skautų pagal susitarimą.
Pentiname namus iš lauko
Telefonuoti TAunton 2-3716 arba rašyti Mr.
ir vidaus; apkalame šinge
skambinti VVarebam 563, arba rašykite: Glen Cove Hotel, laužas, sporto varžybos, ge
ras bufetas ir tt.
Frank Rožėnas, 488 Main St., Raynham, Mass.
g liais ; sutaisome pijazus ir
VAISTAS “AZIVA”
Onset Avė., Onset, Mass.
jeoeoooeooeoeooeoeeoooosooooeoooose dengiam bei taisom stogus.
Automobilių važiuoti 28 keliu į Cape Cod iki rodyk
1— Vaistas nuo nudegimo lr
Prašome kreiptis laišku į:
Sveikino Spūdienė
nuo nušutimo vandeniu.
les i Onset.
,
•
John Petrus
2—Vaistas nuo atdarų žaizdg
LINKSMA
LIETUVIŠKA
UŽEIGA
Visus maloniai kviečiame atsilankyti susipažinti.
206 Cold Street
Bronė Spūdienė, LDD
—mostis.
Savininkai Petras ir Birutė Peldžiai.
Randolph, Mass.
7 kuopos (Brooklyno) pir
3— Akių vaistas.
Arba
po
pietų
užeikite:
409
mininkė
ir
įvairių
kitų
orga

4— Vaistas nuo kojų niežėji
:TrrmrrrrmmtmmmOTTmmnTn
W. Broaduay, Room 4,
nizacijų darbuotoja, atosto
Ant Melsvo Robins Pond Kranto
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
Lietuviai Vasarotojai!
So. Boston. Mass.
3 gavo Kanadoj.
Ji pakelėj iš
Main Si, East Bridgewater, Mass., on Route 106
papirštėms.
H
% Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza
Daug patogių ir puikių kambarių Jūsų laukia Cape Code,
Niagara Falls atsiuntė svei
5— Vaistas nuo galvos niežė
APSIDRAUSK NUO
šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
netoli jūros. Yra privatus paplūdimis. Galima naudotis ir hi kinimų.
jimo.
—

x

$250

y

9

FORTŪNA FUEL CO.

CASA LOMA, Ine.

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 gelžkelių rytą ir vakarą tiesiai iš
Bostono. Automobiliu važiuoti per Bourne tiltą. (30)
mirn

M

■
Nebesuspėjome

Šiame numery nebesuspė
jome išspausdinti “Mūsų
trispalvė socialistų interaac i o n a 1 o kongrese.” Tą
straipsnį rasite kitame nu
mery.
1
__

niais, penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj
šokiu svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams.
Dėl informacijų telefonuokit: BRidgcuatcr

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

6— Vaistas nuo kosulio. Greit
pagelbsti.
Už $12 per metus gausi ligoje
LIGOS IR NELAIMĖS

$25 pašalpos savaitei
Visais insurance reikalais
kreiptis į:
BRONIS KONTRIM
598 East Broadway
South Boston, Mass.
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina »ž
kiekvieną .numerį $1.
Pini
gai, čekis ar money orderis ii
kalno. Adresuokit:
*(5-6)
Joseph Machinskas
295 Silver Street

South Boston 27,

