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Dabar Prasideda Derybos
Tarp Amerikos ir Kinijos

Daugiau Jokio Susitarimo Neprieita; Užsienių Ministe
riai Tarsis Tais Pačiais Klausimais, dėl Kurių Patys
Didieji Nesusitarė; Vokiškas Klausimas, Saugu
mas, Nusiginklavimas ir Rytų-Vakarų San
tykiai Lieka Kaip Buvo

Senatorius George, Senato Užsienių Reikalų Komisijos
Pirmininkas, Siūlo Derėtis; Derybas Vestų Užsienių
Reikalų Ministeriai; Kitaip Santykiai prie Formozos Gali Užsiaštrinti

Ženevos didžiųjų konfe
Kongresas Sutarė
rencijoj Tolimųjų Rytų
Pereitą savaitę Ženevoje “pradėjo naują laikotarpį”
Dėl Karo Rezervų klausimai paliko visai nedidžiausia reklama ėjo ke valstybių santykiuose. Eden
.
7.
paliesti. Tuo tarpu santykiai
turių didžiųjų valstybių vy mano, kad “takas į dery
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wer, premjerai Eden, Bul lia.
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ganin ir Faure tarėsi pen
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derybų ėjo ir užsienių rei
ljto >Udo kanskiems įezei- vyriausybė turėtų tiesiogikalų ministeriu pasitarimai.
Nieko Neįrodo
vams paruošti. Vyriausybė
~----nįaj derėtis su komunistine
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(kairėje),
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užsieniu
reikalu
Vokietijos suvienijimo klau Yorko gubernatorius, apie
armijoj arba išeiti sesių mėTas įtakingas‘ senatoministeris Anloine Pinay (viduryje) ir B itanijos užsieniu reinalų iriniMsris Harold
simą, Europos saugumą, nu didžiųjų konferenciją Žene
nėšių
paruošiamąjį
kanskų
rjus
man0> kad derybose
McMillan prieš Keturiu Didžiųjų Galvy Ženevos konferencija buvo susitikę pasitarti
siginklavimą ir Vakarų-Ry voje sako, jog “viršūnių pa
kursą, o kongreso priimtas vyriausybiy gaiVOms nebUParyžiuje. Jie vienas kito rankas spausdami rodo juos esant vieningais.
tų santykius. Visais tais dar sitarimai” visada buvo man
istatymas
numato
daug tų ,.eikalo ^.^1, jas ga.
bų tvarkos klausimais de dagus ir todėl šioje konfe
n
.
. .
..
.
i
trumpesnį
lavinimosi
lai numosi laiką jųtų vesti užsienių reikalų
Svarsto
Aviacijos
Mažiausias
Lzaarbis
xv
numato atlyginimą
—
• • i
• •
legacijų vadai išdėstė savo rencijoj rusų parodytas Vokiečiai Priėmė
, 7 ministeriai.
pažiūras, bet prie susitari mandagumas nėra jokia ne
Armijos Įstatymą Sekretoriaus Likimą Vienas Dal. Valandai noriams su patyrimu, kūne Šen. George yra priešin
mo nepriėjo. Nieko nesutarė paprasta naujiena. “Plūdi
įsijungs į karo rezervą. Kai gas įsileidimui komunistinė keturių didžiųjų valsty mosi biznį” rusai palieka Vokietijos
parlamentas Senato komisija tyrinėjo Kongresas priėmė Įstaty- įstatymas bus priimtas, apie nės Kinijos į Jungtinių Taubių užsienių reikalų mini užsienių reikalų konterenci- priėmė i'ototrrmn
o mo
plačiau parašyta. tų
- ------•—•ir derybose
įstatymą apie c-.tria
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kad mažiausias
mažiausias uždar-ji
uždar- JIDusbus plačiau
organizaciją
joms.
steriai.
rymą kadrų būsimai Vokie- rold E. Talbott veiklą ir aiš- bis ateityje turi būti vienas įstatymas gal jau bus pri- tas reikalas neturėtų būti
Visa didžiųjų konferen New Y’orko gubernato tijos kariuomenei. Dar šią kino jo biznio santykius su doleris i valandą, vietoje imtas šią savaitę.
keliamas, bet Formozos ir
cija būtų pasibaigusi pasi rius mano, kad Ženevos de vasarą įstatymas leidžia vy- viena New Y’orko firma.
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minimalinio
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stybė žiūri Į pakeltus klau ir nedaug ką tereiškia. Kai savanorių karininkų ir pus- bott aiškino, kad jis yra dą. Darbo sekretorius J.
Sulaukės 83 Metu galėtų vykti ne vėliau kaip
simus, jei galų gale nebūtų prezidentas Eisenhower už karininkių, kurie bus užuo- Mulligan firmos New Yorke P. Mitchell šitam kongreso
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Dar balandžio mėnesio
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jes, sakg, ka(j Amerika su
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susikalnėti. Ar jie galės su je kaipo Amerikos ambasa mus apie armijos kūrimą ir įvairioms įmonėms. Tuose tai ateityje minimalinis darp A p . . j° J?™’ Kinija dėl Formozos ir katarti spalio mėnesį, jei nega dorius. Niekas nepasikeitė vyrų šaukimą karo tarnybai laiškuose sekretorius kalbi-bininku uždarbis pramonė-‘‘.Koosevelto be”'ro paliaubų Formozos vanlėjo to padaryti liepos mė Rusijos politikoj, o todėl atlikti.
na įmonės vedėjus priimti je bus Sl į valandą.
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Ženevos derybose užsie
GRĮŽUSI PREZIDENTĄ ™ l)0litiky santykiuose su 1 k‘?'! J“”"’™*“ >hP P?SAVO VADO NAMĄ nį. Kai kurie laiškai buvo
GRĮZLSI PREZIDENTĄ kitais Amerjkos krašujs sisakt■ uz derybas
nių ministeriai rinkosi kas
rašyti ant aviacijos sekretodien II vai. iš ryto, o vy Maskvos Pažadai
geros kaimynystės ’ poli- . Da,bal.' tas ,re,kaIas lla">Penki tūkstančiai žmonių tiką; Jis vykdė gyveniman ? vel astrV?: kaa‘S™» KiniVežikų
(teamsterių)
uniliaus blankų,
riausybių galvos rinkosi 4
Nėra Nieko Verti ja nupirko savo pirmininko
T'I
— pakraščiuose tarp kinų
vai. po pietų. Be to,kasdie
Davė
Beck
namą
už
vaišėse vakarais ėjo pasi Senato viena pakomisija,
tarimai, bet ir tos slaptos po ilgokų tyrinėjimų, skel 000 ir nutarė leisti tam
derybos nieko negelbėjo, bia, kad Sovietų Rusija per dui toliau gyventi savo bu
AmeTalbott tyrinėji- vac}ą, kaip didvyrį po di- Jungtinių Tautų organiza- aŠtrin‘i
prie susitarimo neprieita. 38 metus savo gyvavimo su vusiuose namuose be jokios retonaus
kūrėjų. Ir pasitraukęs 1'
" ..,nlJOS.
džiųjų derybų Ženevoje. cijos
Ženevos konferencija bu laužė veik visas savo sutar nuomos. Unija mokės visas
dėl ligos iš valstybės sekre- ,.^n’ Ge.orge ^kmadienĮ
Apie prezidento grįžimo toliaus pareigų C. Hull Ii- sl.ule dere.tls s.“
vo labai gerai išreklamuota. tis pasirašytas su kitomis namo išlaikvmo išlaidas.
°
laiką ir kelią, kuriuo jis vy- ko vyriausybės patarėjas I>'™a(l'«n! vyriausybe WaTa pati unija seniau pa- ROMOJE DARYK,
Didieji buvo fotografuojami valstybėmis.
i Baltąjį Namą. buvo pra užsienių politikos srityje.
galybes kaitų, kiekvienas Senatorius Eastman, pa- našiai apdovanojo ir savo KAIP ROMĖNAI DARO
shmgtone paskelbė, kad to_____
nešta
viešai.
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buvusį
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Daniel
J.
pasakytas jų žodis buvo iš komisijos pirmininkas, sa
Dėl jo mirties preziden- klos. ^boe. tarp Amenprezidentą pasitikusie- tas I). D. Eisenhouer ir kiti kos ,r k°n>unisttn<» Kinijos
nešiotas po visą pasaulį. De ko, kad pakomisijos štabo Tobin, kuriam buvo nupirk šeši iš dvylikos msų želietsargių, kad
1itJ'čaiioC JLAo*; i-džia jau Y1'3 sutartos. Jos prasirybos ėjo mandagioje for tyrinėjimas rodo, jog per ti namai Miami Beach, Fla., mes ūkio specialistų, kurie J1 neturėjo
neprimintu Chain bėriai- P?Iltiniai salies vadai įeiske
rugniūčio 1 d Ženevoie
ir
Marshfield,
Mass.
iankosi Iowa valstijoj ir su- tas
moje, be užgauliojimų ir, 38 metus kai Sovietų Rusi
užuojautos jo seimai rr kėlė 2.e‘
uc o i a. Ženevoje.
sipažįsta su kiaulių penėji- no gožimą is -Miuncheno
Deiybas
ves ambasadoriai.
kaip stebėtojai sako, “šir ja gyvuoja, jos vyriausybė
jo nuopelnus kraštui.
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DAR
Pirmas klausimas derybose
mu ir kornų auginimu, perdingai”. Bet derybos paro sulaužė savo žodį kiekvienai
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į
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“civilių repatriacija” ir
dė, kad Rusijos politika nė šaliai, kuriai Sovietų Rusija
Atnacinimas Baigtas
kai kurie kiti klausimai.
7
ferson, Iovva, reformatų baž- JUNGTINĖSE TAUTOSE
ra pasikeitusi, nors rusai ir bet kada davė raštišką pa
Liepos
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kongresas
nyčią
melstis.
Spauda
ra-------kalba mandagiai, bet jie sa žadą.
Vokietijos “atnacinimo” Ameriką derybose atstovaus
išsiskirstyti, kaip
kad bolševikų pamaldų- Japonijos vvriausvbė skel- teismai baitrė veikt? Pas- U. A. Johnson, Amerikos
ko tą pat, ką jie ir seniau Tas senatorius abejoja, ar negalės
tai turėtų būti. Visa eilė---- -- -------- z.-,
.,. ! ,'■
/ ,
teismai Daige veiKti.
mas jiems užtikrins didesnį bia, kad Rusija sutinka ne- butinė bvla “atnacinimo ambasadorius Čechoslovaki
sakė.
, istorijoj buvo kokia kita
Amerikos spauda iškelia valstybė, kuri tiek savo pa tridfai7nerių draugiškumySipriešinti Japonijo.- priėmi- teisme- buvo buvusio ss joj. Jis pai’vvksta į Watfeitė?
’
avaitn
8
m
-------------------------mU1 ‘ Jungtlnly Tautų orga- laikraščio “Das Schuarze shingtoną prieš derybas pa
“pagerėjusią atmosferą” di rašų ir pažadų būtų sumin
...
nizaciją. Iki šioliai; Rusija Korps” redaktoriaus Guen- sitarti su valstybės sekreto
džiųjų valstybių tarpe ir sa džiojusi į purvą, kaip Mask . ę- -aditę ai ilgiau....
Dai
septyni
svarbūs
vyriauNikaragva
Vel
v
vetavo
ne tik Japonijos, bet ter balouen
ko, jog tame ir yra didžiau vos vyriausybė.
.. uaiųuen.
__ ____ Jis nubaustas rių.
sybes
remiami
įstatymai
liePykstasi su Kostarika ... „;1-„
....... tei
sias Ženevos derybų laimė
ka konm-pmii nutarti
11 ei^S
P11®- mokėti 60,000 markių pa
-------,
m5mą j >JT organizaciją.
baudos už savo nacišką
Indija Reikalauja
jimas. Prezidentas D. D. Kalbantis su Rusija, šen. ka^Kongresui nutarti.
Eastman
sako,
svarbu
yra
Eisenhower šį pirmadienį
Komunistinės Kinijos dik- ’I arP Nikaragvos ir Kostaveiklą
vakare duoda tautai 15 mi pirma išsiaiškinti, ką reikės tatoriai paskelbė “paslėptų rikos Centralinėj Amerikoj Saaro krašto piliečiai spaIndija pareikalavo, kad
_____ ____ __
daryli,
kai
Sovietų
vyriausy

Moroke,
Portugalija
uždaiytų savo
nučių raportą apie Ženevos
kontrrevoliucionierių” gau- v'ėl iškilo dideli barniai ir lio 23 d. balsuos ar jie su- Šį pirmadienį
bė
savo
pažadus
sulaužys.
dvmo vaju. Visi piliečiai įtarinėjimai.
Nikaragvos tinka būti “europėjizuoti,” Meknes mieste, įvyko krūvi- pasiuntinybe New Delhi
konferenciją.
Patys “didieji” savo pasi
raginami skųsti savo kaimy- diktatorius Somoza skun- valdomi Vakarų Europos nas susirėmimas tarp moro- mieste, Indijos sostinėj. Intarimus gana aukštai verti Laukiama, kad Rusija po nus įtariamus esant paslėp- džiasi, kad Kostarika at- Sąjungos paskirto guberna- kiečių nacionalistų ir pran- dijos vyriausybė sako. kad
na. Prezidentas Eisenhower Ženevos konferencijos “pa
sako, kad Ženevos derybos skelbs šaltojo karo galą” ir
parodžiusios, jog “pasaulyj mažiau betrukdys žmonėms
yra naujas prietėliškumas”. keliauti į Rusiją ir iš Rusi
policija
•nių žuvo Moroko riaušėse, daryta.
savo pilvo išgalvojo.
rime.
Rmganin sako, kad Ženeva jos į užsienius.
skundų iš kaimynų.
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Ką Pakeitė Ženeva

negu mes. Jiedu skaito
tamstos raštus ir labai gy
rė, kad esat talentingas ra
šytojas (jau čia perdėta—A.
J-)- Tas ir buvo mums nuo
stabu, kad tamsta žinomas
tieut valstijos ir kitų vietų
daugiau Europoje negu Ha- Keturi Didieji
wajuose. Palauk, mes par- Keturi didieii že„evoje f™™ padarytas tik todėl,
važiuosime ir Hauaiai su, It-, L-3 . ,.3.e kad rusai neleidžia Amenaziuosime n Havajai su kalbėjo,kalbėjo ir įsvazi- ,
dinlomatams važinėtis
žinos, ką mes patyrėme Eu- niUo J’o
Kalbėio iie k diplomatams vazineus
ropoi auie iumis
3%
•
3 • o3 P° Placias RuslJos sntlspoj. apie jumis.
mandagiai, kaip pridera B t tam žmogui ir dėl to
Beje, mes vėl tuodu lietu- gerai išauklėtiems žmonėms, Amprika kaita
viukue netikėtai susitikom bet susikalbėti negalėjo. ' įimba k nebando
ant laivelio (ferry) kai ke-Kada nori, bolševikai irgi kad jjs
įž iš Lietuvos>

Kas Savaite

Visą pereitą savaitę Ženevoje tarėsi didžiųjų vyriau
sybių galvos. Apie pasitarimus spauda plačiai buvo in
formuojama ir, atrodo, jokių “jaltiškų” ar kitokių paslap
čių iš tos konferencijos nebebus paskelbta.
Didžiųjų derybose kiekviena valstybė per savo vy
riausią kalbėtoją išdėstė savo pažiūras i keturius klausi
mus, kurie buvo sutarti Įrašyti i konferencijos darbų
tvarką. Tie klausimai buvo: Vokietijos suvienijimas,
Europos valstybių saugumo užtikrinimas, nusiginklavi
mas ir susisiekimo palengvinimas tarp Rytų ir Vakarų
lemes , Kapri sal4, Italijoj. moka būti mandagūs.
kada dar jokio šaltojo karo
kraštų.
Umfe tot^^amUr Didieji kalbėjo apie Vo- nebuvo, žmonėms sakė, jog
Nė vienu aukščiau paminėtu klausimu “didieji” nie
labai smagiai laiką leidom
>*» nuomonėj pasi- -'metus kitus į Lietuvą meko nesutarė ir negalėjo sutarti. Skirtumai tarp didžiųjų
tiedu
r
°dė
griežtai
priešingos, kas nebus Įleidžiamas. Jis
pasirodė tiek pat dideli, kaip jie buvo ir pernai, kada
—puikūs jaunuoliai,
Paskui
iie
kalbėjo
apie žinojo, kad Lietuva bus užJie
lietuviai.
keturių didžiųjų valstybių užsienių reikalų ministeriai
saugumąbet dara, bet dabar dejuoja, lyg
Rapolas ii- aš turime labai “Europos
tarėsi Berlyne ir nieko nenutarė.
ir
vėl pasirodė tarsi tai būtų jam skaudi
sėkmingą kelionę. Mes la- nuomonės
Vokietijos suvienijimo klausimu Rusija pasirodė
blausia pamyĮėjom Austri- griežtai priešingos. Toliau naujiena.
.
. M ,
daug nesukalbamesnė, negu ji atrodė seniau, kada pro
ia ii- šveicariia Vienoi ir kalbos ėjo apie nusigmkla- Je, broli, jei non Ma^kEarl Hutz (de
J?.\ žcr.it-- ūkio sekretoriaus padė
pagandos sumetimais rusai kalbėdavo apie Vokietijos
U^semb^’yra kS rna- 'imą. bet ir tuo klausimu vai tarnauti, taį turi būti
jėjas, įteikia komu Raką Vladimirui V. .Mackevičiui, So
vienybę. Dabar nišai tą klausimą skaito antraeiliu ir nori
tyt ir labai daug ko pasimo- tarpas tarp Vakarų ir Rytų pu mos eiles veidmainiu,
vietu Sąjungos ženės ūkiu ministerio pirmajam padėjė
ji atidėti ateičiai. Atrodo, kad dėl Vokietijos klausimo
kyt O tie amžinu sniegu Pasirodė didelis. Baigiant
jui. kuris su kiiais il žemės ūkiu žinovu atvyki pasimo
rusai tikisi susitarti su vokiečiais, kada Maskvoje lanky
padengti Alpių kalnai tie- buv0 .kalbama apie -.e«lezi- Atomine Jėga
kinti, kaip auginti kernus, penėti kiaules ir tt. Ta So
sis vakarinės Vokietijos kancleris Dr. K. Adenauer.
vietu žemės ūkio dari uikoją delegacija čia važinės il
siog žavėte žavėja! Mes iš- n^s uždangos panaikinimą. Pereitą savaitę antras
giau nei mėnesi. Mainais i Svietu Sąjungą yra išvažia
buvom du mėnesius Ispani- Rusai si^.ė padidinti preky- submarinas, “Seavvolf ” vaDėl ''Europos saugumo” rusai patiekė Vakarams
vę JAV žemės ūkio atstovai susipažinti su tenykščiu
joj
ir apie 6 savaites Venice
kad jie galėtų \_akaruo- romas atomine jėga, buvo
kiek pašildytą savo pernykštį siūlymą sudaryti nepuoli
žemės ūkiu.
(Venecijoj), Italijoj — čia se pirktis jiems trūkstamų paleistas Į vandenį. Pirmamo sutarti tarp Europos valstybių ir aiškino visiems, kad
vietoj brukuotų gatvių, kur masmų ir strateginių za- gjg toks iaįvas> “Nautilus
padėjus parašus po tokia sutartimi Europos .valstybės
bus tikros dėl savo saugumo. Mainais už tą popierini vo^ taip ir dabai nėra žmo-kupros, bet pati diktatūea sunkvežimiai spigina ausis !jaX^’ ? akarai norėtų, kad jau kuris laikas plaukioja
cntibti ciaiATTti covn «««»
es. Rusija, kaip laikosi kietai ir nedaro skir- ir drumsčia ramumą—teka kelionė tarp Vakai-u ir Rytų jūromis ir jau yra dalis
nėms įėuss
laisves.
saugumą Vakaių valstybės turėtų
turėtu trauktis ^nk^avos^’
“ dabai tumo, ar Rusijos priešakyje lupeliai ir jais plaukioja gra-k_ra^}ĮAmerikos povandeninio laikaro sąjungas ir Amerikos kariuomenė tutsiu
... ..............
.
,
.....
»» tt ,
is Europos. Toks popienms
saugumas Vakarų vals-įifii tu-irn
;Anknvas
popierinis “saugumas'
tybėm
,’bėmsnepadarė jokioĮspūdžio,
kaip nepadarė nė per- kajp buv0^taip įr dabar vra ten nesubyrės, tol žmonėms patiko Italijoj, o visur kitur, žiniomis būtu laisvesnis ir niug submarinus.
Paskui
nai
ai, kada rusaipirmąkartą “Europos
saugumo” sutartį Maskvos pavergti.
* nebus skirtumo kokio vardo kaip ir Ispanijoj, matoma tt; Žodžiu, ir tuo paskuti- gekg ir daugiau
pavergti
išvilko dienos švieson.
Vienas diktatorius Rusi-diktatoriai juos valdo ir en-nešvara ir didelis žmonių niu klausimu kalbėta Pro Atominė jėga darosi kasapsileidimas.
kiekvienas sau.
dieninis dalykas. Pereitą
Nusiginklavimo klausimu Ženevoje irgi nieko nesu joj nusirito nuo žmonių gia.
Vokietijoj išskiriant in- Laimei, didieji Ženevoje savaitę buvo paleista į dartarta, bet propagandos pavaryta. Propagandos sumeti
dustrinius
centrus žymėtina turėjo su savim savo v.žsie- bą ir pirmoji atominė elektmais ir prezidentas Eisenhovver siūlė rusams susitarti
švara, didelis gyvumas, tai nių reikalu ministerius. tai rainė Amerikoje. Ji veikia
parodyti visus savo kariškus Įrengimus ir leisti priešingai
moderniška šalis. Matėme tiems ministeriams ir buvo West Milton, N. Y., ir gapusei apžiūrinėti iš oro ir fotografuoti visus tokius kariš
visa Paryžių su jo garsiomis pavesta toliau aiškintis ir mina 2,000 kilovvatų elektkus Įrengimus. Prezidentas, tur būt, pats žinoj'o, kad
ir
žymiausiomis vietovėmis, kalbėti. Derybų masina už- ros energijos komerciniams
akom kone prieš 50 metų.
Naujos Pažintys
rusai jokios inspekcijos iš oro savo krašte neleis daryti
Mes^igd^trokštame^pamat^ Londonas labai puikus mies- sukta.
tikslams. Rusija jau prieš
ir jokių savo dirbtuvių planų neduos.
kino
Apie
pavergtųjų
tautų
metus laiko skelbė, kad ji
laiko
mus
apPrieš metu?
'avo rimtąjį kraštą, savo
kupinas žaismių, kino’
Nieko nesutarta nė dėl geresnių santykių užmezgimo ____
]ankg r
po____
rikė senu Hawažemę—gražiąją’ Lieta- teatrU ir visur skamba žavė- laisvę Ženevoje nebuvo kai- turinti atominę elektrainę,
tarp Rytų ir Vakaių valstybių. Gal daugiau turistų galės ;u gyventoju, kurie gimė.
Bet negalime nes tas Jantys muzikos garsai. Čia beta.
Prezidentas Eisen- kuri gamina 5,000 kilowatų
važiuoti Į Rusiją ir daugiau žmonių iš Rusijos gaus leidi- jr augo pietvakarinei Kai:- gintaro kraštas vra kietai ^g^i apsilenkti nesuėjęs į hower pradžioje apie tai už- energijos. Amerika ir Angmą išvažiuoti Į Vakaių valstybes, bet esmėje Rytų-Vaka- fornijos daly: jauni atvyko užsnanstas geležine uždan- pažintį su amžių žilabarzde siminė, bet rusai pareiškė, lija stato eilę atominių
X—
iog tokios kalbos būtų “ki-elektrainių.
rų santykių tas nepakeis.
ir visą laiką išgyveno Hawa*ir mūg gentys
nesvietiš- istorija.
jog
Visi Ženevoje pakelti klausimai dar bus kuliami ir juose; dirbo cukrau-- plar.-k.^ 5UVaržvti kenčia ruskių ^es išbuvom dvi savaites šimasis Į kitų tautu vidaus Atominė jėga jau nebe
Švedijoj ir dabar randamės reikalus.” Didieji ir “nesi- naujiena. Rugpiučio 8 d.
malami užsienių reikalų ministeriu, o dėl Vokietijos su- tacijose, gyveno paprastu šiaurią priespaudą
Oslo mieste, Norvegijoj, kišo.” Pavergtieji ir liks Ženevoje susirinks tarptauvienijimo vokiečių kancleris Adenaueris jau pranašauja, gyvenimu, nepertekliuje, bei
tinė mokslininkų konferenkad didieji užsienių reikalų ministeriai turės susitikti po ir nedatekliaus nejautė. ..
manome išbūti iki rug- pavergti,
w
cija, kurioje bus patiekta
to kai iis griš iš Vackvo«
Taip kukliai gyvendami su. ^ęta\iskai_pasivaismę—tarp pįįjcio 10 d. ir dar manome
.
Nepatinka!
daug pranešimų apie Įvai
Atrodo lvg Ženeva visai niekonepakeitė didžiųjų į““!? .Sekliu, susilaukė
”3*“. toBau ,» šiaur«’
Ir Bimbai
valstybių santykiuose. Bet taip tik atrodo. Rusai Ze- zl'°.P,.auk° Pa«a!lau taP.° ','įX ku ja pirmu syk iie ™k®lp nceal™e ats.gereti Ir Antanas Bimb Mask. rius būdus atominę energiją
i
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iog iam Pritaikinti taikos meto rei

nevos derybose kalbėjo mandagiai, be užgauliojimų ir
gija iki ^-cg galvos.
^aIv, x ragavo
ir gyrė,
_____ vosįtikėti,
agentas.
ia^'ax011
g>ie’ kad
kad esąs
e?.ąs. tikfck" __
pradėjom
kad čia į - k ‘ ’ka j kenavimas kalams'
tas vienas jau padarė nemažo Įspūdžio į Vakarų valsty- Jiedu per
^-enpas
įas skanumynas — išsisky
įssisky- amzina
noi asno nePatinka’
Keliavimas
H
i
Lietuva
vra
suvarzvtas.
bių vyrus, kurie yra Įpratę, kad rusai juos visaip pravarnėra snaįeju mate neigi
ah
l?ie j.....
uos- ištisus mejr
žmonės gražūs, £>„_*. \:c Z,:d
Ma«Vvi Rusai Iowa Valstijoj
neigi l'-?‘“ “ir “
tus
nieko
dziuoja ir Įtarinėja. Rusų mandagumas nevienam Va- žiemos šalčiu ragavę, dažnegirdėjom. Tik šviesiaplaukiai. Tik keis- Jj™
Tuzinas rusų žemės ūkio
kaių valstybių vymi gali atrodyti, kaip koks pasikeitimas nai kalbėdavos- ii labai s,'aj' -mndien, gavome jų ^os
^os medinės klumpės, nėję “Laisvėje” jis sako:
specialistų,
su vienu minis
“Mums (bimbiniams) tie
rusų politikoje, nors tokio pasikeitimo iš
viso nėra.troško nors prieš mirsiant ^aLkutį iš Norvegijos,^ kuns gį kragtą ji-gj labai pamylėuždarymai baisiai nepatinka. teriu (Mackevičių) prieša
Zeneva neabejojamai bus šiek tiek pakeitusi “at- pamatyt, kaip atrodo žiema. -13 £anėtinai Įdomus ?’m^jom.
kyje, lankosi Iovva valstijoj
mosferą" tarp Rusijos ir kitų valstybių.Vakarų budru-Likę laisvi nuo kasdieninių nome- kad bus zingeidu ir Neužilgo baigsime savo Mums tai atrodo kraštutinė ir
mokosi iš Amerikos “buo
mas bus mažesnis, jų nepasitikėjimas rusais bus kiek pareigų apsisprendė vykti musų savaitraščio ^skaityto-keHonę škotjjoj, Airijoj ir
t Mes tikime, kad žių,” kaip komus auginti,
anksčiau ar vėliau durys bus
dar Anglijoj, po to vyksime plačiai atidarytos laisvam va kiaules penėti ir panašius
pribukintas ir todėl jų ginklavimasis gali būti kiek suma- Europon žiemos pamatyt, jams su juo susipažinti.
į Montrealį ir išilgai tą žinėjimui i visus kraštus. darbus dirbti. Viename ūky
Laiškas iš Europos
žintas. Jau vien dėl to rusai gali būti šį tą laimėję Že- jiedu per visą gavo 2yve.
nevoje. Jei rusai savo mandagų toną sugebės ir toliau nimą nebuvo sutikę it mate Didžiai Gerbiami Mr. ir šiaurės kraštą iki Vancou- Mes tos dienos ištroškusiai je (160 akrų žemės) bolše
ir atgal i Hawajus na- laukiame.“
vikiški svečiai užtiko ūki
išlaikyti ir jeigu Azijos klausimai nesudrums didžiųjų europiečio žmogaus, >Tph
C*. Ii . Mis. Jenkins: Ši laižkuH ver
mo. Parvykę vėl jus apninkų šeimą, kuri dirba žeKaipo
“
beprotystės
”
pašventadieniškos nuotaikos, parsivežtos iš Ženevos, tam nystėj gyvendami K aiiiO!- rengėmės rašyti per dauge- , , •
vyzdį Bimba tuoj pat nuro- mę be samdomų darbinintikras šaltojo karo atlydis yra galimas.
nijoj, apart čiagimių ameri Ii mėnesiu, kad padėkoti už
.X
labai
dau
S
ko
J
ums
P
a
Pasado, kad Sovietijos pilie- kų. Dirba, žinoma, mašinokiečių. jie matė meksikie .aise?. kurias taip malonia.
Gal-Snį,^
čiams Amerikoje yra drau- mis ir, tur būt, nesiskaityčius, Havvajuose—tik gei- teikėte, kai atvykome pirlaukiam
džiama važinėtis po Con- darni su valandomis. Bet
tonveidžius Aziios kilmės mai pažinčiai prieš metas Su nekantrumu
žmones. Pagaliau iš ko tai laiko pas jumis. Iš tikrųjų, tų senelių parvykstan ir jų neetieut valstiją, . . Vadi- viena šeima apsidirba, veda
sužinojo, kad mudu su zm - tai buvo malonus susitiki- įspūdžiais prie progos vėl naši, štai kur “beprotystės” pavyzdingą ūki ir pernai
šaltinis ir kaltininkas!
metais turėjo 13,000 dolerių
VALIO TITNAGAS!
nis.’ Tas buvęs Ukrainos ang- na, gimę ir augę Europoje, mas ir būkite tikri, kol gy- su jumis pasidalinsim.
Bimbos
veidmainiškas
degrynų pajamų (apmokėjus
A.
Jenkins.
R U "V “T '
"V* Pakasys, proletaras iš liemens Lietuvoje, taipgi jauni atvy- i būsime to neužmiršime.
na kokie’ vra skirtumaitlim r fstuon?ens’ ^oliucijos ir Pi- kę Amerikon, visą laiką ten Kuomet nuvykome j Tarr- ----------------------------------- javimas primena “džioką” išlaidas) iš savo ūkio. Suna KOKle yia sKirtumai taip hetini0 karo ugnyje krikštytas, išgyvenę ir senatvės dienas moii
Knan4;oi arti Mala- H'armvrhi Paiamnu apie amerikiečio kareivio mokėjus valdžiai visokius
buvusio diktatoriaus Stalino yra kietas kaip titnagas.“
baigti atvykome Į Havvajus.
iTsuėfom r
pasikalbėjimą su rusu ka- taksus tai ūkininkų šeimai
VlS Lina Jlazyn reiv'm prie Labos, Vokieti-vis dar liko grynų pajamų
Rusijos diktatoriaus Chn£ vKiet*t ka?P .Ltnagas,
Į a«‘nias pažintis su dviem
joj, 1945 metais. Ameri- virš 11 tūkstančių dolerių,
Čiovo Ti
sako maskvines vieros zmo- susų^zinti su mumis n pa- Jaunais
studentais, kurie
Žemės
ūkio
departamenkietis giriasi, kad jis esąs Rusijoj toks darbštus ūkinės “Laisvėje,” o Jugoslavi- siteirauti apie Europa
yra apdovanoti Fordo Fonske]bi Rad
irmu& laisvas žmogus ir galįs nu- ninkas būtų senai apšauktas
"Spauda nuolat nurodinėja. joje dabar jau yra žinomas
ZZ
Z-M__ * 1 Pernai mūs kieman Įva- dacųos stipendijomis tęsti sius gių metų šešius mėne- važiuoti i Washingtoną, nu- “buože” ir uždarytas konckoks didelis skirtumas tam mi- * ' 1v• «
Munich’o (Muen- giug Amerikos farmerių pi- eiti pas Trumaną ir jam pa- lageryje, o jo ūkis būtų
rusio j. Stalino ir dabartinio '?.°ba
s
,p
s" žiavo graži, didelė mašina,*.mokslus
™Oh'lus Munich
Tarybų Sąjungos Komunistu clovasišlipo du nepažįstami senu- cheno) universitete. Jie u njgjngg pajamos sumažėjo sakyti viską, ką jis nori, įjungtas į milžinišką kolpaitijos vado Nikitos ChruščioBet bolševikų “Laisvė” kai, atsirekomendavo ir tiks- i)rte11 a iš Waterbury, Conn., nuošimčius, o jei imti nuo dargi galįs išbarti preziden- chozą ir duotų tik mažą da
v°teisybę sako, kad tarp Sta- liai pasisakė, kad atvyko pienap
Lincas Kazlausmetų, tai farmerių pa- tą. Rusas į tai atsiliepė, lį to derliaus, kokį tas ūkis
“Taip. skirtumas charakte-lino ir Chruščiovo režimo susipažinti su mumis.
Ge- , . _ė.st0 vokiečiuką
jamos yra sumažėjusios 20 kad ir jis gali nuvažiuoti į duoda Amerikoje.
riuose nemenkas. Stalinas buvo skirtumai nėra dideli. Kaip rai. Pakvietėm Į vidų. pasiū- (lurin^J
mokykloj
nuošimčių.
,
Kremlių pas Staliną ir jo Vienas Amerikos farmose
santūrūs, sveriantis kiekvieną prįe Stalino Kruvinojo, taip lėm po mažiuką, paskui pa . cojL antras, Juozas ruaFarmerių pajamos mažė- akyse iškeikti Trumaną, dirbantis žmogus išmaitina
kalbantis trumpais apva jr plde Chruščiovo Gerian- kavos puoduką ir taip
žodj, kalbantis
suė- lls’ lsuomenininkas.
ja dėl krintančių žemės ūkio kiek tik lenda. . . . Panašiai save ir 17 žmonių gyvenanliais sakiniais, nelabai b’ikęs čjojo Rusija yra žiauri dik- jom Į naujas pažintis.
Jie- Mums buvo didelė staig- produktų kainų ir dėl pro- ir Bimba, bedejuodamas dėl čių miestuose, o Rusijoj viekeliauti, mėgstantis tam tikrą
tatūra.
Rusijoj,
kaip
buvo, du daugiausiai ir . teiravosi
mena, kai besikalbant
lyg• dūktų
perteklių
rinkoje.
Jei -v
kelionių
suvaržymų,
ėmė ir ; nas kolchozo
darbininkas
formalumą. Chruščiovas, iš ki.
...
.
...
. .
.
.
.
• x »•
- *
-i
i
...........................
,
tos pusės, labiau spontaniškas. taiP ir
neonai žmonių apie Europą. Deja, mažai pasigyrėm, kad ir mes pa- farmenų pajamos ir toliau išbarė Ameriką, kam ji uz- vos pajėgia išmaitinti dar
linkęs daugiau kalbėti, mėgstąs uždarytų koncentracijos sto-ką galėjom jiem pasakyti, žįstam vieną lietuvį Hawa- kris, tai 1956 metais vyriau-1 darė
Connecticut gražią du žmones mieste, be to,
keliauti, neformalus.
vykiose ir verčiami dirbti nes patys mažai teesam Ėu- juose, tai jumis. O jie tams- sybės farmų politika bus la- valstiją rusų piliečiams, pats kolchozininkas Rusijoj
“Bet apsirinka tie, kurie ma sunkius darbus “socializmo ropos matę ir šiandien jau tos niekad nematė, bet žino bai karštas rinkiminis klau- nors Bimba labai gerai ži- gyvena nudriskęs ir pusalno, kad Chruščiovas ‘minkštes labui.” Rusijoj, kaip nebu- ne ta ir Europa, kokią pa- apie jumis daug daugiau simas.
no, kad uždarymas Connec- kanis.
—J. D.
-t
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas

KAS NIEKO NEVEIKIA

STO NIEKAS NUPEIKIA

DIDELĖS NELAIMĖS PĖDSAKAI

Waterburio Naujienos

KAS SKAITO, RAAO

TAS
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NKPRAflt

Laiškas iš Anglijos

I

—

Į Socialistų Internaciona- Man ilgiau teko išsikalbė
to kongresą suvažiavo so- ii su drg. H. Putzrath, kuris
cialistų atstovai iš įvairių labai gerai kalba ir angiišKaip !» iekvienos kultūrinkraštų
ir tuo būdu londoniš- kai. Jis labai domėjosi liegos tautos nariai, taip ir liekiams yra progos užmegsti tuvių socialdemokratų veiktuviai gerai supranta susinaujų pažinčių. Tokią pro- la Anglijoje ir kitur ir apei ganizavimo reikšmę. Ypagą turėjau ir aš, kaip Didžio- gailestavo, kad \ okietijoje
tingai svarou ir būtina būti
sios
Britanijos Lietuvių So- jis su lietuviais socialdebusi bū:'ilsiems gyvenant svecialdemokratų pirmininkas, rnokratais nesusidūrė,
tur, kur mes lietuviai sudapakviestas vaišių pas Britą- Aš ką žinojau, tą drg.
rome tik nežymią mažumą.
nijos vokiečius socialdemok- Putzrath papasakojau. Abu
Apie mus, lietuvius, niekas
ratus.
sutikova, kad mūsų kraštų
nieko nežinotu, mūsų atstovai negalėtų atlikti jokio
Vokiečių delegacijoj yra padėtis yra panaši: Lietuva
si alkesnio darbo, jeigu mes
10 atstovų, jų tarpe pats visa, o Vokietijos dalis ku
Gegužinės
Ruošimo
Kom.
kaiti
jos pirmininkas E. 01- munistų pavergta. Taigi ir
būtume pavieniai, nesusior
lenhauer, Vokietijos parla- kova bendra.
ganizavę. Dažnai būtume
LINDEN,
N.
J.
pastumti ir, kailio lietuvių,
mento vicepirmininkas prof. Suradęs tinkamą progą
mūsų niekas neišklausvtu.
dr. Carlo Schmidt, partijos paraginau, kad vokiečiai
Mirė Stanislovas Žurlis
tarptautinio skyriaus sekre- kongrese palaikytų iietuVisa tai gerai suprasda
M'
Z
-»
-L.
~
torius Heinz Putzrath ir tt. vius. Tas buvo pažadėta.
mi mūsų pirmieji ateiviai Liepos 11d. čia mirė Staį-iepos 17 d. Chicagos aerodrome Braniff lėktuvas dėl miglus leisdamasis užsikabini
Drg. E. Ollenhauer vaisė- Per tas vaišes teko susiAmerikoje, niekeno neragi- nislovas Žurlis, sulaukęs 71
už stulpo ir -udazo. Iš 43 jame !>u' js.ų zsmenu žavu 22. Paveiksle matome (prie
se negalėjo dalyvauti, nes pažinti ir su Indijos socianarni, ėmė steigti įvairias metų amžiaus. Velionis bukyje) batą, dešinėj sėdynės dali. I /pabalyje kairėje motoro likuti. dešinėj lėktų
tą dieną negalėjo Bonnos listais, kurių sekretorius drg.
lietuviškas
organizacijas, vo gimęs Vėžonių kaime,
vo uodegą.
apleisti dėl svarbių reikalų Singhal, labai malonus vyklubus ir draugijas, kurios Kupiškio valsčiuje, Panevė~
~
7
—
parlamente.
Jis atskrido ras, taipgi reiškė dideli pa
iki šios dienos yra išaugu— žio apskrityje. 190o metais
(lukteri Ona ir nemažai
BALTIMORE, MD.
dalydami
\
akarai
atsistos
tiesiog
i
prasidėjusi
kongre- sitenkinimą nauja pažinti■>
sios į svarius junginius ir, jis išvyko iš Lietuvos į Argiminių,
prieš dilemą (pasirinkimą
'
’mi. Pasižadėjome ' keisti!
Mirė Juozas Blažius
mes džiaugiamės savo or- gentiną, kur išgyveno 7 me- Tebūnie tau, Stanislovai,
tarp dviejų nemalonių daly- Britanijos vokiečių sočia- literatūrą ir kitomis i nfolganizuotumu, nes mūsų iš- tus ir 1913 metais . atvyko. lengva šios šalies žemelė,
iepos 6 d. mnė Juozas kų): ginti savo laisvę ar pa-lįstų organizacijos pirminin- macijomis.
rinkti atstovai atlieka dide- Ameriką. Pradžioje apsi- ilsėkis joje. Velionies šei- įaziUi, o3 metų amžiaus, siauoti komunistams. Mes ko drg. Fritz Segall buvau Apie patį Socialistų Jnliu darbus lietuvių ir Lietu- gyveno New Yorke, čia ve- maj įr vjsiems giminėms
• • akarai pristatytas visiems Vokieti- ternacionalo kongresą, be
vos naudai.
dė Oną Kriaučiukaitę ir vė- reįgkiu giliausios užuojau- pali'ęs nuliūdusią žmoną nežinome, kaip
?
anjeną,
sūnus
Leonardą
ginsis,
bet
mes
tikime
galu-jog delegatams ir Vokieti- abejonės, parašys jame da
Su dideliu džiaugsmu ten- liau išsikėlė į Lindeną, kur
Rep. P. K.
li .Juozą, 11 metų dukteiį tinu žmoniškumo ir laisvės jos ambasados Londone at-lyvavusieji mūsų atstovai.
ia prisiminti, kad šiais me- velionis ir gyveno iki mir'__
Anną, seserį Liliją Liutin- laimėjimu. Bet kiekvienu stovui
I
A Zamžickntais Waterburio ir apylinkių ties.
ko v, uošvienę
Marijoną atveju mes norime su pasi- ------- :~
DAYTON, OHIO
lietuviai mini tiek daug lie- Lindene velionis 25 meDulskienę, brolienes Pam- tikėjimu laukti, kad sociaSOCIALISTAI SIŪLO VIENYTIS
tuvių ir Lietuvos gerovei tus dirbo Du Pont bendro- Palaidojo Be Bažnytinių piliją Česnienę ir Valeriją listai ir visi, kam brangi
nuveikusio Lietuvių Piliečių vės dirbtuvėje. Lindene jis
Apeigų
ochinidbauerienę ir jų šei- laisvė ir žmoniškumas, ne
Estijos,
ir Lietu-Pabaltijo
valstybės
užims
Politinio Klubo Venta, 103 pasistatė namus, ten užaugimas.
tik nuoširdžiai suprastu mū. ,,Latvijos
,
_x. .
^. .
...
Gegužės
4
d.
mirė
SusiGreen St., Waterburyje, 65 no šeimą, dvi dukteris Oną
Palaidotas šv. Petro baž-sų krašto padėtį, bet išviso-v05 soc^ldemokratų parti-jcms priderančia v.eu. iarp
metų gyvavimo sukaktį. Tai ir Marijoną, ir jau 6 metai vienijimo Lietuvių Ameri- nycios Moly Redeemer ka- kiais būdais padėtų jam iš- jos paskelbė bendrą dėklą-Fabaltijo kraštų bcndradarvienas iš didžiausių ir tur- gyveno pasitraukęs į pensi- koje 105 kuopos narė, tos pinėse. Pamaldas atlaikė silaisvinti. žorvA
>aciją, kurioje*• Pabaltijo
so-biavimas turi vykti
dargiauolLOb pHifaiDOS
• •
- . v v.
-T <.
-<r.
visos
tingiausių lietuvių' klubas ją. Lindene velionis Sta-kuopos pirmininko žmona
Rapu. palydėjo klebonas meg rašome paverįto's nu- cialistimų partijų ir profesi-dziau negu dabar.
apylinkėje. Po pirmojo pa-nislovas buvo įvairių lietu-Marija Paulauskiene, sulau- Anlanag Jubmskas.
skurdintos naikinamos tė- niu sąjungų vardu pasmerkė trys socialistinės partijos,
bolševikinę jų kraštų oku- pasisakydumos už glaudų
saulinio karo Lietuvai atga-viškų organizacijų veiklus kusi 69 metų. Velione apie Giminėg ir pažistami ant
vardu baj • R
vus nepri klausom vbę, klu- narvs ir darbavosi BALF’e 20 metų skaitė Keleivi,
paciją, juose Sovietų vykdo- Pabaltijo vaistyki į l>endra•e- Ič ♦ Ars ctutu:
rną tautžudybę ir niekad ne- darbiavirr.ą ateity ir trijų
bas nemažai vra išpirkęs lankiodamas drapanas lie- buvo gerai apsisvietusi n" ka,)u visi dalyviai buvo
Pa" 1948 metais \ okietijoje ^baigiančius nusikaltimus Pabaltijo valstybių unijos
Lietuvai padėti bonų. Taip- tuviams pabėgėliams.
laisvų pažiūrų moteris, todėl kviesti i Lietuvių Svetainę
buvo
gi, yra parėmęs finansiškai Didžiausias velionies Sta-ir palaidota gegužės 7 d.
siu
Lietuvos Šaulių Sąjungą, nislovo troškimas buvo su- Memorial Park kapinėse be ’ ve;įonis buvo ,ien0
Siuntė savo atstovus kur —
laukti,
kada Lietuva vėl
bus. bažnytinių
__ ___________
_____
.
. Ka0Pa riko darbininkas. Čia jis ,,,
buv
ivo reikalinga svarstant nepriklausoma ir demokra- *r keli kuopęs nariai padėjo a ,
buvo nugabentas ių tautos pagalbos sauks- kovos dėl Pabaltijo kraštų radarbiavimas turėtu veiks
būtent:
ekonominis
tik< ką atsistaeiusios Lietu-: tiška šalis ir išsivaduos iš Pn.e Jos karsto gidžių gėlių . ‘ ligoninę
jį oninę. 9 mėnesius jo mas). Jame buvo sudėti ^laisvinimo ir jų, kaip de-tis,
mėgo
vaimk
us.
*
'
•
x
y
'
Lietuvos
Socialdemokratų mokratiniu respublikų, at- bendradarbiavimas neturėtu
vos reikalus. Klubas yra svetimųjų jungo. Jis
geroji žmona ir abu gunug
Partijos delegatūros memo-statymo. '
*
’
pabloginti ekonominės pasušelpęs daug pavieniu lie- skaityti knygas ir laikraš- kelionė buvo kilusi is pakaitomis sėdėjo prie
randumai ir kiti raštai so- Kruvinag Lietuvos,
dėties, uniją sudarantieji
tuvių senatvėje arba ligoje, čius, buvo gero būdo ir mo- Aukštosios Panemunės.
I lovos.
ciaIlstll organizacijom.-, iaEsti ios likimas ir na- kraštai turėtų bendrą valiuVisokeriopai paremia kovą.1 kėjo draugiškai sugyventi su Daytoną atvyko 1909 me- Velionis buvo ilgametis
ngametis-yti Lietuva komunistams jos.?r bsdJ°s ūkimas m pa------ .
kuri dabai- yra vedama už visais. Jam mirus ne tik ta^ ’r
laiką čia gyveno, ‘Sandaros’ ir kitu laikraš
našios gyvenimo sąlygos Soyieno^a’ Laikomą susi
Tai buvo didelis
Lietuvos išlais vinimą.
į lietuviai, bet ir kitataučiai aP*e ^5 metus ji priklausė cių skaitytojas, priklausė pagrobus.
vergijoje
jas
verčia
siekimą
ii judėjimą, i.ut
įįnašas į mūsų propagandinę vietų
SLA.
glaudžiau
bendradarnere
ikėtų
jokių vizų; ber.dNorėdami tinkamiau pa-'a^siuntė daug^ gėlių vanikų.
DLK Kęstučio Draugijai, 'literatūrą šis, dabar pasi- dar
įĮ'autio'^;”-" kfto”i”jau ra »yn>'bos sistema, bendra
Dideliame
nuliūdime
, , .
Pa’ buvo Lietuviu Svetainės diminėti šio klubo 65 metu Taip pat ir Du Pont bend- ...
rodęs, leidints jra taip pat dahar sumesti bendruosius užsienio Politika, bendrai
gyvavimo sutartį jo nariai joy6 prisiuntė didelį gėlių liko vyras, duktė, žentas, rektorių.
sūnus,
marti
ir
du
anūkai.
apmatus, kaip tas bendra- atstovauti Pabaltijo kraštu.;
nutarė surengti didelę ge-, vainiką ir šešius karsto ne• Palikai, Juozai, visus var dideles reikšmes.
MEILĖ, darbiavimas turės vykti vi- aPjunSt°s Europos organuogužinę (pikniką), i kuria rikus. "Velionis buvo palai- Miela drauge, ilsėkis ra gus ir skausmus, apleidai GROŽVYLĖS
Petronėlės
Orintaitės
165 sus tris kraštus išlaisvinus.
ar^a platesniuose sritivra užkviesta:' Hartford, dotas liepos 11 d. su bažny- miai Amerikos laisvoje že savo mylimą šeimą ir mus.
Bridgeport, Nevv Haven, tinėmis ceremonijomis šv. mėje, o mes likusieji tavęs ilsėkis šios laisvos šalies že- puslapiu apsakymų rinkinys* Pabaltijo socialistinės parti- niuose junginiuose, bendrą
kuriame išspausdinta 17 da- jos tremtyje savo deklara- socialinė jstatym.eiayba ir
Nevv Britain. Ansonia, Tor- Gertrūdos kapinėse, Wood Hgai nepamiršime. Liūdin- mėj!
/ Rt. Kurelaiti
lykėlių. Išleido Nidos Kny- rijoje pažymėjo, kad jos ti-.. k galint didesnis kitų
rington. Lietuviu Nepriklau- Bridge, N. J. Laidotuvėse čiai seimai gili užuojauta,
gų
Klubas, 3 Southern Row, kiši, jog Europos apjungi-Jstat>'miI
subendrinimas;
somas Klubas 48 Green St., maloniai patarnavo laidotu- SLA kuopos narys M. A.
Nauji Leidiniai
I^.idon W. 10, England mas bus vykdomas toliau ir g]ayųus Pabaltijo tautų kuiWaterbuiyje, ir kitos lietudirektorius Dominikas
-------------------------t
Budreckis.
siTHUANKaina
„lubc naria.us $1
kad apjungtoje Europoje ^arįn^s.,. ^en^rai^ar'D\av*rnas
LSDP FOR
DETROIT, MICrL
viskos organizacijos.
turi vėliau dar daugiau sulA’S FREEDOM, parašė S.
Gegužinė ivyks liepos Velionis paliko dideliame
tvirtinti jų darnų sugyveniA. Viktoras, 32 pusk, išleido
(Julv) 31 d., sekmadienį, liūdesyje žmoną Oną, dūk- Ar Žinote, Kas Bus
g
mą.
Pabaltijo kraštų socia
Lietuvos
Socialdemokratų
Linden Parke, Union City, terį Marijoną, žentą Andrių, Rugpiučio 7 Dieną?
A. L T. Sandaros Pirmos Apskrities
listinės partijos, palikdamos
Conn.
’
du anūkus—Stasį ir Barbo- Sekmadienį, rugpiūcio _7 Partija tremtyje.
ateičiai spręsti, kiek glau
Šita knygutė išleista Sod. Lietuvių o oci" ( "rno 1 ia‘‘ cialistų
džiai tas bendradarbiavimas
Internacionalo kong
tų Sąjungos 116 kuopa ren- reso proga ir ten paskleista.
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
išlaisvintųjų Lietuvos, Lat
gia linksmą šeimyninę įsky- Knvciltsu trumpai, bet
vijos ir Estijos kraštų turėtų
s
Įvyks Se’tmac’ieni, Rugpiučio (August) 7 Dieną
X
NAUJA VALGIU KNYGA
lą Binkevicienes ūky pne vaizdžiai atpasakoti Lietu- x
reikštis ateityje, kviečia jau
s
D.
L.
K.
VYTAUTO
i
’
.ARKŽL
(buvęs
Woodiand
Park)
Liberty
Park
Middle
Beit
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
X dabar, kiek sąlygos leidžia,
vos socialdemokratų darbai «
Road.
minimojo bendradarbiaviKitomis Informacijomis
dėl Lietuvos laisvės nuo pat £
Aukurn. Mass.. prie Worcestcrio. Pradžia 1 vai. p. p.
Ten
bus
bendri
pietūs
ir
B mo siekti.
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus
partijos organizavimosi pra- 3
įvairūs
pasilinksminimai. džios, tai vra r.uo 1893 me- x
y
S
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus Pradžia 12 vai., mokestis
vadovu u j amas.
Bus geras orkestras, F
H
x
TORONTO, ONT.
tų.
,X
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius $1.50. ’
Ją perskaitęs svetimtautis x Visų miestų ir miestelių sandariečiai ir jų bičiuliai prašomi £
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
Visi lietuviai nuoširdžiai
.....
«
....
...
.................. ,■
...
B
8 Baigė Universitetr
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso kviečiami to' '«k 1 ' 11 ?'aUS aiS - vokiečių ir rusų x gausiai dalyvauti šioj metinėj sventej. čia susitiksite daug
Šį pavasarį 8 lietuviai
J 1S Y °J
a y~ okupacijų—Šių dienų viso s savo senu pažįstamu ir turėsite progos užmegsti naujų
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie vautj
baigė Toronto universitetą:
krašto vargų ir kančių vaiz- * pažinčių.
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
Komisija.
farmaciją D. Dausaitė, a tpdą. Knygutės gale pabrė- *
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
Vytauto
parkas
turi
daug
medžių
ir
yra
prie
didelio
žiama, kad socialdemokra- x
listiką R. Kulienė, architek
AMSTERDAM, N. Y.
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių.
tai tiki žmoniškumo pradų ežero, todėl karščio nebijokite. Jei lytų, taipgi nėra ko tūrą V. Kvederas, zoologiją
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
laimėjimu ir todėl tiki ir nusigąsti, nes čia yra didelė ir graži salė.
i K. Manglicas, elektroteciniMirė A. Lukis
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe kaina
Lietuvos ateities laisve.
ką E. Bubelis. P. Gvildys,
Worcesteriečiai su savo šeimininkėmis bus pasiruošę
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
Liepos 6 d. mirė Andrius Vakarai, norėdami sugyA. Slapšys ir K. Matakeviir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
Lukis ir palaidotas be baž- venti su komunistais, yra visus maloniai priimti ir pavaišinti. Iki pasimatymo.
čius.
■nytinių apeigų Memory's linkę daryti didelių nuolaiKELEIVIS
A. L. T. Sandaros Pirmosios Apskrities Valdyba.
Ne viete išaukšti’- . žmogų
Velionis paliko dų. Mes esame įsitikinę,
636 E. Broadvray
So. Boaton 27, Mas*. Garden.
nuliūdusią žmoną Frances. kad ir visokias nuolaidas >sooooe<xxxxxxxx;:x xx x xx xxxxxxxx xxxxxx»oeooooooooeeo®oC bet žmogui vietą.
Ventos Klubo 65 Metų
Suk a k tuv to.ė Gegužinė

;

Pasakys kalbas žymūs
kalbėtojai. Šokiams gros
geras Rudaičio orkestras,
Geros lietuvės šeimininkės
paruoš skanių lietuviškų val
gių. Veiks turtingas bufetas su gerais gėrimais. Pra
tižia 12 vai. dienų ir tęsis
iki 9 vai. vakaro,
L. P. P. Klubas nuoširdžiai kviečia visus lietuvius
bei lietuves, senus ir naujus
ateivius, atsilankyti į sukak
tuvini klubo parengimą.

į

•

,j

^Metine Gegužine—Piknikas

X

av

Puslapis Ketvirtas

į priima išskėstomis rankomis
buvusius fašistus, nacius ir'
jų bendradarbius, 6—jie po
7
"
. .
.
karo užgrobę visą eilę deNesenai Sovietų Rusija kai, taigi, atkaklūs betku- mokratimų kraštų, tų kraštų
pasirašė sutartį su Austrija, rios diktatūros priešininkai, demokratinių partijų veikėbet išsiderėjo, kad ji paliks Jeigu jūs nesate niekšas, jus sukišo į kalėjimus arba
neutrali tarp Rytų ir V aka-jeigu jūs turite savo nuomo- juos nužudė ir juos valdo
rų sąjungų. Atrodo, kad nę, jeigu jūs nesate nei kvai- kruvino teroro pagalba,
viskas tvarkoje. Deja, ne- lys, nei bailys, nei šliužas, Koks kvailelis begali po
laimė yra ta, kad bolševikai nei pataikūnas, tai jūs nega- visa šita tvirtinti, kad soneutralumą supranta visai lite būti diktatūros šalinin- cialistai yra tie patys kokitaip, negu viso pasaulio kai, jūs turite būti komu- munistai?!
žmonės.
t
nizmo priešai. Diktatūra Kiekvienu
pagrindiniu
Dar rašalui nenudžiūvus yra ir prieš pažangą, ir prieš klausimu, kaip matėme, so
po pasirašyta sutarftimi, kultūringos žmonijos papro- cialistai taip skiriasi nuo koMaskvoje buvo iškelta dide- čius, ir prieš žmonių prigim- munistų, kaip diena ir nak-

Išniekinti žodžiai

Maikio su Tėvu
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KELEIVIS, SO. BOSTON

NUSILEIDO DVIEM MOTORAM SUGEDCS

Lak u na:s kap. 'iheodoie Kooseiek (kairėje) ir inžinierius
Austrijos mmisterį pirmi- mas kėsintis primesti jiems (progresas; ir atžanga (reg
sti kantas Keimar. Du I’uis jiems nusileidus Hamiiton,
ninką Julius Raab šitokiu savo valią,
resas ).
Bolševizmas turi
Calif., karo aerodrome, kai ju lėktuvo du motorai nebe
“patarimu”:
Komunizmas yra vieno tiek bendro su tikruoju
veikė. I ė* tuvas skrido iš Honolulu su 87 kariais. Ju
—Aš turiu gerą jum pata-ar kelių asmenų neribotas progresu (pažanga), kiek
lagaminai ir vi.4 kiti nesvarbūs kroviniai ir įrankiai buvo
rimą—pasek mano pavyz- despotizmas,
netikrinama Lenino progresyvinis paraišmesti į jūrą. kad lėktuvas lengviau galėtu nusileisti. Ir
džiu ir tapk komunistu.
sauvalė. Ji būna primeta- lyžius, nuo sifilio supuvę
nusileido laimingai.
Taip visi komunistai su- ma prievartos keliu.
smegenys, su doro žmogaus
pranta neutralumą, ji visai Socializmas yra pilna de- sveikata.
kita prasme iškreipia. Ir mokratija, jis paima valdžią Lenino diktatūra turi tiek
sutartis su Austrija nėra pir- tik tuomet, kuomet gyven- bendro su tikra darbininkų
mas taip išprievartautas žo- tojų dauguma laisvu noru valdžia, kiek bendro turi nadis. Jų yra daug. Paban- už juos pasisako.
ciai ir fašistai su socializNebegeria Alaus
teismą pritęisti tą nuostolį
dykime nors kelius svai nes- Leninas kartą yra paša- mu, nors ir jie mėgo dangsMes esame įpratę manyti, iš viešbučio, nes jis yra kal
nius prisiminti.
kęs. kad bolševikai kovoja tytis socializmo vardu.
. . ... . . • - ,
kad vokiečiai alaus išgeria tas.
Sovietai, užgrobę kuri iš karto už visą rubli, o so- .p.
Tie visi diktatoriai dangs- jJITOrj91IC;a
t •
-7
Teismo nutarimo reikės
nors kraštą, tuoj paskelbia cialistai ūk už kapeiką. Bet tosi svetimais vardais, puo• - H1P nXa,’. ° palaukti.
liui. kad to krašto visa nelaimė yra ta, kad šiasi svetimomis plunksnoplunteno- L • ku“in‘duoJ*u'. mc;u Vokiepasauliui
-Maik, sušukim triskart reikšti geresnius santykius, įgūdis tapo išvaduota, nors komunistams paėmus vai- mis bei nuopelnais lygiai nulauš' suvartoftnTm'ažė'
Žemės Amžius
•a!
’
arba
kokią
nors
susisiekimo
15
tikrųjų
J
1
jra
pavergiama.
dzią,
pagrobus
rubli
tėvo,a:p,
kaip
raupų
liga
serga
J
kokią
ura
. .’7 jimu.
J Seniau Biblija pasirėmus
Dėl ko?
sutartį tarp diplomatų, ku- Daug kartų žadėjo komu- hucijos keliu, jis pasilieka žmonės: jie bijo, kad kiti,
sako, kad dau- buvo tvirtinama, kad musų
—Basčiusiai geros nau- rie pirma negalėjo susikal- nistai nesikišti ir į Lietuvos nevertas nė kapeikos. Kas pamatę jų ligos suėstą vei- >Zinovai
geria belgai, žemės amžius yra ne uaujienos, Malki, tai vot dėl bėti. Apie tokį “tiltą” iš-vidaus reikalus, bet prievar-nukenčia. Nukenčia darbi- dą, neišsigąstų ir neatsisuk- £\ausia , a.Us
kaip a/tOO metų, o
..............
Čia kiekvienam
Amerikos nieži- ta jie pastatė komunistu vai- ninkai, ūkininkai
ir bendrai
tų nuo jų.
.
cia
KieKVĮenam asmeniui giau kaip
ko.
1
sirei škė' nn" AmeiiKos
piezi-va jie
a
• ,
.
. , per metus išeina 35 6 ealio- šiandien mokslininkai tun
as šveicariioi.
Taip jie
'
dai bo žmones.
Taigi komunizmas nieko n*
,
T a. - gano
•
-Aš dar negirdėjau nie- dentas
Šveicarijoj, kur
kur susi-dzią.
susi- džią. Taip
jie suktai aiški—-----------------------Jungtinėse
Ame- aiškių įrodymu,
kad musu
ko gera, tėve.
rinko keturių didžiųjų vals- na nesikišimo sąvoką.
Socialistams demokratiš- b.endr? netun SU SOCial‘zmu’ los ValstvbėTe, Danijoje žemelė yra ‘tikra senutė: jo^
galvos pasitarti apie Jeigu žmogus pakartotipuria--^^■^^irAng.ijojeper.r
iai, turbut, dar neskai- tykių gahos
pakartoti-kai
kaj n^seimay
rjnkįas seimas (parla. ,eU,J Pa^lll Pągnn
ir Anc^liioiener metus kiek-amžių jie skaičiuoja apie 5
pasauliui
tainai
ir
sąmoningai
sulaužo
užtikrinimą
tei gazietų.
mentas) yra auKsciausias kįai demokratinių
jeįgu vienas asmuo išgena apie bilionus metų
kos. Tėvas žinai, kad iki duotą žodį; jeigu jis viešai krašt0 šeimininkas. Komu—O tėvas skaitei?
taip, tai kur komunistai sė-’kiekvienam
?? , galionų, o \ okietijoje Nesenai trys Kalifornijos
šiol mūsų prezidentas buvo pasižada ir toliau eiti tuo KapitaUstiniuose kraštuosep
—Man Zacirka skaitė
. asiPeniul Per universiteto
mokslininkai
griežtai nusistatęs prieš So- giliai pramintu dzunglių nistams pai lamentas yra tik ™T,!!?epimO‘ Apie 14
metus
—O ką jis išskaitė?
teišeina
15.6
galionų.
paske
ibė
naują
būdą tiks
plėšikų keliu; jeigu jis su- įrankis žmonėms mulkinti: la kaitą.
—Jis išskaitė, Maiki, kad vietų Rusiją.
Andrius Valuckas.
lesniam žemes amžiui nu
Siui, .viaik, kad žinau, laužė sutartį po sutarties, jjg naudoja parlamentus vinetrukus galėsim į Lietuvą
Kitur Galima ir Liežuvį
statyti.
,
ZZ—
\aziuot. Nei šipkortės ne —Bet, pasikalbėjęs Švei- jeigu jis pasalūniškai ruošė soms kitoms partijoms nieRodyti
reikės, važiuosim per tiltą. carijoj su Rusijos vadais, slaptas sutartis su kitais; kinti ir savo* propagandai 4TS/S4K0 TEISĖS
....
Kaliaus beveik visi ato. ^e.s .Vls.1 žinome, ką įeis- mai yra pastovūs, jie r.esimūsų prezidentas pakeitė jeigu jis kurstė su piktu iš- varyti 0 5avo krašte, Sovie—Nesapnuok, tėve.
STREIKUOTI
kia; j®* 'iena moteris kitai keičia net per bilioną metų.
—Maiki, čia ne sapnas. savo nusistatymą ir pareis-skaičiavimu vienus prieš ki-ni Sąjungoje,
sąjungoje, parlamentas
liežuvį
pa- jlik
jk maža
nia£a jų dalis yra radikė,
kad
dabar
jis
jau
norėtų
tus,
tai
ko
yra
vertas
tokio
Gazietos rašo, kad prezis, iai KO yra verias lokio tėra ‘ pa.^į^ailėjimo verta ..
. , ,
’* parodo.
F“*—• Tai yra !'<*ktyyi ir jicr •’ tam
nogaus žodis ir paraša
parašas po istai!,ėlį be jokios jėgos ba- Komumstų
Komunl»lli kraštuose yra juokos, pasityčiojimo pa- joa
Oaktyvi
lam tikrą
dentas Aizenauras nutarė pastatyti tiltą tarp Sovietų žmogaus
itkuria
sutartimi?
Jis
jų
j
anai
/
J
m
inis
J
antspau
.
-'patinga,
daug
savanorių
reiškimas.
Bet
ne
visur
tas
lalką
pavirsta
kilu
el{
pastatyt tiltą tarp Amerikos Rusijos ir laisvojo pasaulio, betkui
elemen5
ems
nutarimams
..
,
T
e
"
'alka.
..savanonskat
ženklas
tą
pati
reiškia.
tll>
argonu
40
.
Tas
argonas
.
n Sovietų. Taigi tuo tiltu tik nežinąs, kaip tai pada-lai'ikysis tik tol, kol bijos bū- ,,į pakiš
pak
I
naviament^s
įduoda
policijai
tėvus,
broPakistane
(greta
Indijos
ir mes galėsim nuvažiuot, tyti. Jisai pasiūlė, kad ši- ti
skaudžiai nubausta užtvirtinti.
yra pastovios, ^esikeicianX „uLni’H ,ius’ ten žmonos savanoriš-Azijoje) yra laukinių žmo- čios dujos.
ar ne?
1
tą
klausimą apsvarstytų Tokios vertės yra ir komu- nega]į
šiųparašai
—Ne, tėve, tokio tilto ne- Amerikos, Anglijos, Pran- nistų
parašaiararpazaaai.
pažadai. valdžios pasiūlymu, ju atsto- “ai PrakLeikia sav0 vyrus, jei nių gimine, kuri liežuvio iscuzijos
ir
Rusijos
užsienio
Komunistai
mėgsta
dangs-- varns
lieka tik perskaityti
P!akeikirnas yra reika- kisimui duoda kitą prasmę, Mokslininkai gali ištirti,
bus.
ministeriai. Taigi,
pažangumo, socianzsocializ-;j
em^paduotas
va^žiai- Ten žmo-čia liežuvis rodomas, jei kiek toj ar kitoj uoloj yra
—Tai tu nori pasakyt,
pasakyt. reikalų
rciKaių ministeriai.
taigi, tytis pažangumo,
jiems
paduotas kalbas ir
kol kas dar nei diplomatinio mo, žmoniškumo, taikosvienu
’..lpnn balsu
u-.i i, ,,įtvirtinti ka n®s "savan°riškai’ važiuoja norima kitą žmogų atsipra- Pa^to\aus ir radijoaktyvaus
kad gazietos meluoja?
patvirtinti,
dar
nežinia,
ar
apaštalu,
liaudies
draugų,
valdžia
pasiūlo
'
Sibiro vergų stovyklas, syti.
kabaus ii tuo būdu tiksliau
tilto nėra, ir
apaštalų, ’
—šituo atveju, tėve, laik jis bus. Todėl patarčiau tikrųjų demokratų ir kitais
en darbininkai “savanoriš- Taigi mums ten būtų la- ^įskaičiuoti negu iki šiol
Rinkimų teisė h°inr1^^ kai” prašo pailginti darbo bai lengva turėti nesusipra- Jos amžių
raščiai nemeluoja, bet tėvas tėvui su Zacirka i Lietuvą gražiais vardais.
Kartais tepi i pažįstama tiktai
su savo Zacirka patys sau dar nesiruošti.
žmogus nežinai, ką begalvo- t0jų 'daiiak o socialistai
valandas>
“savanoriškai” timų.
meluojat. Kitaip pasakius,
■Į
a
atsisako
teisės
streikuotiti ir
Kas Taip Sako?
—Jes, Maiki, dabar aš ti: ar jie tokie kvailiai nė
visiems ir visoms
judu klaidingai supratot, ką jau matau, kad armobilu mokšos, ar tokie įžūlūs me- pripažįsta
Koks
tas
“
savano......
’ ” . .............Pati’ tt., ir tt.
Bėga iš “Rojaus”
“Žmones prievarta gaudo,
partijoms vienodai.
laikraščiai rašo, ir be rei per tokį tiltą nevažiuosi, lagiai. kad taip drįsta me- komun
riškumas
’
vra,
šiandien
jau
,
. 4. .
j tu rinkimu tvarka
“rojaus” perka ir parduoda į nelais
kalo šaukiat “ui a.”
Amerikos
jeigu jis ir būtų ant popie- luoti ir visus kitus laikyti su vienu iš anksto komunis- ir
,, čia
, •hocu
, Jungtinėse
.
vai iš v?- Jų kaina svymoja tarp
»
i
• valstybėse, žmones gerai vjenos
—Maiki, tumanęs melą- ros pastatytas.
Ale gali kvailiais.
Rytų
Vokietijos,
ku500 dolerių. Vyras ir
tu paruostu ir pakistu rin- ^nQ
gium nevadink!
Aš galiu uūt. Kad tada būtų galima
Šitie žmonių skerdyklos, kikų sąrašu, su policine bai• negenai
neonai “eavannrti.'aido komunistai ir iš moteris kankina, plaka, prij asibažvt, kad gazietos ra- šipu į Lietuvą nuplaukti, Sovietų Sąjunga vadinamos, savimo prievarta yra pas!' kai” atsisakė nuo teisės kurios dar len^’iausia Pa- vei čia ^venti už spygliuotų
so apie tiltą. Anistagat, Juk Amerika gali ruskiams
uams va]dyĮOjaj jr budeliai kalba juokintas is pačių pagrindiir Rvtn Vnlrieti.
Pcr tris su Puse metų vielų ir dirbti ginkluotų sarvaike, galiu triskart pasi-pasakyt: jeigu norit tokio
„aža
„ca. CK.-tti/.Cv,
Chruščiovas
nių JomcL
demokratijos
dėsnių os k
tokio
070r.n0
..c nin
roti i/vc dėsniu
ld Ic
'sta'Vakarus pabėgo 550.000 fiybų priežiūroje, suraišioja
bazyt, jeigu tu man nevie- tilto, tai genaut iš Lietuvos. „v,.asl- anstram5 Maskv™ Tai šlykščiausias tikro
darbininkai3 ° °mUmS *’ asmenų.
retežiais vienus ir grupėKitaip sakant, Lietuva gali kad jis nevalgo keptų vai-cializmo iškraipymas (kari- T
amžine VnlrbKi™ Kiek Pabėgtų iš Lietuvos, penus.”
—Dalyko neištyręs, tėve, būti išlaisvinta
.....
. ar .ne ,
kų. Tas teisinimasis be rei- katūra), tai nedovanotinas, / /
jei tik būtų galima? Ištik- “Teksase- Naujojoj Mekperdaug “nesibažyk.”
7“^^ t”-,au’tŽC.\kad Pia" kalo, nes Chruščiovas turi nusižengimas prieš žmonių .J‘y /
-- ,
^jų keistas tas komunistu sikoj, Kalifornijoj ir kitose
-la bo untjų) federac jos ,.rojus„, Jame nenon
yalstijose yra daugiau nei
—Nu, tai pasakyk, kodėl dėjus toki ••tiltą ’ statyti, k() įtj. jfe atima majstą . teises
taip rašo? Juk aiškiai pa Lietuvos islaisvinimas gali v{sll jom neveik vaiku ėcti Tekiai gyvuliškai san-' •
. . . venti net darbininkai, ku- o miiionai vergų.
vienas
unijos narys turi vi- nems jis yra sutvertas (taip t\as
būt visai palaidotas taip,
sakyta, kad tiltas bus.
Kas taip rašo? Ne kas
aikvti
bolševikai
'
... Bet yra neginčijamas fak-tvaikai palaik
•ori,.galvų
kapo^lsiybės^o^ilną
k
imm
sakoma)_,
spiriasi
bitas,
kaip .Sovietų Sąjunkaip
Jaltos
konfeiencijoj
kad jam vakįant Ukrai-griebiasi ten
—Laikraščiai rašo, tėve,
alstybės
planą
ir
įmo
buvo
palaidotas
Atlanto
tik apie diplomatinį
jį vežami
profesinių .-^juiigų
sąjungų (um(uniuiRivuia«,iių tiltą.
uilcj.
. 1
. -"N--tną priverstinio ūkininkų grū-jimo, gerklių pjovimo, bai- . Lnui,tvv;r,žc cniar+ic”- kaip ožiai į jį
vežami net
riet ?os kiuicmiuiį
Ar tai tokiu tiltu į Lie- Letens, kuns žadėjo Lietuj kolūkius metu, buvo tosios mirties Sibiro pusny- , . *, ..
(( f komunistų vadai—Andrulis, jų) svarbiausio laikraščio
kiekvienas unijos narys “tu- Prūseika ir tt. Pagalvoki- “Trud” korespondentas Ševtuvą negalėsim nuvažiuot? vai laisvę
kilęs, toks baisus badas, jog nuošė. Jie žudė ir žudo kipalaikyti socialis,
.
—Nu, tai ką reikia daryt? motinos valgė savo tikrus tų partijų žmones, jie kan- n rūpintis
—Ne, tėve, aš netikiu,
čenko, kuris dalyvavo Tarpj k j- • ,•
•
,
me,
kodėl
taip
vra.
tinę
darbo
discipliną
ir
ko1
*
Ga!
reikėtų
mišias
už
Lietu

kad juo galėtume važiuot.
..
....
tautinės Darbo Organizacivaikus. Taip. Chruščiovas kino ir kankina socialistus,
vą užpirkti, ar ką? Juk ir pats nevalgė žmogienos, bet Socialistai yra nepajudi- voti dėl disciplinas trūkumo $500,000 uz
—Kodėl?
r
- jos suvažiavime Ženevoj.
Jis sako remiąsis Amerikos
-Todėl, tėve, kad diplo pats Aizenauras liepė baž šaltai ir sąmoningai sukūrė narni demokratai, o komu- gamyboje ir ūkyje.”
Tais unijų'straipsniais pa
matinis tiltas nėra kietos nyčioms melstis.
sąlygas tokiam kanibaliz- nistai daug kartų sąmonin- sirėmusi valdžia turi teisę Milwaukee pirklys iškėlė rašytojo Kennedy informateisme $500,000 ieškinį gar- cija.
medžiagos tiltas. Tai yra —Tėve, jeigu maldos ga mui įsigalėti.
f ai išdavė demokratiją:
uždrausti
streiką,
aiškindalėtų
ką
nors
pagelbėt,
tai
šiam Nevv Yorko Waldorf- Kad tas “rašytojas,” išgėtik tuščių žodžių tiltas.
Ką bendra komunistai tu- 1—jie išvaikė demokrati- ma
_
katalikiškoji
Lietuva
visada
ręs kelias kvortas rusiškos
—Aš, vaike, negaliu su
ri su socializmu? Nieko, ni Rusijos seimą, 2—jie su- vajd^jos 11S ,?’tapnesin£a> Astoria viešbučiui.
:mc
pagal
trvi^virvu
..
.
įstatytam
pen
Tag
p
j
rk
j
ys
^
uvo
sustojęs
degtinės, galėjo taip vepeprasti, kaip galima iš žo būtu laisva.
bet jie mėgsta tuo vardu ėmė pagal bolševikų tvarką
dangstytis ir atsiranda žmo- išrinktus nebolševikinius ta- TJ X' discinlinai90613
yn^n®^arne 'iesbuty ir davęs boti, galima patikėti, bet
džių pastatyti tiltą.
—Taigi ir yra iiėda, kad 7 coliu pieštuką pasmailinus nelių, kurie jiems patiki, rybu (sovietų) atstovus, 3— Fedorariins siįvažiavimp ^sak^ma
prikelti 9 vai. kad į tokią svarbią konfe.
® su... !a
ryto. Viešbučio tarnautojas renciją pasiųstas korespontėvas negali suprasti, ka ‘7 k'-rOi er'lima parašyti 45,000 Kas skiria komunizmą ir jie padėjo įsigalėti diktatužoflžiu, kuriuos iŠ eilės s’u»p. socializmą?
roms Europoj, 4—jie sudarė
narXa JL
Xat pamiršo
PadarytL Pirk- dentas vaikiškiausią pasaką
laikraščiai rašo.
’iis. gausime 35 myliu juostą.
Komunistai yra diktatu- slaptas sutartis su Hitleriu -ZXti
i liaudies lyS Pramiegoj° ir, kaip jis laiko gryna tiesa, sunku įsi—Olrait, tai tu man pa
žmogų
į nauoies teismui skundžiasi, praleido vaizduoti. Bet jis rašo lopažinst
ilgoj
kelionėj
ros
šalininkai,
jie
nori
prieprieš
demokratines
valstyaiškink, ką jie rašo. Išvirosvarbų pasimatymą, iš kurio kiu tonu, lyg jis tikrai tikėn.izgj kartiamoj.—Anglai,
varta primesti kitiems savo bes ir užsiundė nacių armizyk davadlyvai, ką reiškia
diplomatinis tiltas?
Jei nematar dugno—nebrisk valią.
Socialistai yra nuo- jas ant ramių gyventojų, Svarbu, ką tu sakai, bet dar jis būtų turėjęs pusę milio- tų tuo, ką rašo.
no pelno. Jis dabar prašo
—K. K.
lt (
Toks tiltas, tėve, gali I < 1' u
širdūs demokratijos šalinin-5 jie dabar savo tarpan svarbiau, kaip pasakai.
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Puslapis Penktai

KELEIVIS, SO. BOSTON
RAUDONIEJI ŽENEVOJE

vaujama, didžiosios rusų
>>tautos ir kitų broliškų tary-l
binių respublikų padedama,
nuėjo šlovingu nacionalinio,
politinio ir ekonominio išŽmonės Mirė kaip Musės iki 800,000. Jame dirbami sivystymo keliu. Tik išminM
.
tankai, traktoriai ir lėktų- tingo kompartijos vadovaNesenai j v akarų Vokie-vaį. Aplink miestą pasta-vimo dėka įsikūnijo tai, apie
Klaipėdos vokie- tytas tankus aerodromų ką amžiais svajojo liaudis
Masuhr, kuris bolse- tinklas.
Apskritai, tiek —savo nacionalinės neprivikų buvo apkaltintas par- Cha'oarovskas, tiek kiti di-klausomos ir laisvos valstytizaniniu veikimu (jam tada clįejį Rusijos miestai jos ry- bės sukūrimas.”
tebuvo 1 b metų) ir nuteistas tų pasieniais smarkiai ver
, . .
Taip rašo Vilniuje lei10 metų darbo stovyklos. Jo cianu ....
karinėmis bazėmis, j--'vos
motina ir sesuo dar ir dabar teigia H. Masuhr. Jis dirbo
nėra paleistos iš darbo ver- vienoje brigadoje su lietu-pa^™dytl l)ecktįai- .
i
gų stovyklos prie Jenisiejaus viu Juozu Vyskupaičiu ir .DlJ.lziau^s sukakčiai paupės Sibire.
ianonu Ušumato
lskllmes
numatytos
japonu
Usumato. Ten
ien Dat
pat minetl
Hepos 21
d
Kadangi
la
Jis papasakojo savo išgy- bu'° daug .
. diena buvo ne sekmadienis,
venimus. landydami snu- 1948 metais jis gavo pir-įaį ministeriu taryba, “atsitės kalėjime, komunistai
laišką iš savo motinos, žvelgdama į respublikos
stengėsi visokiais būdais iš- Jame motina nupasakojo, darbo žmonių pageidavimus
gauti iš Masuhr kitų paiti- kaiP partizanai pakorė Pet- ir prašymus,” nutarė “poilburmistrą. Starkutį ir gio dieną„ rerkelti iš septy
zanų vardus ir pavardes.
likvidavo
jo žmoną. Bur- nioliktos į dvidešimt pirmą.
Paskui Šilutėje buvo sukviestas Sovietų Lietuvos mistras buvo vieną rytą ras- jaį reįgkia, sekmadieni, lieaugščiausias teismas, kuris tas Pakartas miške, o jo pos
d dirbo, o ketvirta
is suimtųjų nuteisė sunkio- žmona—šalia negyva. Ir dįenb nepos 21 d. šventė,
mis bausmėmis. Du iš jų šiandien nieks nežino, kas Vilniuje be kitų iškilmių
buvo pasmerkti mirti. Ispadarė. Tačiau Stakutis turėjo būti didžiulė dainų
Vilniaus su kitų 3,0u0 suim- buv0 bolševikų saugumui £ventė. joje turėjo daly
tųjų ešalonu jis buvo pa- nekaltai įskundęs daug vo- vautj per 30,000 dainininkų
siųstas į Buchtevaniną, prie kiečių, ir lietuvių, tarp jų ir įr šokėjų. Jie buvo priversti
Ramiojo vandenyno, prie- ta Patj H. Masuhrą. Todėl vaįzduoti džiaugsmą ir pašais Sachalino salą, už 11,- Paskui partizanai už nekal- dėką už pavergimą. Vėliau
200 kilometrų nuo tėvynės.
įskųstuosius ir atkeršijo. gaj bug gaiįma plačiau apie
Ten suimtieji mirė kaip mu- Pateliai yra netoli Prieku-šventę pranešti.

Muravjovo Pramintais Takais

Dabar Tarybų Lietuvos įstaigų vyresnieji pareigūgyvenimas pleška koriko nai yra rusai atėjūnai. Žveč.luiavjovo pramintais rusi-jybos laivininkystėj lietuvių
nimo takais.
(veik nebeliko. Laivų kapilšskyrus lietuvių kalbai tonai vien tik rusai—atėjūskirtus vadovėlius, visi kiti nai. Klaipėdoj jau veikia
yra versti iš rusų kalbos, net pradžios ir vidurinioji
Vadinasi, lietuviais nepasiti- mokykla rusų • dėstomąja
Lima, jiems neleidžiama pa- kalba.
tiems sukurti reikalingus
Lietuvos besimokąs jaumokykloms vadovėlius. Bi- nimas įvairiems praktikos
jomasi, kad lietuvio rašyta- darbams atlikti net Kaukai. e vadovėly bent kuri rai- zan siunčiamas.
Siunčiadė neprimintų lietuvių tau- mas ten, kad padėtų Kaukatos praeitį, jos kovas už sa- zo gyventojus labiau rūšin
io gimtą kalbą, už savo ti. Iš kolūkių, dalinai ir
iaašto valstybinį gyvenimą, miestų, jau tūkstančiai lietuLietuvos sostinė Vilnius vi« Jaunimo visam išvežami
susilaukė Lenino, Stalino Kazakstanan, vietos dirvopaminklų ir dabar atideng- I:u>; pl^b grybinius žemės
tas Gedimino kalno papėdė- ūkius steigti n galutinai įsje Puškino paminklas. To- stumtl dar užsilikusius vieji gražioji, jaukioji Vilniaus tos gyventojus, kurie, kaip
miesto
vieta
pavadinta
Vls“r ,kl1tur> labal nepalanluškino skveru. Tarytum, ikūs. kolūkiams ir bendrai
lietuvių tauta neturi ir ne-,sovietlJos tvarkai,
turėjo savo garsių rašytojų; O kur dar kalėjimai, teisViršuj Nikoiai Bulganin (kairėje) ir maršalus
ar dainių ar kitų kultūros mai, suėmimai? Nėra tos
kalbasi su Šveicarijos prezidentu Max Pelitpiv • • \ iudarbininkų, kurių vardais dienos, kad kas nors nebūtų
ryje), rusams atvykus ženevon į Keturiu Bilž
> net ir komunistai galėtų suimtas, kalėjiman padėtas,
šuniu” konferenciją. Apačioj rusai važiuoja iš .•.: >Jmpapuošti Vilnių jais pava- Iš ten be jokio teismo sprenmo: kairėje Bulganin. dešinėj Chruščiov, prie-,.,
uniformoj rusu vairuotojas.
uindami gatves, jiems pa- dimo, o kaliais ir teismo
- minkius pastatydami.
sprendimu lietuviai siunčiasės. Tik per pirmąją žiemą
--------Jru Tarybų Lietuvoj vra™.! vergijos stovyklas į
Musų
Trispalvė
Internacionale
iš 15,000 mirė 9,000.
Iš
.
.
Nenorėdami Pasakė Teisybę
visa eilė mokyklų, kur lietu- ėalnas plačiosios tėvynės
ten daugelis suimtųjų buvo
b
Minėjo 15 Metų
Rumunijos, Jugo- vių kalba visai išguite. Štai: vietas.
Komunistai plepa apie
Len
Rijos
toliau siunčiami į aukso kaSukaktj
savanorišką Lietuvos įsijun- Socialistų Internacionalo slavijos ir Ukrainos sočia- l;aclame Vilniuje gelezinke- Kas paimtas rusų karinosyklas arba į kitas darbo Lietuvos pavergimo 15
tr anrb’oo
i 11' mmejo
•
• iko- si• ^-•inn
i Tarybų
Sąjungą.
\ i- kongresas, posėdžiavęs lie- listai. Jie nutarė įiasiusti ū^čių mokykloje lietuvių menės tarnybon, tokių retas
vergų
stovyklas,
tovykias,
kur
žiemą
metų.
metų,
sukaktį
sukaktj
minėjo
ir
’
jad
«
ta
į
•
—
------,
_
,
zmo, Kaa tai yra grynas pos 12-16 dienomis Londo-memorandumą trijų didžių-tia!ba net ai?k,nl dall,lflJn®-grįžta Lietuvon. 1
temperatūra siekdavo iki 70 munistai. Ta proga nebuvo me]as. Kartais ir patys ko.
didži , daIį
laiko ju Vakanl vvri
:biu
į. dėstoma. Mat, toji mokyk- nėj tenka tarnauti nuo trijų
laipsnių šalčio. Po Kiek lai-galo liauDsinimams anie___ t« ««
x__ ±
J.r_. __ L..,‘..A ? • \
la skirta visai Tarvbu Sa-'iVI
iki rw»nkorin
penkerių mptr
metų. O tie,
ko H. Masuhr buv
tarnauja rusų
tas į Chabarovską
Lietuvos įgudžūrijos pasienio
tokiems išsitamavurovsko miestas,
metais masiems patariama darbo iešT940 m. birželio mė- mis Ženevoje, nagrinėti.
somybę pavergtoms Rytų ir parcmu surusinti.
turėjęs tik apie 100,000
gy“
Per
15
metų
lietuvių
tauiov,vvv6Jre. ro metų netu,.ų tau-nesįLietuvosdarbožmonės>
vidurio Europos tautoms.
Klaipėdos mieste įsteigta kot‘ Taiybu Lietuvoje,
ventojų, dabar jau išaugo ta, komunistų partijos \ a o- koinpartijos vadovaujami, hllvn ąn^jHnk, «j taniu so- Konferencija be to prie-lygiai panaši žvejybos mo- žodžiu, pavergtos Lietulietuviu” kalbė
kalba vuS rusinimas dabar daug
' Tarybų Sąjungai broliškai atstovai buvo na-mė rezoliuciją, kurioje sa-kykla ir čia lietuvių
SKAITYKITE
padedant, nuvertė fašistinį puošta dalyvaujančių tautų koma> kad naujoji Sovietų išguita. Visi dalykai dėsto- sparčiau ir labiau apgalvo
"Smetonos režimą ir paėmė }autjnėmįs vėliavomis Gar-ukt*ka užsienio politikoje mi tik rusu kalba, nes ir ši tai eina, negu Muravjovo
laikais.
v▼
1
Tl
05^
s?
K
vis^ krašto valdži^ i savo bingoie vietoje prie pat siekia
Pačių Slobiamųjų mokykla skirta visai sąjun1 LlAJLgCA ’ -LVlIJf
rankas.”
Bet korikas Muravjovas
nrezidiumo stalo, dalyviai tikslų. Laisvas pasaulis il gai.
č

jj

j

.
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NAKTYS KARALIŠKIUOSE. Liūdo ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro
Dovydėno apysaka apie jaunuolių
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
pe riryveninius sienapiūtėje. 168 pus- rities. Kietais viršeliais. 467 pusta
lapiai. kaina ........................................ $2 piai, l.aina ........................................ $4
CEZARIS M/ko Je. ulic'o romanas, vn XI!:s TARp ATJDRU. Jeronimo dn£ t\ ai ką.
žymieji pasaulio socialistai.
TARP AUDRŲ. Jeronimo
verte A. K. Puida, pirmoji dalis. VILNIUS
Cicėno knyga apie Vilniaus krašto
-------------Didžiosios Britanijos dar188 puslapiai, kaina ....................... $2 lietuvių kovas už savo teises. Kai- DLENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG na, kietuose viršeliuose ........... $5.50 Dega IŠ
r lesmių Žemių
biečius
atstovavo C. Attlee,
LIŠKAI. Ger ausias vadovėlis pra“i«*»lai- Herbert Morrison, Dr. Edith
dedantiems angliškai mokytis; Juoda TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. Esame 1'aŠe
koks
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.
Paraše Leonas Blumas. Trumpas .
Coė+o
Kaina ................................................... 75c ocializmo aiškinimas.
Kaina 25c. mingaS
gyvenimas yra tų, OUmmei Skili, llUgn UraILS-

ni->* •

KNYti.A. v.

•

ves atstatymo pavergtoms sosc įstaigose įsigalėjusi ru- vo pasekėjai.
tautoms tui-etų bud vedama su kalba, nes visų valdinių
abiej0S€
uždangos
P“sėse; Konferencija prašo
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
laisvojo pasaulio SOCialistUS
'

/

,

.

.

soc i L i z o kuriuos pasiunčia į Sibirą keli, Sam Watson, Percy ’en? 1 1. a.*a’,! '
" Kmgnt.
Rniaht
VnkiptilO*
1V ' ldu>10 IAU- p ki asVokietijos
V OKietlJOS socialis_Erich Ollpn-131115 nepriklausomybes atK MSAms’N^PRAžusLSBaboTs^o-tL
Kaina ........................................ Pirmieji
pradėjo
bėgti demokratas — Ench
tuiHKjt
piuuęju
MC ve
tatvmo klausimas būtų
įdomus aprašymas.
aprašymas, Kaip
kaip d«mis
Jonis SOCIALIZMAS
piomus
■ nui/j.nno IR RELIGIJA.
ivoviv^*.fn. Pa<savanoriai rusai Romiau- naucį, r i įtz neine, neioert
•
.
Mažrimas 1«12 melais iš Viekšnių į
rašė E. Vandervclde, vertė Vardu.
, _
,
.
įtrauktas Į ZenCVOS KOMCKauną nusikraustė ir Napoieon, re- nas.
Kaina ......................................10c nuohai. Juos paseke ukrai- VV ehnei
Prancūzijos sočia..
g
_
pejo—.r kas is to išėjo. Kama $2.5oj f IPTlTvn<, tąTnRIIA
parašč v. niečiai, lietuviai ir kiti.
listus—Guy Mollett, Julės - ' d •
'
NEMI NI Ę1KRANTESĘ.
Kaina$3.oo
Moch, Christian Pineau; vietH, ^ung0>. tu, V’
lengvai skaitomi I>r. A. Garmaus
ISTORIJA
Tada buvo isakyta imtls Italijos—Angelica Balaba- pareikalauta atitrauNti savo
atsiminimai. 136 pusi. Kama $1.'O LIETUVIŲ
KALBOS
MILŽINO PAVNKSMK. Balio SnioDr. P. Joniko pirmasis ir v.eninte-griežtų priemonių tiems pa-„e/
kariuomene ir vai;.minkus
gos trilogiška istorijos kronika. ’i< šiuo klausimu
173 pusi., didelis formatas, gera nat .................................... $3.00 bėgimams sulaikyti. Stepių Probst
Belgijos — Camille 1S minet^ kras^ !r sudaryl‘
popiera. Kaina ............................ $2.50
JOZAS STALINAS, arba ka.P ir dirvonų plotai, kuriuose Huy^aną
Victor Larock s^1ygas demokratiniams rin1UOZJ
KON TIKI. Thor Heyerdahl aprašy
aid
razbaininkas ^asig-kuriami nauji valstybiniai Danįos_Alsing Anderse^ kimams tarpiau’mėje P
, riemas nepaprastos šešių vyrų kelio-, K^azo
Rusijos diktatorių.
nės plaustu is Pietų Amerikos į Po-; '
sako,
Rezoliucija
Trumpai
(SOVChozai),
lineziją. 413
pusi. Kaina....
----- į SOCIALIZMO TEORIJA.
---- ...r_. Ūkiai
.
.
. buVO SU- Q]af Carlgson? Suomijos— ŽiŪr0JC
'
Kaina... „$3.75
kad
ATSIMINIMAI. Siefanijos Paltana- ir aiškiaisantvarka
parodo, kaip
keitėsi
viSkirstyti
Į
apsaugines
Sl’ltlS —Vaino Leskinen, Norvegi-Jau a.u -'° laikas
.r KoneiT dar skl^ytl 1 apsauginęs sntis
.
,
viėienės prisiminimai iš jos jau- suomenės santvarka ir kodėl ji dar
Raini
.
..
25c
—
užtvaras
ir
joms
saugoti
jos
_
Hackon
L
i
e
.
Tarp
delalsve?
.
P
1
/.cinai,
apie
kunystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi. keisis.
Kaina ............................................... $1.00
buvo pasiųsti raitelių pul- jegatų jg Sovietų pavergtų r’uos b£
i;il'° l‘k kab
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto
arba
komunistų
diktatu
k
a
i.
Geležinkeliu
svarbiau:
. .~
bama,
buv
navai:;
u įgyJ. Aisčio atsiminimai apie Binkį, ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz- .
‘
. ...
kraštų bUVO LietUVOS OOCial’
‘ .
.. •
Miškinį. Tuma. Savickį. Giras ir kt mo istorija ir valdymo praktika. La- siuose mazguose pabėgėlius dpmnkratu
Partiios atsto- vendinti Rytų ir \ įdurio
249 pusi. Kaina ...................... .$2.50 ka,naaug..m.c.dž^
policijos
pulkai.
Suvai
..
vli
ĮJ
0
n
J j Glem. Europoje. Sruvo priemoMIRUSIOS SIELOS.
m. Gogolio
svarbiausias veikalas, išvertė M. AR
ROMOS
imtieji gerai istardomi
įr j Vilčinskag
nėmis padalytai Europai tuMiškinis. 290 pusi. Kaina. .. .$3.2->
Pa- siunčiami į pačius tolimauri būti sudarytus galimybės
Svarbu
RYTŲ PASAKOS.
Vinco Krėvės rašė kun. M. Valadka.
Kongresą atidarant kai- nukreipti savo p;.flangas
parašytos indų ir kitų tolimųjų kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 SIUS Sibiro užkampius, iš
tautų legendos.
220 pusi.
bą
pasakė C. Attlee, apibū- taiRaį ‘ j,- demokratijai igyBoi- kurių jau nebepabėgsi.
na .................................................. *
SEVIZMAS.
Pagal K. Kautsk
_________
d i n d a m a s prasidedančią vendinti.
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo naujausiomis žiniomis papildyta tuo
naują tarptautinių santykių Sočiaiist
Inte’ nacionalo
M. Va’adkos parašyta knyga, 2o0 klausimu knygutė. Kaina ......25c
Chruščiovas Buvo
pusi.
Kaina ................................ 52.50 KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAP.
gadynę, mokslininkams iš- kongreso pr‘<- >. 1 S: d* i<!*‘iGinkūnuose
ŽEMAITĖS
RAŠTAI.
Garsiosios
SENOVĖJE. Dievų yra vir>
i
v- - v
- radus būdus pagaminti van- do knygutę an/du 'kalba
mūsų rašytojos pirmojo kam metu šokių jva.r.uose kraštuose ir l.vainuoRaseme, kad birželio me' Tolio,,
, *, • • • ,
Amcrikoje parašvti vaizdeliai su ra- * laikuose dievai buvo kitokie. Kod
Pviroin
zUrioiie deni lo bom - 1 ol’au kong-“ j. or j it h uu:: u - Hcidom.
J paveikslu.
-- 128 puslapiai, į.,e. buvo sen«'l 1‘etuvių dieva^ nesj
šytojos
............................. -i • Rygoje buvo didelis• tesąs plačiai nagrinėjo nu- kuri buvo išdalinta visiems
kaina
p. Aneikio pasitarimas žemes ūkio įei- sigįnklavimo ir Europos sau- čjo kongreso dalvviams ir
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS parašytas istorinis romanas iš že. kalaiS ir kad jam paSlbaigUS 2=
‘
a° KOnDe °
PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa- maitijos krikš^ laikų.SuĮ
Chfuščiovas ^kė
^<> KlaUSimUS.
laikraščių koresp d ana.
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje. apdarais.
J. Vilčinskas.
$5.00
Kaina ........................................
Ar galėjo lių apskrity vieną kolūkį ir
Kongreso
išvakarėse,
y toks tvanas būti ir ką apie tai vieną valstybini ūkį. Dabar liepos 10-11 dienomis, BriLAIŠKAS REDAKt IJAI
įso pusi. Kaina kietais viršeliais $2
.iPTPvog t ♦ žinoma, kad tas tarybinis tų Darbo raitijos rūmuose
mmksuis viršeliais ............ i. '
č;eia]denK>kratų
ūkis buvęs arti Šiaulių esan-įvyko Rytų ir Vidurio Eu‘“Keleivio" Nr.
. :au,
tis Ginkanų dvaras, kuris ropos Socialistų Unijos kon kad Brooklyne komitetas Da
K?inak°S I*1”.'?*™'. /Z ‘
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto- priklausė
Fledžinskiams. ferencija, kurioje Sovietų riaus-Girėno pamin\!';i statyti
, Pičyč nySė"5
Tai_,bu.v0 P^vyzdinRas ūkis, pavergtų tautų socialistai
'pamini s lakūnu žuviKODĖL Aš NETIKIU
kurie visiems
Knyga laimėjusi Nobelio
Pilna argumentų,
„-------- _ Kipre.
«««- todėl jį. O ne kuri kitą pai*O- atskirai tarėsi jiems l*Ūpi- mo 22 metu suk;: i. Praėjo 22
{domūs. Kaina ............................... 20c premijų. Kaina .............................. $2.2.)
dė ir Chruščiovui ir, aišku, mais klausimais. Toje kon- metai nuo anos t;
,
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
vietos “ponai” gyrėsi, kad ferencijoje dalyvavo Ce-minklas tis
pasi
KELEIVIS
tai sovietinio žemės ūkio kū- choslovakijos, Estijos, Veng- Kada gi jis i
t
Tremt
i
nis.
So. Boston 27, Mass. rinys.
rijos, Latvijos, Lietuvos,
636 East Broadway

nauja

valgių

m,-

DEvOKRaTInI0

a

m

chel-on.er.es parasta; 2o0 i-a.rn,
pRADAI
Populiari ir naudinga
S-5ti
receptų. 132 pusi. Kama ... $1-2-, <nyra šjų d]en(} ‘klausimams supras. piešimų plėsti.
ik

tikra

teisybė

apie

sovietv

rusua,

t

popiežius

kristaus

otll

—J. K.

Keleivio' Kalendorių 11)56 Metams
“Keleivis” leidžia dideli apie 100 puslapių ka
lendorių J 956 metams. Kalendorius bus paruoštas
prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
tas.
,
Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendoriuje skaitytojai ras daug Įvairiausiu skaitymų, in
formacijų, eilėraščiu ir plačią kalendorinę dalį.
Kalendorių jau laikas užsi akyti. Pirma užsiakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.
“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams
li« ka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
šomi? siųsti šiuo adresu:

c

‘KELEIVIS”
—:—

''73 E. Broadway

South Boston 27, M

yra

vietininkas?

socialdemokratija

ir

LEAG'FAiS
IS

itf

OKT

HUDAS
A N G DISKAI

j

žema^^

krikštas,

visuotinas

a

kiss

in

the

d ark.

tvanas.

Naujas, pagerintas anplu kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvulių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
darbo, arba nuėju« pas siuvėja, pas karpių, pas dak
tara. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.
Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviu
kai.
Kaina 75 Pentai

Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27,

Puslapis šeštas

Nr. 30, Liepos 27. 1955

KELF:YT>. S‘C. BOSTON
SVEIKINA r.iSENHOWERJ

ŽEMAITĖ:

Kunigo Naudą Tėjai Gaudo

Moterų Skyrius
,J!W

O,

Po laidotuvių kunigiukas neturi ko valgyti, nei kuo
valgyti, šeimininkę Kirylius išginė, nebeliko nei kam
'• F
■tv
išvirti, nei pašėlusio indelio kame išvirti. Nemitęs kuni
giukas turėjo pirktis duoną, mėsą, miltus ir druską: puo
Šiandien dažnai keliami jis nedalys žmonai priekaišdeli, dubenėlį, peilį, šakutę ir arbatai indus. Jisai pa
aktualūs šeimos klausimai, tų.
liko klebonijoj visiškas įnamys.
tarp jų ir bevaikių šeimų Teko su daugeliu moterų
Policija ir gentys puolinėją, šokinėja iš apmaudo.
klausimas. Džiugu, kad ir išsikalbėti, kurios neturi vaiSvirnas—nuplėštu stogu, tuščias, net skamba, virtuvėje
mūsų moterys domisi taiskų ne dėl savo kaltės. Sudulkės ir pelenai; skiepas—nors numirėlius laidok;
klausimais ir juos nagrinėja, žinojusi apie vyro nevaisinpastogės
—perregimos; arkliai—nepavaromi; karvės—
* /i
"Keleivio ' Nr. 27 man labaigumą, moteris dažnai prakaulai braška; kiaulės—šeriai ant galvos suvirtę, dve
l
patiko p. Pakarkiienės at-deda savo vyru šlykštėtis,
siančius. Ką daryti? Kaip surasti? Buvo visokios nau
viras pasisakymas ir sveika nes santykiavimas pasidaro
dos perpilna, visi matė, kad buvo, ir sargai buvo. Kaltė
mintis. Savo rašiny “Dora jai beprasmis. Jeigu vyras
yra—kaltininko nėra !
ar Nedora” p. Pakarklienė nesupranta moters padėties
Prisistatė berankis, gerai jau įkaušęs, giriasi viską
patiekė naujų ir vertingų ir jos sukrėtimo, verčia ją
'■nas ir prižada visus vagis išduoti.
žinių apie dirotini apvaisini- santykiauti, tuomet moteriai
:.
x,
—Maladiec!—sako asesorius, tapnodamas jam per
mą. Šiandien dažnai pasi- pasidaro gyvenimas su juo
taiko šeimose nesutikimų dar sunkesnis, ir dažnai at;>et,—skaži, kuda (pasakyk, kur)?
dėl to, kad kuri nors pusė siranda nervų sukrėtimas,
—Dulkis nujojo klebono juoduką, nujojo; aš mačiau,
negali turėti vaikų, šeima Kai tokia padėtis pasidaro,
š\ ekarijcs prezidentas Max l’etiiptvrre (kairėje) su žmona (greta je) Ženevos
ir Golubas sakė.
bevaikė yra kaip bevaisis moteris turi persiskirti, necirerae sveikina JAV prezidentą Eisenhotr-rĮ, atvykusi Į Keturiu Didžiųjų Gaivu
—Gerai!
medis—nustoja savo reikš- žiūrint, kaip i tai žiūri vikonferenciją. Greta Eisenhewerio stovi Mintie.
Asesorius siunčia visą vyrų būrį su uredninku Dulkio
mės. Daugumoje nevaisin- suomenė. Tokiom moterim
kratyti.
gurno priežastys yra netvar- likti gyventi su nevaisingu moters prigimtis. Nemažai
Nuėję vyrai užpuolinėja:
Ringas gyvenimas, kuris su- vyru būtų sveikatos ir nervų vra tokiu moterų, kurioms
—Atiduok klebono juoduką! . . .
Plaukai, kaip obelis pavasari, pražils,
ardo žmogaus organizmą, ardymas.
Moters širdis gimdymas yra būtinybė. Jei
Dulkis žegnojasi. Teisybė, išvedė juoduką, rodo,
ir Kažkas pasiges praėjusios jaunystes.
venerinės ligos, abortai, kiavimo, kuris ja padaro gu moters organizmas rodo:
bet kur tau, toli gražu nuo klebono juoduko. Visi žino,
O aš net nežinojau, kokia tu graži,
intetų ligos, besaikis lytinis trokšta meilės, vyriškos ši- visokių sutrikimu (pav. sa„:
ir Golubas matė, kad Dulkis tą juoduką pirko Ražar.caKol nemačiau, kaip tavo akys šypsos.
išsieikvojimas ir kitokios lumos ir normalaus sarty- kios ^
perliodinfe „ligos l , dažJ
voje. . . . Negal prisikabinti!
priežastys. Nevaisingumas motina. Jeigu to ji negali nai daktarai tokiom.- mote
Bet uosto man ilgėtis per vėlu,
Grįžta visi nosis nuleidę, berankiu vedini.
gali būti ir Įgimtas, nebūti- pasiekti su nevaisingu vyru, rims pataria susilaukti vaiKai griūva erdvės ir nerimsta jūros.
nai palaido jr netvarkingo tai turi keisti gJ-'enimo k
^mdvm0 tie suuj.,
Asesorius klebonijoje laukia.
Kasdien su sielvartu keliuosi ir gulu,
gy venimo išdava.
. krypti ir susirasti tą, kas
Ua|niaiįiai pra„yks—Martinkus plūgą pavogė, iš klebonijos pavogė,—
Ir mano rūpesčiai per daugel sūrūs.
Jeigu vyras yra nevaisin- yra normalu: sveiką vyrą ,r ;a B jgi
kia m(jtcri3'
šaukia berankis:—aš pats mačiau, ir kalvis sakė.
gas, ui moteris gali rasti vaikų. Normalus santykis-J -evaisi
,
Drožia visi, uredninkas su vyrais, stačiai prie MartinTodėl rūstybė trykšta pro akis,
.seni ir be vyro žinios pasi- v,mas sudaro malonų jaus- kurjs nenorf ^.d4ti - ie,
kaus; žiūri, plūgas yra, dar žeminas, kaip aręs. Prasi
Ir širdyje kažin kas baisiai verda.
daiyt. nėščia, jei ne dirbtiniu mą ir nėštumui: moteris dirb(ini apvaisinima. 0 taip>
džiugo vyrai radę, taisosi atimti. Atpuolęs Martinkus
Nenoriu būti pats savęs vagis
budu, tai normaliu. Bet jei-jaučia kad busimas kūdikis
nenori isūnvti svetima
statinėja akis, spigina:
Ir rinkt sudužusias skeveldras.
gu motens negali turėti vai- yra išdava meiles tarp vyro £aik? tuomet tįnka
—Mano plūgas, mano! Šįmet dirbinaus. . . .
kų, tuomet padėtis yra daug ir moters. Motina jaučia, f-a| pasij-jnkti skyrybas irj
Bet jeigu kartais tavo akys bus
Kas tau klausys? Uždėjo plūgą ant velkių ir vežasi;
keblesnė, ir tada galima tik kad būsimas kūdiki; laukia- bandvti naują gyvenimą.'
Man švyturys siaubingose vilnyse,
kartu ir Martinkų vedasi prie asesoriaus.
įsūnyti svetimą vaiką.
mas su meile.
M ,.fu šaliniRkė, kad ?vei-|
Gal nepražūsiu, kai laivai suduš,
Bevarant pro kalvę, išpuolė ir užstojo kalvis:
ir laimę tavo šypsenoj išvysiu.
Nežiūrint, kad Amerikoje Kaip yra. kai moteris kai moteriai geriau persi-!
—Kokį ženklą turėjo klebono . plūgas?—užsišoko
yra daug keistų dalykų, ta- dirbtinai apvaisinama? Mo- skilti ir ieškoti sau sveiko*
K. BORUTA.
kalvis.—Ant ko jūs pažįstate, kad tas klebono?
čiau ir čia dirbtinis apvaisi- tevis tuomet nieko nežino ir normalaus vyro, negu
Vyrai mik, mik ... nė vienas nežino ženklo.
nimas yra dar neįprastas apie vyrą. kuris faktiškai dirbtinai apsivaisinti, nes iš
—Martinkus plūgo neturėjo,—spigina berankis.—
trali
dalykas ir sukelia visokių yra jos vaiko tėvas. Kas jis dirbtinio apsi vaisinimo t.MU
Martinkus pavogė, pavogė: . . .
ginčų. Tuo labiau tokio ap- toks, koks jo būdas, kaip atsirasti vakų su ydomis ir!
Tu girtuoklio šmote, melagi!—šoko kalvis.—Aš
vaisinimo mintis yra ne-Jis atrodo? Koks užaugs moteris turės tik nemalonu-! Iš visų Azijos
_ kraštų, ku-moterų. Jų rūbai yra labai
įprasta mūsų seniems ir nau- jos vaikas ir su kokiomis mų ir priekaištų. Tada liksjriuose po paskutiniojo karo spalvingi ir gražūs. Tradi- pats jam padirbau, dargi iš savo geležies, aš ir ženklą
pradėjo reikštis moterų jucijos ir
n auKiejima^
ournuetę parodysiu!—Nuvertęs plūgą rodo:—Šit,
jiems ateiviams. Jiems ne-ypatybėmis? Sunku patikę- ir zmona
žmona kalta, ir vaikas nene-jpradėjo
ju-cijos
auklėjimas burmietę
šit, is
iš apačios zalvažalvaįmylimas, vyras gali ne-; dėjimas, gal daugiausiai yra moterį padare kuklią, ne- rjnę nįų įdėjau tyčia dėl ženklo, kad kas nuo Martinkaus
vaisingumo klausimas yra ti, kad padorus vyras leistų bemylima
irsti vaiko išlaikyti, ir iši laimėjusios Burmos mote- drąsią ir moterišką. Ii davogtų. ... Jo plūgas, aš visur už jį stosiu, už užpuolinėdaug opesnis ir sunkiau save išnaudoti biznio tiks- norėt
kios padėties bus sunkulius. Ne
kai burmietės
- mą aai«akv«ite
sprendžiamas. Paviršutinis- lams ir duotų sėklą. Gal tokios
.\e todėl,
toaei, kad
xaa jos bū-bar,
ou-vai , n.ui
WUI,IUC“c:s moterys ji
įsąkySitef’
kai žiūrint atrodo, kad dirb-tai žemos moralės ir palai-moteriai išbristi.
Gal ji tų kovingesnės už savo se- turi daugiau laisvių negu " \ėl nieko nepešę keikdami grįžta. Martinkus plūtinis apvaisinimas yra pap- dai gyvenąs vyras. Augi- gailėsispadarius klaidą, bet sens kinietes ar japones, kitos Azijos moterys, jos tų gą nusivežė namo.
bet todėl, kad iš seno ju pa-savybių neprarado. Pav.,
u ••
,
rastas ir lengvas dalykas, nant vaikus iš tokių tėvų ji jaubusneatitaisoma,
dėtis
buvo
kitokia
vienos
merginos
paprastai
—
špitolėje
tai
klebonijos
naudos
yra priminsią
tačiau tikrumoje tai yra galima susilaukti didelių nePetrė Margienė.
neina
pasilinksminti,
taip
r
°kavo
berankis:
šeimininkė,
mergos
ir
piemenės, visos
keblus dalykas, kuris šei- laimių. Dirbtinis apvaisinii, . Burmietė
moteris
jaučia. , .
. .
„ pat be palydovų neišeina davė, špitolninkai, kaip babrai, vilko. ... Ar aš nema
moje gali sukelti labai di- mas gali būti daromas tik
ujyui, bent ze-vjenQ6 su jaunuoliu pasi- čiau? Virtuvą per akis pavogė. ; . , .Iškiatvti, iškratyti
Red. Pastaba: Daktaras sl ,e~antl
dėlių sukrėtimų. Dirbtinis paskutiniu atveju ir jeigu
dalykuose lygi. vaikščioti, nežiūrint, kad tas kipšienes davatkas.
apvaisinimas yra žiaurus kitokios išeities nėra: kada praveda dirbtini apvaisini miškuose
Po mirties burmietė tikisi tag jaunįkaitis būtų sužadėmą
tik
tada.
kai
moters
vy

Kirylius prašo. Uredninkas klauso, eina, krato visas
gamtos įstatymo laužymas: moteris myli savo vyrą ir
gauti
vyro pavidalą, . kad
ras
su
tuo
sutinka.
Be
vvro
,
.
tinis.
Anksčiau
istatvmas
lentynas, skrynias, lovas—nieko nėm. Užlipo ant viškų
kas nenatūralu, tas yra prie- nenori su juos skirtis, be to,
galėtų patekti mrvanon (mr- draudž susikabjnti vyrui ir
žinios,
arba
jam
prieštarau—tuščia. Lando po kerčias, traukia iš palėpio skarma
šinga gamtos
dėsniam, kada vyras duoda moteriai .
... vara yra mūsiškis rojus),
uz
ranku,
nes
tai
,
.
....
merginai
_
.......
„
....
Dirbtinis apvaisinimas gali sutikimų ir pasižada nedary- Jant-. daktaras netun teisės
lus, pakulas kurių metų, dulkina—klebonijos nė siūlo
net, zemeje ji yra patenkm- sjcaitėsi labai nepadoru li
būti panaudojamas tik išira- ti jokių priekaištų.
apvaisinimą padaryti,
ta būdama motens.
Kai (jabar pa dorins merginos galo.
tinu atveju, ir susitarus iš Sveika ir normali moteris Vyrai, iš kurių paimama prieš 7 metus Burma pasi—Ak ti čiort (ak tu kipše)!—keikia uredninkas
arba mieste nedrįsta
anksto vvrui su žmona, kad turi gimdyti. To reikalauja sėkla, labai atydžiai tiria- darė nepriklausoma, jos
beranki, dulkių ir smarvės prigėręs.
paimti vyrą už ranmi. ai neaugo \enennem konstitucija, kuri buvo gana pfiG
—Tu bedūšninke, melskis, poterius kalbėk!—vaksijo
ligom,
ar
neturi
paveldimų
pažangi, pripažino moterims
davatkos berankį,—prašykis nuo Dievo Dvasios šventoE.YEN SVEIKINASI SU GARBĖS SARGYBA
ligų (pav. džiovos), ar jų daug teisių, dėl kurių kitos Kai burmieciai
sios, ne užpuolinėti nekaltus žmones.
nervai atrodo tvarkoje, ko Azijos motervs dar ir Šian- j*e neatlieka jokių religinių
Kame, kame, tai pas Zelmonienę rasime visa ko,
kios ju kraujo grupės ir pan. dien tebekovoia. Pav. Bur- apeigų. Mat, Burmos vier - yra perdaug
,
a- i
berankis
Tikv- *vuais atzvi.giai» istyn-mos kons,itucija sako kad, nuoliai
šventi,
...rokuoja
.
. . k, :—
. pats
1 .. pasitikau
. . du kartu,
. . po
' di-,
UIS vyrų, is jo paimama,
<u
darba m0_ kad galėtų palaiminti tokį dziauuų maišą is klebonijos nusmese . . . tikrai mačiau.
nejus
terisTauna
toki
pat
atlvgi- žemišką dalykų kai:, vedy- . .
uzP“!slme ^*11^ cypinti, bus arielkos be
sėkla.
merginos I>lnlRU. džiaugėsi vyrai, sku ledami užpulti.
Daktaras, kuris praveda' nima. Sulaukusi 18 metu bos. Bet paprastai
•
•
Supuolę pne Zelmomenes užniko saukti:
apvaisinimą, stengiasi pa burmietė moteris gali bal- ir vaikino giminės, draugai}
—Tuvagilka! Kame klebonijos naudai? Atiduok!
rinkti tokį sėklos davėją, suoti. Be to, po 18 metų ir pažįstami susirenka į vai-«
.
.
.
Dar
pasakyk, kas tau davė? . . .
kuris būtų panašus į moters ji gali tekėti už ko nori, tai šes, linksminasi ir stebi,!
—A.š pats pasitikau tave benešant, neišsiginsi!—
vyrą. Pav. jeigu moteris yra e-ali pasirinkti vyrą, kaip jaunoji ir jaunasis valyra šviesiaplaukė, jos vyras tuo tarpu kituose kraštuo- go iš vieno dubenėlio ry- spigino berankis.—Vagilė! tu apsivogei! . . .
žydelka truputį pasiklausė, kol permanė, ir tuoj užšviesiaplaukis, tai ir sėklą se dar ir dabar tėvai nule- žius. Valgymas iš vieno
dubenėlio
vaizduoja
dviejų
n
jk
o
šaukti ant berankio
daktaras parinks šviesia mia dukterų vedybas.
zmonių
susivienijimą.
—Ui, tu rupūže! Kiaule! Vagis tu! Dumišugene!
plaukio vyro.
Ištekėjusios burmietės pa
Berankis atbulas spruko pro duris.
Vyras, kuris duoda sėklą, silaiko savo pavardę. Jeigu----------------------------------—Ui, ponas uredninkas ir ponas Kirylius,—išginusi
gauna tik $15, todėl sunku jos skiriasi, jos pasiima sa- Yra trys būdai pažinti kvailį:
vo
vaikus
ir
savo
turtą,
jeikada
j
’
s
ieško,
ko
negali
rasti;
berankį atsisuko Į tuos žydelka,—tokios gadnos asabos,
pasakyti, kad tai yra didelis
gu
toki
turi.
!
kad{1
naudingą
kaip kokius piemenis kvailius apmelavo. Tas vagis, gir
biznis. Daugiausiai duoda
Jis, tuoklis. . . . Ant manęs geri žmonės nepasakys. . . . Kam
moterys
yra
j
a
.
<•«»«»..
Jo
ne™*,
ir
kada
Burmos
sėklą jauni daktarai ir me
radęs jam kenksmingą daiktą,
dicinos studentai. Jeigu ve bai gabios
man reikia klebono? . . . Dėkui Dievui, mano visa ko yra,
. ,
-prekybai.
_
. , , jo nenumeta.—Abstemius.
guose
ir
krautuvėse
uz
stalų
____
dęs vyras duoda sėklą, tai
prašom žiūrėti!
apie tai turi žinoti jo žmona slaugiausiai matosi moterys, je]- įau ųas pa(jarė gera nie
Kaip musę kandę vyrai išėjo. Supykę, keikdami
nes jos gerai supranta biz- ka(į|a neužmiršk; jei tau kas kelmų žodžiais, vedasi berankį prie asesoriaus apskųsti
ir duoti savo pritarimą.
nį, tuo tarpu vyrai, kurie yra padarė bloga, niekada neprisi- už policijos apgauliojimą.
gei
i tinginiai, šildosi saulė- mink.—R. Tagore.
Kada šeimoje žmona pradeda
Asesorius, išklausęs skundus, nori užrašyti, klausia:
Britanijos ministeris pirmininkas Sir Anthony
------juoktis iš vyro, pirmas ženklas, je arba prižiūri vaikus.
—Kaip jis vadinasi? ,
<
atvykęs į Ženevą, sveikinasi su garbės sargyba,
Burmos moterys laikomos Atviros durys ir šventąjį gali
kad ji nustojo jį mylėti.
(Bus daugiau)
jo Šveicarijos prezidentas Max Petitpierre.
—Balzac. .vienos iš gražiausių pasauly sugundyti.—Ispanai.

Keista, Bet Tikra
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i liauti traukiniu, jis turi savo
Nepriklausomą
(
JUOKAI
ištaikingą Ferdinand MageLietuvą Atkuriant
lan traukini.
Jai Neaišku
Kai prezidentas nebeis
Pereitą kaitą kalbėjome, tieji Namai turi vėsinimo savo pareigu, jis gaus me- Nesenai automobilių fab- Dėl ateities tegalime spė- Adv. Rapolas Skipitis sa- Maža mergaite pamatė gydykiek atsieina krašto atsto- įtaisymus, kurie kaštavo’ tinę pensiją $22,500, jo laiš- rikantai sutiko duoti savo lioti, bet viena yra aišku, vo atsiminimuose (žiūrėk tojo kabinete žmogaus griau
vybė -kongresas, šį kartą $600,000.
kai
veltui paštu siunčia- darbininkams gana gerų kad gyventojų skaičius nuo- "Teisininkų Žinios,” Nr. čius.
—Kas tai yra?—klausia ji.
susipažinkime, kiek mums Prezidentas turi savo
veltui gaus patalpas sa- priedų. Jie tą padarė ne lat auga (vien per pasku- 1-) rašo:
—Tai
žmogaus kaulai,—
atsieina išlaikyti valstybės maudymosi baseiną, biblio- vo įstaigai ir jos tarnauto-gera valia, bet organizuotų tiniuosius 4 metus jis padi- “Smagiai dainuodar...
caaiškinoiai gvdvtogalvą—prezidentą.
teką, kinoteatrą ir tt. ir už jams atlyginti $57,000per darbininkų prispirti: darbi-dėjo 10 milionų galvų), žiavome arkliais iš Šiaulių
Tai gana brangus daly- visą tą jis neturi nieko mo- metus.
ninkai buvo gerai pasiruošę kyla ir kils, jei neįvyks ka- 1 Kauną, nes susisiekimas ‘ Kiek pagalvojus, mergaitė
kas. Bendrai sudėjus pre- keti.
Nelengvos ir atsakingos nutraukti darbą, o kadangi ras ar kuris kitas dabar ne- geležinkeliais, kaip ir visas abejodama klausia:
zidentas ir jo įstaiga—BalTeisybė, jis turi mokėti yra prezidento pareigos, bet automobilių pareikalavimas įsivaizduojamas gyvenimo vokiečių okupacinės vai- _Ar tik žmogau
žmogaus mėsa eina
tasis Namas—per metus už valgį sau, savo šeimai, dabar stengiamasi aprūpin- yra labai didelis, tai strei- suirimas ir gyvenimo lygis. džios aparatas, buvo visa
kaštuoja apie 4 milionus svečiams ir tarnams, 2 tar- -j įvairiais patogumais, kad kas būtų skaudžiai sudavęs Taigi naujų automobilių pa- pašlijęs. Mano bendrake
leiviai buvo būrys
Durys mano Pulkininko Pasikalbėjimas su
dolerių. Ir_tos išlaidos nuo- nams algas, už privatinius jos būtu kiek galima malo- per fabrikantų kišenę. To- reikalavimas vis didės.
Naujįpku
Ž- įs. mokinių, Šiaulių gimnazistų,
lat auga. Dabar jos yra 4 pasikalbėjimus
telefonu, nesnės. Šiandien nebereik dėl jie sutiko darbo sąlygas
kurie važiavo įstoti į Lietu- pulkininkas: Ar esi patenkinkartus didesnės negu Frank- baltinių plovimą ir drabu- prezidentui rūpintis gauti pagerinti. Tas jiems nebuvos
kariuomenę. Mesti mo- tas; ?
lin D. Roosevelto laikais ir žiu valymą. Bet ir tos iš- pakankamai malku rūmams vo sunku.
NEREIKALINGAS
kyklą
ir eiti į karo frontą— Naujokas: Taip, pone puiki
A7 kartus didesnės negu Hoo- laidos^mokaniGS iš. minėtų 'apšildyti,, o_ antrasis preriAinumobilių
fabrikai!ne šiaudadūšio
darbas, ninke.
verio ar Coolidge laikais. $50,000, kurie skirti repre- dentas John Adams prieš
TAUPUMAS
dar
nėra
buvę
tokių
Penktosios
klasės
mokinys
Pulkininkas: Ar viskas marPaskutiniųjų rinkimų metu zentacijai.
pusantro šimto metų dėl to1
„ ...
- 1G-c
atkaklieji republikonai gar- Tas dar ne viskas, kuo įurėjo daug vargo. Beje,
mep^
metų jau
JAV kongreso atstovui Jonas Našliūnas (dabar tei- k°a'e? Ar nebūna taip, kad viešeštosios—
nas « «anas
auna mažu
didelę mėses pormšiai saukė,
kad
Trumanas
«oi;
*
j___ metai, rei pusę metų jau
, . .
prezidentas gali veltui nau-Adams teturėjo ir vieną sek‘
Ą mifionus mokama per metus $22,_- “.sininkas),
, Janus- .- •
—.......................
ją, o kitas
mažą ? ;
gyvena kaip karalius ir kad dotis. Jis gali naudotis ka- retorių.
-automobiliu
Didžiausias ir
t0 Jis Sauna Įvairių ki- kis (daiar Keleivio redak- ’Naujokas: Ne
ne pulkinin.
jo įslaikj-mas laba. brangiai ro lėktuvais, karo laivais, Kiti dabar laikai, kiti ir t“ ‘automobUiu par- tokių priedų. Tai jau visai
- ke. kiekvienas gauna n>at,.
žmoniškas atlyginimas, bet Dul^s klUh Kuin* pavaldžių
------imu lei- nepnsimenu, smagūs ir daiJis Neatsilieka
aicratič- nuodami veržėsi į verdantį
J .
neg»
Kitais
me/
“
T
“
.........
el
»
etls
'
karo
frontą,
kad
galėtų
bari
T
“
ms
!?
s
v
v
ras
g
‘
rd
'J*upadidėjo $360,000 per me- miliono dolerių yra numato——R. R4. tais. Nesiskundžia ir kitv kai atlyginami.
bol^vikus išvyti .--serga?
Kuo jis gydosi r —
iš „ •'
„ .*
tus1 ma kariuomenės išlaidų sąŽmonės
perka
naujus
au?
tai
“
granito
valstija
”
brangiosios
Lietuvos
žemės.
Ljaip^dakuras
prirašė jam
Pažiūrėkime atskiras iš- matoje algoms ir priemolaidų dalis.
nėms išlaikyti, kurios skir- RUSIJOS PONAI tomobilius reikalo verčiami (New Hampshire) savo įsta- Tie visi jaunuoliai buvo taip kas keturias valandas imti stikir be reikalo. Jei automo- $100 per metus. Kita neto- entuziastingai nusiteikę ir lėlį degtinės ir du aspirino žirPrezidento alga nėra to- tos prezidentui naudotis.
ŽENEVOJ
bilis nusidėvėjo, tai ką pa- Įima valstija, Rhode Island, toks užkrečiamas buvo jų neliu,—atsakė žmona.
kia didelė : jis gauna $100,.
Tiek
t,.
Aimija
aprūpina
Associated
Press
korėsdarysi nepirkęs naujo, bet moka per metus $300. Čia visų pasiryžimas, kad ir —Ir kokios pasėkos?
000 per metus. Tiek ir daugiau gauna nevienas priva- ^entūrą savo automobiliais, pOn(jentas Gilmore iš Žene-tą daryti skatina ir visokios buvo pasiūlyta tą atlygini- man nelengva buvo nuo jų —Aspirino vartojimu jis atsitinių bendrovių vadovas kuP?.18 .Vu?lat naudojami, vog rašo
ie šitoki juokin-kitos aplinkybės.
mą pakąlti iki $1,500, bet, skirtis. Nors imk ir pranešk Hko 10 savaičių, o degtinės jis
, o kųi reikalui esant. Ar'
.
- ‘.Lieju
. . . ----atsiklausus
tas teisingumo
Petmetų ..
kieki —
pirnuotykį.
bet reik žinoti, kad minėta ••
•
••
• 7. gą nuoiyių.
,
t utnvni
ūki-—
~-7------ V balsuotojų,
—
i.nmavcuui ministeriui
* «,- prezidento alga nėra viskas mlJ.os ,s‘8nal!zaclJ0?..nar‘al Suvažiavę ten didžiųjų
d‘dele balsavu- ™i Leonui, kad esą taikos ”» ”•
-jis gauna daug įvairių vi- perdu?.da vls.us a‘f'uotus valst bi dipiomatai kelia " aįh" į":
dauguma buvo atmestas, teisėjo pareigų priimti neTemiršta Komunistas
lioj'ančių ir brangiu priedų. Pfanes.mus rekorduoja pre- vfen?kj^ms puotas.
"L?™ L.
.Su1 (
,pastebet1.’ kad balsa-galiu, nes vykstu savanoriu
. .
i ‘ P
4 zidento kalbas ir tt.
yiena
tu aną aV^"°.ai . nusipirko gra^J,vime labai mažai tedalyva-į frontą. ... Bet į frontą
—Jonai, aš girdėjau, kad tu
denteas“maa! dar gaTna
,Pa‘ di? bUV°
jo^’n^eirti-S sungės?™’, V°S 1#<l
<‘ik kOTOSC subermontinin- stojai i komunistą partiją
kais) nuvykau dešimčių mėlaip- Mlka!- Daktaras man
$50.000 reprezentacijai, tai re,^la?m“1 !alko., ,™n« Vakanl va^ ^±,7^ dar geresnį širvį ar
Tai
nesveikas
taupumas,
vėliau,
o
šį
kartą,
pa^ė,
yra susijusioms su io: narei-jacht? ir vianą nedld?>! ka- gyvenamoj viloj, žinoma, .di
, ----------------------- r-----urai¥ ka^beHko^vent^io
otiuiu
gomis išlaidoms sumokėti 10 aiv$Eisenhoweris, tei- į tą puotą buvo pakviesta ir faip buvo Lietuvoj, o čia nes atstovų darbasyra sun- a ,7S auną, nuėjaupas miršta komunistas, negu geras
žiūr ivairiu sveė u sybė’ tik vieną kartą dar 3ovietd Rusij°S deleSacIJa' tą pati daro daug automobi- kus ir jei jiemsnemokamas teisingumo ministen P. Leo- žmogu, Toda ai ir i3tojau
žėiui’
Įv<unų bveLių
• • s tesinaudojo,
..... ______________
_ šeimininkė, kuri buvo ipa- ,7* 1"^,7in'inku”.'"te kiekvienas x
____-n__
__ s •___
x • na nnimti ra^tn skinanmn • «
A
nrismimio
eCja*
norėdamas
priėmimui ir tt. Jis gauna
,
.
.
.
..
,
____ Li nų savininkų. Kiekvienas žmoniškas atlyginimas, taipaimti rašto, skiriančio^ j komunistų partiją.
$40,000 kelionės išlaidoms, malonumo savo sunaus vai- reigota si pokyli suruošti, norf turM naujesnę> g,.^ tinkamiausi žmonės atsisa- mane Kauno miesto ir ap------- ——-————------ ------ko tas pareigas apsiimti, o skrities civilinio skyriaus
Paieškojimai
jis nemoka už gyvenamai ka™s' -s , - • b telefonuoja j Ženevą vilos
maši
apsiėmusius lengviau tuo ar taikos^ teisėju. Raštas bu--------_
D
Prezidento žinioj vra ke-savininkei:
Vitu
KiiHii suvilioti tiams VO pažymėtas 1919 m. S3U- Aš, Ona Miliauskiūtė, iš PaDiškiij
Vunom
ajame *
turiu motoių lėktuvas “Co- “Ką daryti, kad prie sta- O be to ir patys pardavė- Kitu
Duau suvilioti tiems,
„
kaimo Valkininkų parapijos, Trakų
rrin<n
P ogumų 11 lstai" Įum’ojne ” kuris kaštavo lo neužtenka visiems sve-jai kitais būdais skatina kunems nerupi bendri vals1U u. Udta.
pavieto, Vilniaus ?ub„ paieškau savo
brolio Juozapo Miliausko iš tos pat
g
net™ksta- $3,000,000. Jis per valan-čiams vietos?”
*
pirkti. Juk gali gauti au- tijos gyventojų daugumos
vietos. Atvyko j Ameriką prieš pirBaltųjų Namų verte yra
sunrja gazolino už S97. “O kiek tikiesi svečių tu- tomobilį nė doleno neĮmo- reikalai.
!mąjj kara. Gal būt gyveno San EranKurT Kokios
Cisco. Jis pats ar jj žinantieji atsiapie $25 milionus ir jų is- jQ jgują sudaro pulkininkas rėti?” klausia savininkė
...per 3 ar net 5 metus
kėjęs
jveaoroe Pašaipos
(2”
laikymas gana brangia, at- leite'a’tas 2 mPajoru ir 7 «Bus
Rusijos ponai išsimokėti. Vieni siūlo pirk7
________
5 Mecbanic St.
Kodėl Taip Yra?
Saxonville, Mass.
siema.
vyresnieji seržantai, kuriu ir aštuoni mūsiškiai žmonės, ti mašiną didelėmis nuolaiDarbo sekretorius paskaPrezidento asmeniniam pa-aį
s 1 metus tenka
K vis0 kelurioiika.domis, kiti duoda automonarys ^no valstijų įstatymų leidė-p^^ijngvinn^ prašimū ^tuoj Upat
^g'ayin.m 'r įstaigoje dirba ]ePti ap‘ie S70.000. Lėktų- ‘'Keturiolikai vietos ture-bilio Šerų ir gazolino 1,000 Atstovų Rūmų
545 asmenys: įstaigos tar- vo apsaugai ir palaikymui tų užtekti,” aiškina vilos sa- mylių.
Griffiths (iš Michigan) sa- j«B Pakelti
pašai* 1
1 Jnedarbo
J
’i-t?”1
’ T tvarkoje per metus apsieina vininkė. "Aš ne sykį esu Miami, Fla vienas par-to, kad JAV yra apie 16 i Uek, tod d"*“™“
fe
licijos lol, lėktuvų Įgulos . «94n aaa
turėjus keturiolika ”
davėjas pasiūlė pirkusiam milionų žmonių, kurie netuga^ti bent pusę uzdar-; advokata Herbert Toff, Alpha
10 laivu įgulos 23.
aP^®’^uv0 preziden- "Bet •"neturėjai So- automobilį veltui vienos sa-'ri pakankamai pavalgyti, bio, bet tas jo paraginimas,
Vien prezidentūros tar-(Q žini e VTa antras, ma-vietų Rusijos ponų,” sako vaitės kelionę į Paryžių.,Gal tas skaičius ir yra per-galnna sakyti paliko tyruo- TONIKAS VIDURIAM
nautojamS algų išmokama
kuriu0 jis šeimininkė, “žinai, jie taip Sako, per savaitę turėjęs 20 dėtas, bet kad tokių žmonių S€ ^aukianciP’balsu.
Čia yra namini
gyduolė:
mišinys
dolerių“irn$l« 000 kkiem? skraid° iš ^ashingtono į nutukę, tokie stori. . . . Vie- naujų pirkėjų.
,
lyra nemaža, dėl to niekas
šaknų, žolių ir sėk
ištaigos‘reikalams
‘
savo Gettysburgo ūki.
nas užima dviejų žmonių Kažkur kitur naujam pirS1
•
• §3.^ bet ir šiandien tik vielų. Ji vartojama ar
Finansų
departamentas vietą.
,
kėjui duodama $1,000 ver- O ar turėtų tie žmonės na Aiaska moka savaitinės
batos formoje nuo
Baltiesiems Namams ap- apmoka lol policininko, kuJeigu taip, tai įaeK į sta- £gS urano įmonių šėrų. O-badauti ar pilvą suveržti pašalpos $45, tik Wisconsin
šių ligų: skilvio ne
tarnauti yra 72 asmenys: iš rie saugoja Baltąjį Namą, lą dar tris lentas. Jas rasi atsįracĮo ir toks gudruolis, tuo metu, kada krašte mais- jr jęew York’valstijos moka
virškinimo, inkstų
(kidneys), odos išju 34 yra tarnai ir 38 fvai-išlaidas. Tas kaštuoja apie skiepe.” atsakė savininkė. kurjs pažadėjo veltui kelio-Įto pagaminama tiek, kad p0 $36 39 valstijų moka
gerklės
užkimimo,
rūs amatininkai—sodinin-$750.000. Kiek prezidentui Po valandėlės šeimininkė pę j mėnulį, jei šiais metais nebežinoma jo kur dėti? $30-35, o 18 valstijų temo- b®r,Tno
plaučių
uždegimo,
vidurių
liuoLai, elektrikai, dailydės ir tt. saugoti skirta slaptų sargų, vėl telefonuoja savininkei: bus išrasta tokia raketa ar1 Juk valdžios sandėliuose yra ka $22-29.
plaučių
Apšildvmo, apšvietimo iš-tas tikrai neskelbiama, bet “Įdėjau tris lentas, bet jėktuvas> kuris galėtų mė-Į milžiniškos valgomųjų da- Tik 7 valstiios pailsino savi.mo’ p“stes hg,\’ sirdies s“laidos taip pat apmokamos ir tas kaštuoja apie $200,-tunu kitą bedą. Staltiese nuli pasiektį.
lykų atsargos, jų vertė šie- pašalpos davimo laiką, bet
iš valstybės iždo.
Vien 000.
. pertrumpa.”
................
šios ir panašios priemo- v.................
"tiki
. 26 m°,
bronkm bilionus. Jų nėra v,„.
kur f.
ti .3 tepratęsė
tą laiką
chiįod.egl.u,
, rožės, reumatizmo,
riemens deginimo,
elektros mėnesinė sąskaita Iš vidaus reikalų departa- Savininkė paaiškino šei- Pgs, ašku, nevieną paskati- dėti. Jie genda sandeliuose. ar daugiau savaičių. Kai- galvos skaudėjimo, sąnarių gėkartais būna $3,500. Pre- mento sąmatos apmokamos mininkei, kur ji gali rasti na greičiau pirkti naują au- Žemės ūkio departamen- kurios valstijos pailginda- limo. ir nuo daugelio kitų viduzidentui ir jo šeimai nereik David vasarvietės Maryland kitą staltiesę.
tomobilį negu jam reikėtų, tas, iš baimės, kad nesuges- mos pašalpas suvaržė gąvi- rių ligų. šios arbatos svaras
ir karščiausiomis dienomis valstijoje išlaidos.
Pusvalandžiui praslinkus,
hnkštam'ančiu kad tų, šiemet atiduos labdarin- mo sąlygas.
kamuoja S ~(*)namie prakaituoti, nes Bal- Jei prezidentas nori ke-^emmmke vėl skamblna-monfe
goms įstaigoms 106,000,000
-----------. JZĮ*
ALEXANDER S CO.
414 BROADWAY
Nepasisekimas turi ne atbai
Ii
”
j “Radau kitą staltiesę, bet
perdaug ir po kurio lai svarų sviesto, 85,000,000 dyti, bet dar labiau paskatinti.
South Boston 27, Masa.
svarų sūrio, 80,000,000 sva
4
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
rų pieno miltelių, 70,000,000
nai, kad geltona spalva su
ku7°® .re’ svarų taukų ir 19,000,000
AMERIKOJE
raudona nesiderina.”
kalavo (iki 1952 metų) jmo- svarų ryžių.
MES ATLIEKAM ...
KVIEČIA VISUS l BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
Minėti maisto kiekiai bus
Vilos
savininkė
atsakė,
k
®ti
perkant
trečdali
masi
PRIKLAUSYTI Susivienijime iJetuvių Amerikoje, tai
kad daugiau ji negalinti nie- nos kainos.______________ išdalinti 11,000,000 mokyk
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
lų
vaikų
pusryčiams,
vie

ko padaryti.
•
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
nam milionui asmenų prie
Šeimininkė atsiduso.
APSIVEDIMAI
Jei tamstoms reikia—
vos ateitį.
glaudose, ligoninėse ir tt.,
“
O,
varge,
varge!
Kodėl
_____
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
tie Rusijos ponai turėtų būt Paieškai] drauges, kuri norėtų jęy- ir 2,600,000 kitų asmenų,
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
ta
i n rnutukę,
lituke kuomet
iii tarVPntinuobodu
Biažam Rašykit:
miestely, nes vienam
taip
Kuomet jų
tar yra
(30» kurie naudojasi labdaringų
jstojantiems. Pasinaudokite proga.
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
nai sudžiūvę, kaip ubago Apple Orchard Service Station įstaigų pagalba.
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
r
1
Route 145
Mes žinome, kad šio kraš
I lazdos.
Cooksburg, N. Y.
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
to ūkis galėtų dar daugiau
—S. M.
fraV>mftlėTn is naudomis. SLA apdrauda pagelbės
*
pagaminti,
jei
tik
būtų
kur
Reikalinga
Moteris
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
,I
Jungtinėse Amerikos Valsty Ieškau moters prie ligonės (lieto, tuos gaminius padėti, pat
SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
vėsi. Valjris, kambarys ir <50 mė duoti.
bėse arklių yra apie 3 milionai. nėšiui.
Daugiau žinių klauskit pas:
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
o Prancūzijoje 2.125,000.
Anastazija Laschik
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
Taigi, galėtume visi būti
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
Nashua St.
(30) net perdaug sotūs, o tuo tar
Shirley, Mass.
rašysite SLA Sekretoriui:
Akla žmona ir kurčias vyras
“KELEIVIS”
pu dabar milionai negali
Kambarys Nuomai
visada gera pora.—Linley,
DR. M. J. VINIKAS
636 East Broadway, South Boston 27, Mas*.
savo alkio pakankamai pa
Išnuomuoju kambarį au viaais pa
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.
elektra,
Kalbėk apie svetimus kraštus, togumais:
„
-------- _gazaa,- ,vanduo.
„ tenkinti. . . . Pagalvokime/
bet sėdėk namie.—Ispanai. .
kodėl taip yra?

Kiek Atsieina Prezidentas
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

MANO PADĖKA

BROCKTON, MASS.

Nr. 30, Liepos 27, 1955
Nedrįsta Bausti
Massachusetts “Bookies’

Naudojasi Turtingieji

Dr. B. Matulionis

Šiuo noriu padėkoti Fe
Vidaus specialiai plaučių ir šir
Senatorius Powers tvirti- dies
ligos. Priima bet kurią die
liksui
ir
Atei
Lūžiams
So.
A
t
RAndmomenės..... ........
i • —7 —i Spėjama, kad slaptai or- na, kad per 6 paskutiniuo- ną, iš anksto susitarus telefonu ar
r, .Vt
.jnviink-P Romu- ^°6lone’ P3* hunuos as pra- ganizuotų gemblerių metinis sius metus atskiriems Bosto- laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode Island
C
vangia liptuviškos
^elias sa\aites viešė- biznis yra vertas $100,000,- no nekilnojamojo turto saviAdresas: SUte Sanatorium,
Wallum Lake, Rhode Island.
kuno>ma- Jie
ne tik vai- 000. Atstovų Rūmai’ pri-„inkams mokestis buvo su- Astumas:
nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nae
nelnas
skhiamas
lietuviu
?
‘
n0
’
j
6t
S
;i
™
aldlenio
proga
mė
įstatymo
sumanymą,
kumažintas
$45,000,000,
bet
PADĖKA
1,500 SVARŲ DRABUŽIŲ
Boston ar Brockton—60 m., nuo
v i --iniam • reikalams So-aP^°vanoJ°\ .
J ris už pakartotiną nusikalti-kam?
Tuo pasinaudojo, Thompson, Conn.,—10 mylių.
Balfo skyriaus valdybos Reiškiame širdingiausią kikm^oms launimos mėgia- AČ1Ū. \!adu? ?
slaptų lošimų iš pinigų sako šen. Powers, tik patys
nariai, A. Matjoška, V. Va-skautišką padėką visiems mas brocktono studentų or- bl.anen?^’_.. ar^:?2.;£e’ ^a^S*’ organizatorius
(bookies) didieji savininkai. Jis duouž
malonų
priėmimą
ir
donumato
bausti
kalėjimu.
da pavyzdi, kuris rodo, kad EMPIRE WALLPAPER
kauzas, A. Andriulionis, tautiečiams, prisidėjusiems kestras
COMPANY
! Senatas praeitą trečiadie- tik vieno banko 5 trobeP. Ausiejus, A. ^linkaitis, A. prie skautų birželio 26 d. Tikimasi kad lietuviško- vanas.
Ona Cit&vičienė. riį 22 balsais prieš 12 atme- siams mokesčio buvo suma- Savininkas Gerald Vareika
Vilėniškis ir V. Vilutis, su- gegužinės surengimo ir pa- jį visuomenė gausiu atsilanWoodhaven,
L. I., N. Y. tė Atstovų Rūmų priimtąjį žinta $1,452,000.
Didelis pasirinkimas viso
sirinkę liepos 20 d. 6 vai. sisekimo. Nuoširdus ačiū įymu parems pirmą nesenai
sumanymą
ir
nutarė
tą
klauvakaro šv. Peti'o pobažnyti- Skautų Tėvų Komiteto pir- Įsikūrusios apylinkes parenMokesčiai, kaip žinoma, kiausių popierių ir “oilcloth”
sienoms lipdyti
Skautai Stovyklaus
simą dar nagrinėti.
nej salėj, sudėjo ir surišo mininkui, paaukojusiam do- Limą
Bostone yra aukščiausi, bet,
su didele nuolaida
apie 1,500 svarų mūsų gera- vanas “laimės šuliniui.’’
_
majoro žodžiais, šiais me
Bostono
skautų
ir
skau

Serga O. Sungailienė
darių suneštų
drabužių Bostono “Žalgirio” Tuntas, Massachusetts Saugiausia
tais jų visiems negalima su 135 Emerson St^ k. Broadvvay
čių
stovykla
įvyks
rugpiū-------vargstantiems
Vokietijoj.
--------------------------mažinti.
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais
čio 2 /-rugsėjo 5 d. Loon Mūsų skaitytoja Ona Suniki 8 vai. vakaro
Bet deja, išsiųsti negalėjo Mirė Marta Kakštienė
Automobilių registracijos Pond, Lakeville, Mass. Sto- gailienė, gyvenanti Florida
me, nes dar tebestreikavo
.1.
to ^taigaskelbia,šių n.viu VVĮ-Įautj priimami visi skau- St., Dorchestery, sunkiai
su Vairuotojai Tebesideri
sunkvežimių
vairuotojai. Liepos 21 d. palaidota
duomenys
rodo,
ai o duomenis? lodo, kad
taį įr skautės nuo 11 metų sirgo. Carney ligoninėj jai
Laukiame pirmos progos yiaila' Kakštienė, pa
72 metų JAV mažiausia žuvo eismo žiaus.
DR. D. PILKA
Norintieji stovyk- padaryta operacija. Ligonė Nuo birželio 14 d. streidrabužiams pasiųsti. Nuo- am2iaus gyvenusi Canton 100,000 gyventojų (o viso
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
širdus ačiū visiems, kurie gatvėje, Randolph mieste-krašto vidurkis yra 22.7), ir iauti nedelsdami registruo7 sveiksta, bet turbūt dar sa- kuojantiejisunkvežimių vaiir nuo 7 iki 8
aukojo n- sunese drabužius.
Mass. V elionė buvo ki-nelaimėse
Massachusetts jasi pas savo draugininkus, vaitę teks pagulėti ligoni- ruotojai vis darnegali su
546 BROADWAY
------------- :-----------nėj. Ligonei linkime grei- savo darbdaviais susitarti.
Be- to,
- pranešama,
pranešama, kad
kad jusį
Kuršėnų miestelio, valstijose, būtent 9.4 mirtys
SO. BOSTON, MASS.
čiau pasveikti.
Macejūnai Išvyko
Balto gegužine įvyks
įvyks rug- jį panK0 dideliame liūdesy 100,000 gyventojų, o viso
Telefonas: SO 8-1320
Butas Nuomai
sėjo lb d. Romuvos parke. 7'
5 £7
sūnus: Vincentą, Joną, krašto vidurkis yra 22.7 ir
So. Boston, City Point išnuo162 Polio Susirgimų
Brockton, Mass.; joje bus Mykolą, Adolfą ir Jurgį; 3.3 mirtys 100 milionų pra- Marijona ir Antanas Mamuojamas antrame aukšte keturtinga programa, šokiai, jukterį Bronę Kumečienę, važiuotų mylių (viso krašto cejūnai nesenai pardavė sa_ tūrių kambarių butas; yra vo-'
Tel. AV 2-4026
skanūs valgiai ir kt.
- 1- proanūką.
anūkus ir
vidurkis 6.7). Kitos sau- vo namus 448 E. 7th Street Šiemet
. Bostone
. vaikų pa nia
nia, f)aiia
balta sinka, ąžuolinės grinTad prašome organizaci Velionės vyras Mykolas gegnės valstijos buvo Maine, ir pereitą trečiadieni išvyko ralyziu jau susirgo 16- as- dyg’
Dr. John Repshis
patogumai. $28 mėjų minėtą dieną jokių pa mirė prieš 18 metų, o vy- Rhode Island, Connecticut, 1 Kaliforniją pas sūnų.
menys.
nėšiui. 597 E. 7th St., antras
LIETUVIS GYDYTOJAS
rengimų neruošti, bet kvie resnioji duktė Janeliūnienė New Jevv Jersey ir tt.
aukštas. Skambinti AN 8-2814.
Valandos: 2-4 ir 6-8
čiame visus atvykti ir pa prieš 4 mėnesius.
(30)
Galite Girdėti Prezidentą
Nedėliomis ir Šventadieniais:
112 Milionų Batų
nuo 10 iki 12 ryto
remti Balfo gegužinę.
Velionės šeima dėkoja vi- n A. Darbdaviai
Bostono Balto 17 Skyrius. siems už gėles, dalyvavimą
495 Columbia Road
Parduodu Saliūną
Nevykdo Įstatymų
Per šių metų 6 mėnesius Kas “Keleivį” gauna pirArti Vph^n’s Corner
šermenyse ir už visokerio
madienį, tiems pranešame, Dėl senatvės parduodu saliūDORCHESTER,
MASS.
_
.
,
Naujosios
Anglijos
batų
Lušio Šeima Išsikėlė
pą jai teiktą pagalbą sun Dai >0 departamentas pei- fahnkaį pasiuvo 112,500,- kad pirmadienį 10:30 vai. ną-restoraną pačiame Brocktokioje valandoje.
na. pat.kr.no Naujojoj Ang- 00#
b
3g% vakaro prezidentas kalba no centre. 7 dienu laisniai, viMarijona Lušienė su
_ _________
sokie įrengimai, biznis išdirbtas
kft
1
• • »v*» tu,
hjoj 2,8ol Įmonę
įmonę ir patyrė
kraštQ batų gamj.bos. apie Ženevos derybas.
dukterimis praeitą savaitę
_____________ _______
per 25 metus. Kaina $5.000.
FLOOD
SQUARE
nuostabiu dalvku.
Tiek daug šitie fabrikai dar
Kreiptis:
išsikėlė į Nevv Yorka. Sta- Turėsime Požemini Garažą
(30)
HARDWARE CO.
. Dariau nei pusė tų įmo-nebuvo pasĮuvę Pemai pel. Naujojoj Anglijoj praeisys Lūšys ten apsigyveno
--------Savininkas A. J. Alekna
Steve Shapman
M- outent ,, , tuo ai ki- ta
j laiką jie pasiUVO 96to savaitgalio eismo neiainelaikiek seniau ir dirba Balfo Jau beveik baigti visi for- nl
45 Thatcher St.
628 East Broad way
tu budu nusikalto veikiaupo^J
mese zuvo 13 asmenu.
South Boston 27, Mass.
centre eidamas jo reikalų malumai požeminiam gara- tiems darbo apsaugos įstaBrockton, Mass.
Telefonas SO 8-4148
vedėjo pareigas.
žui statyti Boston Common tymams.
Benjamin Moore Malevos
-------parke prie Charles gatves,
Popieros Sienoms
Tik
875
įmonės
sutiko
iš

Stiklas Langams
Atsiminkite Minkų Gegužinę Jis bus 1,100 pėdų ilgio ir
EUROPEAN
STYLE
DUONA
mokėti
darbininkams
$239.
Visokie Reikmenys Namams
360 pėdų pločio, jame bus
T.nRante
Reikmenys Plumberiams
o Gaunama Visame Bostone ir Apylinkėse. Reikalauiūvietos
3/500-4,200
automo439
kūnas
jos
buv
Atsiminkite, kad rugpiu
Visokie Geležies Daiktai
sam į Kitę aavo r Autuvėse European Siyle Duonos. Visur
......
v.-,.-..
„X...
’
n
nusukusios
savo
3,219
san
čio 7 d* Brockton Fair bilių ir kaštuos 11 milionų dinių r.emokėdamos nusta
THVSBL.L+ Pristatome. Gardi, Lietuviška Ruginė Duona. KeGrounds bus Valentinos ir dolerių. Garažas turės būStcpono Minkų radijo gegu- ti baigtas iki 1958 metų lie- tyto minimumo arba už ant * pame jau 40 Metų. Būsite Patenkinti.
Naujosios Anglijos lietuvių
valandžius.
A. J. NAMAKSY
brighton bakery
KULTŪRINĖ
žinė.
pos 15 d.
Daug įmonių samdo vaikus 64 Lincoln Street
REAL ESTATE & INSURANCE
RADIO PROGRAMA
Brighton, Mass.
tokio amžiaus, kurio įsta
VVBMS, 1090 kilocyklų
409 W. Broadvvay
Telefonas ST 2-8411
tymai draudžia ir tt.
PUIKI META ATOSTOGOMS
T + + +t++-f4T+4f4-t'++++++++f+TTtTTt++tTttTT4TTT+-f'f4f
Boston 15, Mass.
SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. AN 8-0948
30CCOX Sekmadieniais 12:30 iki 1:00
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS
Bendruomenes Gegužinė

T 11 TT

Ant Romantiško Mariu Kranto

X

Antvalandžius Patvirtino
ir Massachusets Senatas x

X

Atstovu rūmai priėmė
įstatymo sumanymą, kuriuo
visos įstaigos ir įmonės už
antvalandžius turi mokėti
pusantro karto daugiau.
Praeitat antradieni*. senatas
tą sumanymą buvo atmetęs,
bet kitą dieną jis vėl jį
svarstė ir padarė priešingą
nutarimą — pasisakė taip
pat, kaip ir atstovų rūmai.

X

x
x
$
J
x
*
%
p
x
g
8
X
X

TAUPYKITE $ $ $ JŪSŲ KŪRO IŠLAIDOSE

Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

XXX
X
X
X I:
XX I
X
X

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS
31 Bunker Avenue
Brockton I, Mass.
Tel. Brockton 8-1159 R

X
X

B:

RADIO

PROGRAMA

Res. 37 ORIOLE STREET
West Rozbury, Mass.
Tel. FA 3-5515

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

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

Lietuvių Radio programa
iš stoties WBMS, 1090 kiįtaisymas
r. lociklų, veikia sekmadie£ niais nuo 12 iki 12:30 vai.
5 dieną. Perduodamos lietu
Įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus
Xje 1 viškos dainos, muzika ir
H Magdutės Pasaka.
Mirė M. Jankauskas
x
x
Biznio reikalais kreiptis į
---------x
X 45 Dorset St., Dorchester
Tel. SO 8-2805
Šaukit GE 6-1204 * Baltic Florists gėlių ir do_, -------Liepos 20
Ne\\ Caivary £
kanu
ONSET AVĖ. ir OCEAN ST. kampas, ONSET,
MASS.
krautuvę, 502 East Dr. J. L. Pasakomis
Privačios, švarios, šilto vandens (virš 70 laipsnių) kapinėse palaidotas Marty----------------------------Broad wav, So. Bostone.
maudyklės, vėsusis “Neptūne Room” turtingas įvairiau-£as Jankauskas gyvenęs"”
Tel. SO 8-0489. Ten gau- Dr. Amelia E. Rodd
- - 4 ■
•
*
So.
Bostone.
v
elionis
nriVIETA
PIKNIKAMS
UZ
DYKĄ
siais gėrimais, erdvi šokiams vieta.
, ,
. e o ,
T. 1 .
OPTOMETRISTAI
., t
. a.
...
, - ,
, - •
klausė So. Bostono Lietuviu
Dykai parkas ir byčiai piknikams nuo pirma namas ir “Keleivis.
Atostogaujantiems sviesus, erdvus kambariai poil- Piliečiu Draugijai ir K 9
Steponas Minkus.
VALANDOS:
dienio iki penktadienio!
Graži vieta mokyklų,
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
i ui. Puikiai Įrengtas televizijos kambarys, kortavimo ir čio Klubui.
.Tis
nalikn
nu
_
Klubui. Jis paliko
Seredomis—ofisas
uždarytas.
dirbtuvių ir prietelių išvažiavimui visai nemokamai.
kitokių žaidimų kambarys. Svečiams privati parkinimo Rūdusią žmoną sūnų grįNAMŲ
SAVININKAMS
Šeštadieniais ir šventadieniais vieta apmokama
447 BR0ADWAY
vieta užpakalyje viešbučio.
žūsi iš kariuomenės, ir dukSOUTH
BOSTON, MASS.
pagal susitarimą.
Pentiname namus iš lauko
Dėi kambarių rezervavimo, sąlygų ir kitais reikalais terį.
8
Telefonuoti TAunton 2-3716 arba rašyti Mr.
ir vidaus; apkalame šinge
skambinti Wareham 563, arba rašykite: Glen Cove Hotel,
liais; sutaisome pijazus ir
S Frank Rožėnas, 488 Main St., Raynham, Mass.
VAISTAS “AZIVA”
Mirė A. Deveikis
Onsct Avė., Onset, Mass.
įs^a^aoooooooooaaooooooooooooooooooooooooooooooBooooc dengiam bei taisom stogus.
1— Vaistas nuo nudegimo lr
Automobilių važiuoti 28 keliu į Cape Cod iki rodyk
Prašome kreiptis laišku j:
Liepos 19 d. mirė senas
nuo nušutimo vandeniu.
lės į Onset.
John Petrus
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg
“
Keleivio
”
skaitytojas
Adol

LINKSMA
LIETUVIŠKA
UŽEIGA
Visus maloniai kviečiame atsilankyti susipažinti.
296 Gold Street
—
mostis.
fas Deveikis, 64 metų am
Randolph, Mass.
Savininkai Petras ir Birutė Peldžiai.
3— Akių vaistas.
žiaus, gyvenęs 159 Bo\ven
Arba po pietų užeikite: 409
4— Vaistas nuo kojų niežėji
tnrmnrmm?trrmmmnmnnnmTmnnTr St., So. Bostone, o liepos
W. Broadvvay, Room 4,
Ant
Melsvo
Robins
Pond
Kranto
mo,
pirštams, tarpupirštėms ir
22 d. palaidotas šv. Bene
So. Boston, Mass.
Lietuviai Vasarotojai!f
Mam St^ East Bridgewater, Mass., on Route 106
papirštėms.
dikto kapinėse.
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza
6—Vaistas nuo galvos niežė
Daug patogių ir puikių kambarių Jūsų laukia Cape Gode.
Velionis
buvo
kilęs
iš
LaAPSIDRAUSK
NUO
šokiams
groja
5
asmenų
Eddie
Martin
orkestras
trečiadie

jimo.
netoli jūros. Yra privatus paplūdimis. Galima naudotis ir
banorių parapijos, Ukmer niais. penktadieniais. ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj
6—Vaistas nuo kosulio. Greit
LIGOS IR NELAIMĖS
Kainos
virtuve. Galima išnuomuoti kokiam norima laikui
gės
apskr. Paliko nuliūdusi šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems papagelbsti.
prieinamos.
Už $12 per metus gausi ligoje
šeima: žmona Mikalina, rengimams Dėl informacijų telefonuokit: BRidgevvater
Reikalaukite šitų vaistų pa
COLONIAL HOUSE
$25 pašalpos savaitei
žymėtais
numeriais. Kaina už
duktė
Anne
Loughran
ir
3
S
Monument Beach -:- Beach Street
Visais insurance reikalais
kiekvieną numerį $1.
Pini
anūkai.
Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja
kreiptis į:
Telefonas Buzzard Bay 3251
HH
gai, čekis ar money orderis iš
“Singing Sweethearts’’ Bill & Tex
visiškas

$250

FORTŪNA FUEL CO.

j

CASA LOMA, Ine.

Galima telefonuoti ar rašyti dėl susitarimo Colonial House
adresu. Klausti savininką J. Strekauskas.
I!
Patogus susisiekimas gelžkelių rytą ir vakarą tiesiai iš
*
Bostono. Automobiliu važiuoti per Boume tiltą. (30)
H

jotsmaatu

MORGIČIAMS PINIGŲ

Kas norėti} mauti paskola i mormidių) namams merinti sferomis sąly
gomis gali kreiptis j Charles Savic
kis, 17 W<>o<l<lale Av<-.. .Mattapan
Mass. Te'. BL 8-3S4U.

Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai
Alfonsas Steckis, Povilas lapenas Jr. ir
Aleksandras Chaplikas

kalno. Adresuokit:
(5-6)
BRONIS KONTRIM
Joseph Machinskas
598 East Broadway
295 Silver Street
South Boston, Mass.
South Boston 27,
Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

