KELEIVIS

keleivis

PRENUMERATA MITAMS:

Lithuanian Weekly
76,000
_
and ai
ia thd Uaitod

Amerikoje, Kanadoje, Pie*
tų Amerikoje, Europoje.. $4.00

keleivis

KELEIVIS

CM Broadvay. So. Boetoa 17,

CM Broadvay, So. Boeton 17.

THE TRAVELER

SOUTH BOSTON, MASS., RUGPIUČIO (AUGUST) 10, 1955

“Keleivio” Telefonu:
SO 8-3071

NO. 32

Entered as Second Clasa Matter Febiuary 23. 1905, at the Post Office ai Boston, Mass., under the Act of M »r.h 3, 187*

Ženevoje Prasidėjo Didžiule
Atomo Žinovų Konferencija
Mokslininkai
Apie

iš

72

Atominės

Reikalams;
lyvauja

Kraštų

Išklausys

Energijos

Svarbių

Pritaikymą

Pranešimų

Taikos

Meto

1,260 Delegatų ir 800 Stebėtojų Da

Konferencijoj;

šaukta Amerikos

LITHUANIAN VVEEKLY

Konferencija
Iniciatyva

Su

MAŽASIS MĖNULIS

Atskiro Numerio
Kaina 10 Cento

50 METAI

Amerikos Kariai Pasakoja
Apie Kankinimus Kinijoj
11 Lakūnų Buvo Paimti į Nelaisvę Šiaurinėj Korėjoj ir
Išgabenti į Kiniją; Visi Buvo Žiauriai Kankinami ir
Turėjo “Prisipažinti,” kad Jie Buvę Šnipai ir
Skraidę Virš Kinijos; Kinų Bolševikų Ne
žmoniškumas Kelia Pasibaisėjimo

Jo Motina Buvo
Komunistinė Kinija perŠį pirmadieni Ženevoje, lės ir komercinės svarbos.
Šveicarijoje, prasideda ne- Amerika ir Anglija ten išVeikli Komunistėj savait«>. Priei Prade______
dant pasitarimus Ženevoje
paprasta atominių moksli- statė parodai savo Įvairius
ninku konferencija, kurioje Anglija “atominėj mugėj ’
Karo laivynas pereitos !al'Pklnl* ir Ar?eri,k,os.ambus atidengta daug įvairių atominius prietaisus. Ypač
savaitės gale atsisakė priim- basadonų^ pale.de U Ameatominių paslapčių.
pasirodė su įvairiais ekspoti jūrų mokyklą baigusi stu rikos lakūnų, kurie buvo
Konferencija sušaukta ap-natais ir sutinka priimti už
dentą Eugene W. Landy į laikomi Kinijos kalėjime
sakymus atominėms elektkaro laivyno atsargos kari neteisėtai po Korėjos karo
syarstyti klausimą, kaip ge- rainėms ir kitokiems įrenninkų skaičių todėl, kad jo paliaubų pasirašymo.
riau atominę energiją pri- (rimams. Amerikos bizniemotina per 10 metų buvo Paleistieji kanai papasa
taikinti taikos meto reika- riai net mano, kad anglai
komunistų paitijos narė, o kojo spauaai, kad jie visi,
lams. Daugiausiai dėmesio stengiasi būti pirmieji atopasirase
sūnus gerai sugyvena su išskyrus vieną,
bus skiriama pranešimams minėj rinkoj,
"prisipažinimus,
"
jog
jie
’
motina.
apie gaminimą elektros su Sovietų Rusija “atominėj
Prieš šitokį karo laivyno buvę šnipai ir šnipinėjimo
pagalba atominės energijos, mugėj” išstatė atominius resprendimą girdėti daug tiksiu skraidę virš Kinijos
šalia to bus daug praneši-■ aktorius ir rodo filmą, kaip
protestų.
Ar už motinos tent011JOS’ nors tikrenyucje
mu apie atominės energijos veikia Rusijoj 1954^ metų
klaidas galima bausti sūnų,
braidė tik virš šiaurines
pritaikymą žmonių gydy- vasarą atidaryta atominė
kuriam jokių priekaištų nie- trejos ir buvo nušauti 40
Praeitame numery buvo rašyta, kad JAV ruošiasi pagaminti ir paleisti aplink
mui (medicinoje), žemės elektrainė.
žinovai sako,
kas nedaro?
nuo ^alu upės (kuri
žemę suktis “naują mažą mėnuli." Rusai sakosi taip pat dirbą loki -‘mėnuli." Paūkyje ir įvairiems pramonės ka(j ,^sai nieko neparodė,
*.
,
.
r,
T
,
skiria
Mandžuriją nuo Koveiksle matyti, koks turėt u būti Sovietų s '.manytas
Atrodo, jog E. W. Landy rejog)
reikalams.
ko Vakarai nežinotų. Iš to
prašys kad karo laivyno pllsipažinimai H mūs
Svarbiausius pranešimus daroma išvada, kad rusai
sprendimas
butų peržiurę-karių buvo ižgau[i nežmo
skaitys Amerikos, Anglijos, arba neturi nieko naujesnio Amerika Rems
Hirosimos Miestas Rusai Šypsosi ir
IZ- •
m-*' tas iš naujo.
Rusi jos ir kitų kraštų moks-i parodyti, arba slepia savo
niškais kankinimais. Ypač
Visvien
Piešia
____ _
Minėjo
Dešimtmetį
Vokietijos
Vienybę
lininkai. Amerikos atomi-, naujausius atradimus ato____
daug buvo kankintas puikinės energijos komisija jau mų tyrinėjimų srityje.
PiETŲ AFRIKOS
ninkas John Knoz Arnold.
Prezidentas D. D. Eisen Rugpiučio 6 d. Hirošimos Sovietų Rusija dabar ve
per keletą mėnesių skirstė
_ ___________ 1___
JAUTRŪS
TEISĖJAI
Jis
per du su puse metus
hovver pasikeitė laiškais su miestas (Japonijoj) minėjo da “šypsenos politiką’’ ir
jos turimą informaciją apie
--------.
buvo
laikomas
uždarytas
.
.
Vokietijos kancleriu Dr. K. liūdną dešimties metų su- kalba mandagiai su vakar
atominę energiją į viešai JV. H. Valstijoj
---Afnkoje
baltųjų
vienutėje
ir
vis
buvo
tardoAdenauer. Prezidentas sa kaktį, kaip pirmoji atominė pravardžiuotais ‘‘imperialisskelbtina (taikomą taikos
Nebus Loterijos vo laiške užtikrino vokiečių bomba sprogo virš to mies- tais.
Bet Rusijos darbai!
darbai1 zmoniU teismai labai daž-mas, o tardant jis buvo mumeto reikalams) ir karišką,
nai nuteisia....
negims plakti
. šamas,
, , . spiaudomas,
T.
.žiauriai
.
vadą, kad Vokietijos suvie to ir vienu akimirksniu už- dėl msų šypsenų visai nepa- • >... .
kuri ir toliau turi būti laisako, kad
koma paslaptyje.
New Hampshire valstijos nijimas lieka vienas iš pa mušė 78,000 žmonių ir 38,- sikeitė. Rusai dabar prade-1? kst.emls uz„’?'a»?us. P'?g: kank!nan!,asKonferencija susirinko be- seimelis buvo nutaręs įvesti grindinių Amerikos sieki 000 žmonių sužeidė. Bom- da ruoštis ištraukti savo ka- z^^llaa^- Bet tie teisėjai kankinamas iš skausmo jis
ai jautrios širdies, kaukdavo ir kartais netekveik lygiai 10 metų po pir- 'alstvbinę loteriją. Nutari- mų, nes tik vokiečių tautos ba sudegino veik visą mies- riuomenę iš Austrijos ir tu- *R- ,
jie
girdi plakamų davo sąmonės. Tokie žiau-.
mosios atominės bombos mas buvo priimtas ir guber- suvienijimas gali sudaryti tą ir išgriovė galybę pasta- rėš greit perduoti jų Vaido
« riksmus, jie negali rūs, civilizuotų tautu tarpe
panaudojimo prieš Hiroši- natorius buvo pasisakęs už pagrindą pastoviai taikai tų. Hirošima prieš atomi- mas dirbtuves (apie 300
mos miestą Japonijoj 1945 t°ki°s loterijos įvedimą, užtikrinti.
nės bombos nelaimę turėjo įvairių dirbtuvių) austrams dirbti- Todėl Johannesburg nebevartojami kankinimai,
metais įugpiūčio 6 d. Ini- Het kai seimelis priėmė įsta- Vokietijos vadas Ade 300 000 gyventoju. Po at'o- Prieš perduodami dirbtuves ‘«sm0 teis®Jai. nutarė atid®- Palaaž« j« atsparumą ir jiS
prisipažino" prie visko, ko
ciatyva šaukti konferenciją ^'mą apie valstybinę loten- nauer greitu laiku vyks į minės bombos miestas liko rusai jas piešia oe ganėsteisėjai baigia kinų komunistai reikalavo,
’
kilo Amerikoje. PrezidentU0J pasipylė protestai Maskvą tartis su rusais dėl tik griuvėsiai ir kur ne kur čio, kai kur išveža svarbesišvažiuoja
namo, Apie panašius žiaurias
pastatai, nes masinas -is dirbtuvių
į ad y
tas D. D. Eisenhovver 1953 į® gyventojų. Be to, pašto užmezgimo “diplomatinių, pakraščiuose išlikę pastatai.
........... *ik
negrų riksmas
neerzin- kankinimus pasakoja ir kiti
metais rugpiučio 8 d. Jung- Įstaiga įspėjo N. H. valsti- kultūrinių ir ekonominių Visas miesto gyvenimas bu- Rusiją kitur žaliavas gabe->
nuotaikos.
mūsų kariai, kurie išbuvo
naši su savim, tuo tai pu
®«_______
tiniu Tautu seime siūlė sukad per federalinį pastą santykių” tarp Rusijos ir vo žiaunai sužalotas.
kinų
kalėjimuose du su puse
daiyti tarptautinę įstaigą, nebus leidžiama siuntinėti vakarinės Vokietijos. Ru- Po dešimties metų Hiro- austrai, pagal susitarimą,
nTovr. *v*ir+ne metus. Dabar kinų komu
kuri padėtų visiems kraš- loterijos biletų.
sai visai nemini. kad jie šimos miestas atsistatė ir to turės rusams už jų atiHuo-’
nistai parodė savo “gerą
tams pasinaudoti naujuoju ..Dėl protestų N. H. vals- tarsis su Vokietijos vadu miesto gyventojai yra di-damas dirbtuves brangiai
PRADEDA
TEMTI širdį” paleisdami tuos ka
energijos šaltiniu—atomu, tijos gubernatorius nutaiė apie Vokietijos suvienijimą, džiausieji karo priešininkai, užmokėti. Šypsosi, bet vis-!
rius namo, nors jie turėjo
u -siia pradžioje prezidento seimelio priimto įstatymo bet Vokietijai tas klausimas Hirošimos mieste dabar tik vien plėšia!
siūlymą atmetė, bet vėliau nepasirašyti ir seimelis per- yra labai svarbus ir degan vienas paminklas primena-------------------------Į Stebėtojai sako, kad ru_ būti paleisti tuoj pasirašius
Korėjos karo paliaubų su
sutiko dalyvauti bandvme ir
penktadienį nepajėgė tis.
žmonėms, kad čia kadaise
„ ..
•,
» - sijos užsienių reikalų minis tartį.
krito pirmoji pasaulyje ato- 'Olbotf Pasitraukė, teris Molotovas jau eina
į Ženevos* konferenciją at- gubernatoriaus veto atmessiuntė eilę savo mokslinin- ti- Loterijos įstatymas bu DIPLOMATAI VIEŠĖJO
minė bomba. Paminkle yra Bet Klausimas Lieka Berijos-Malenkovo keliu ir Dervbos Ženevoje tarp
nebetenka“''įtate Maskvos A",«'jk!» ir Kinijos, kurios
BULGANINO DAČOJE trumpas užrašas: “Ilsėkitės,
kų, kurie darys pranešimus. vo palaidotas.
Jūs, Taikoje, O Mes, Gyvie Karo aviacijos sekreto-'vyriausybėje. Rusijos už- P,a»,deJ° pereitos savaitės
Amerikos vyriausybes sal
T Kinjak Amerik^
Rusijos premjeras marša ji, Nebepakartosime Tos „us H. Taibott pereitą sa-^niy politiką dabar uustadinai sako, kad po Ženevos KORĖJIEČIAI NORI
savo
ne Molotovas,
Konferencijos
Amerikoje
ATSIKRATYTI ŠNIPŲ las Bulganinas buvo pakvie Klaidos.”
aitę pasmaukė i.
d'°i■ to
či
j :
j bet Chruš- sutiko pasikeisti civiliniais
m/
tęs
pereitą
sekmadienį
už

nedaug beliks neatidengtų
_____
vietos ir prezidentas jo na-:tlova' 11 J° lemiamas piem
hot Kinria nori
P
n,,ėmė
Re
‘
Tal-lJeras
Bulganinas.
Moloto”
e
‘
ai
Į
viais
’
Kl™Ja non,
sienių
diplomatus
į
savo
Gvatemalos Diktatorius ir
sitraukima priėmė. Bet Tal-iJei dar vra laikomas savo“ ku" no™ trec
atominių paslapčių, kaip Pietinė Korėja nori atsi‘°Jl
atominę energiją panaudo- kratyti nuo bolševikiškų “dačą” (užmiesčio vilą) į
$25,000
Paskolos” botto sukeltas klausimas
aar yra
tybe
(greičiausia
Indija)
dar bus girdimas ir ateinan- retoje, nes jis niekam iš patikrintų, ar tikrai 4 tūks
t i taikos meto reikalams. Ar šnipu kurie neutraliųjų” vaišes. Diplomatai, jų žmo
čiu metu rinkimuose.
diktatorių nėra pavojingas, tančiai kinų studentų neno
Rusijos mokslininkai irgi var
du šnipinėja bolševikų nos ir vaikai visą dieną sve____
č
i
a
v
o
s
i
pas
Bulganiną.
bet jo balsas nieko nebesveGvatemala
turi
naują
atidengs jų turimas paslap- naudai. Tie šnipai yra “neri grįžti į komunistinę Ki
Deni./kratai tvirtina, kad na.
Ir
Amerikos
ambasadorius
skandalą. Jos prezidentas
tis, galima abejoti. Rusija utraliosios komisijos” naniją. Dėl tos “trečios vals
^dmini-tiacija atjau senokai skelbė, kad ji riai lenkai ir cechai, kurie Bohlen su savo šeima daly diktatorius, pernai ginklais
tybės
” tikrinimo derybos
turi veikiančią 5,000 kilo ne tiek kontroliuoja, kiek vavo vaišėse. Tai pirmas ikopęs i valdžią, kaltinamas stovauja stam )uji nzni n SOVIETŲ DELEGACIJA užkliuvo. Derybos atsinauvatų elektros energiją ga šnipinėja pietinės Korėjos atsitikimas bolševikų istori gavęs 25,000 dolerių kyšio Rambūs biznieriai joje gneBUVO PIKETUOJAMA jins šį pirmadienį.
joj, kad “imperialistų” at iš vienos kompanijos, kuri z’a Pnrn3 smuiką, i al >ntt
minančią atominę elektrai- paslaptis
nę.
Konferencijoj laukia- Lenkai ir cechai kontro- stovai buvo pakviesti į pri importuoja kornus iš Mek- ^,a Į'.k vienas pavyzdys,
Importuoti komai .
biznis.irnulmka p,rĮa; Sovietų kolchozininkų de- Argentinos Inteligentai
fr rusufr diktatoriaus da- sikos.
ma, kad rusai atidengs bent jįerjai įsipyko korėjiečiams vačia
v
Reikalauja Laisvės
pasirodė sukirmiję ir netin-S1 • krūvą ir kam bizmeiiai Jerracija, kuri lankosi Ametos elektra:nės paslaptis.
j,. £U0, ka(Į jje vįsomįg įšga- cą.
itaka
rikoje, pereitą sekmadienį Argentinos gydytojai, inkami maistui, Dėl to kom- panaudoja politine
Dabartiniu laiku moksli- Jėmis trukdo kontroliuoti
byla,
0
pre5avo
P
plnarls
dldlntl
Japonijos
Ministeris
buvo
sustojusi Minneapolis žinieriai ir teisininkai kelia
pa
nijai
iškelta
ninkai jau mano, kad ato- taurinės Korėjos nesilaiky
Lankys V/ashingtoną zidentas Carlos Gastillo aišmieste. Ukrainiečių orga- reikalavimą, kad Perono
mai gali būti pigiausias ma karo paliaubų sutarties,
nizacijos ten piketavo tuos vyriausybė grąžintų jų orJaponijos
užsienių
reikakinasi.
kad
jis
tai
kompaniAnglų
vyriausybė
piane
energijos šaltinis, kuris bus
"
itin svarbus tiems kraštams/ Korėja norėtų lenkų ir če- lu«. ministeris Mamom Šigemiteu
atvyks
Į
Washingkurie nei naftos, nei anglių, chų kontrolierius išmesti
ne kitokių energijos šaltinių lauk iš pietinės Korėjos, toną ir čia -tarsis su valsty
■neturi.
Amerikos durtuvai saugo bės sekretorių John Foster panijos pirmininkas kur tai karo veiksmus prieš anglus me kolchozininkai buvo su- primetusi peronistines va*ir prieš gumos plantacijas, stoję.
'
_______ Įdovybes.
Ženevos konferencija tu- tuos šnipus nuo korėjiečių. , Dulles rugpiučio 29-31 d. pabėgo.
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JIE DAR Bl'VO BELAISVIAI

Kongresas
Ilsisi
>
__________________

Kas Savaite

84-sis kongresas baigė pirmąją sesiją. Visa spauda
vienu balsu rašo, kad niekada kongresas ir administra
cija taip darniai nedirbo, kaip vyraujant demokratams
kongrese ir republikonams administracijoje. Esą. retai
kada demokratų vadovaujamas kongresas taip gerai
bendradarbiavo su demokratišku prezidentu, kaip jis
bendradarbiavo su prezidentu Eisenho\veriu. Jokio ‘‘šal
tojo karo“ tarp kongreso ir administracijos nebuvo. Bent
neouo pirmojoj kongreso sesijoj, kuri dabar baigėsi, o
kaip bus kitais metais, kada rinkimų rūpesniai skatins
partijas kelti viešumon savo skirtumus, tą parodys būsi
ma sesija po naujų metų.
Kongresas pirmoj sesijoj priėmė eilę Įstatymų, iš ku
rių darbininkams svarbiausias yra minimalinio uždarbio
pakėlimo Įstatymas. Vyriausybė siūlė, kad minimalinis
uždarbis būtų pakeltas iki 90 centų i valandą, bet kongre
sas nutarė minimalini uždarbi pakelti iki SI valandai.
Prezidentas to Įstatymo dar nepasirašė, bet laukiama,
kad pasirašys.
Viešoji butų statyba kongrese vos nepražuvo. Tik
paskutinę valandą kongresas priėmė istatvmą. kad vy
riausybė turi pradėti ateinančiais metais statyti 45.000
naujų butų. o administracija buvo siūliusi, kad per du

tarimuose prtzidentas D. D.
Eisenhower siūlė, kad Rusi-

Kongresas Išsiskirstė

. Kongresas
,
. baigė.. >aV° ja ir Amerika parodytų
darbus pereitą savaitę ir is-J ktišk
ti ui.
siskn-ste atostogų iki ateiyiena kjtai fo.
nančių
metų.
Kaip
paprasnanvių incvų.
tOgiafuoti SaVO karo dirb• per tuves
resas dirbo išsijuosęs ir
Rusai i tą pasiūlymą Že10.4 dienų pravarė daug
nieko neatsakė> 0
itatymų, bet visų savo daiJ, ketvirta(Jienį Bulga.
bų tvarkos klausimu neišsė- ninas, Rusijos bebalsių lėmė.
parlamente pareiškė,
Prezidentas
D. 1) Pi en- kad prezidento
i,hovver
.
.
Eisenhowevertindamas kong,e,. nae(i
tai,

paskutines

dienas

so darbus, pažymėjo

kong-

f11^es

,

> tjkros reikJmfe.,

kad

paliko neisspręsta eile klau-

, simų, kurie yra būtinai rei- Vadinasi, kas rusams nekalingi išspręsti. Preziden- patinka, tas “neturi tikros
Paveiksle matome nesenai kinu paleist uo ins ll JAV lakūnu, valgančius valgykloj.
tas tarp kitų minėjo kelių reikšmės“ ir baigtas kriukis,
tiesimo Įstatymą, mokyklų Prezidentas D. D. Eisennos susidaro, leidžiant Laisve
statymo Įstatymą, sveikatos how mano, kad Bulganino
dabartinio dydžio. . . .
Įstatymą ir vandens šaltinių žodis gal nėra galutinas,
Net sumažinus laikrašti.
apsaugos Įstatymą.
Visa
Amerikos
spauda
net ir atleidus dali darbininkų,
Prezidentas sakėsi dar ‘‘Bulganino veto“ plačiai
metus jai būtų leista pradėti statybą 70,000 butu.
pagal administracijos informa
“Amerikos Balso“ radijo Morrisonas, Gaitskell, vocijas. dabartinių Įplaukų iš re- korespondentas turėjo pasi- kiečių Ollenhaueris, pran- neapsisprendęs, ar šaukti išgarsino ir Rusijos diktatoSveikatos klausimu kongresas priėmė nutarimą, kad uliari biznio toli gražu neužnepaprastą kongreso sesiją riai suprato, kad jie “šypvaikų skiepijimas nuo vaikų paralyžiaus ligos būtų iždo teks Dedame vilti ant auku kalbėjimą su inž. J. Vilčins- cūzų Guy Mollet, Julės tiems klausimams apsvars- senų gadynėje“ padarė ne
apmokamas, bet tai. rodos, ir viskas. \ yriausybes siūly- jr ant ateinančio rudeninio va ku, Lietuvos Socialdemok- Moch, Belgijos Camille tyri ar ne.
tikusi pareiškimą ir kad ne
Alsing
rnas, kad valdžios lėšomis būtų perdraudžiamos kompa- jaus. kuri žadame pradėti anks ratu Partijos atstovu, daly- Huysmans, —Danijos
visi paminėtieji Įstaty- reikėjo taip griežtai atmesti
-.
xr *
nijos, kurios draudžia atskirų asmenų sveikatą, kongrese riau ir kuriam ruoštis prašome vavusiu ketvirtajame Sočia- Anderson, Suomijos _ \ amo mų sumanymai liečia vidaus Amerikos siūlymo. Bulgaistų Internacionalo kong- Leskinen >»•
11 iįtų
nepraėjo. Jokio rimto susirūpinimo žmonių sveikatos ir kvietiame visus
visus skaitytojus, lis*"
n ias<s ų z>- pojį|jką, kur skirtumai tarp ninas vėl grižo i tą pati be"Vienintelis dienraščio Lais- r•ese, Įvykusiame Londone mūs socialdemo ra ų \eiKe- admįnistiacjjos jr kongreso balsi parlamentą ir jam pareikalais nei kongresas nei vyriausybė, su savo priva vės Įplaukų šaltinis visuomet liepo:
iepos 12-16 d.
Tas pasi- jai n politikai.
danoimirtR
io nirmiau
daugumos rvškian
ryškiau matosi,
matosi, aiškino,
aiškino, kari
kad jo
pirmiau napačioms kompanijoms naudingu Įstatymu, neparodė.
buvo ir pasilieka jo skaityto- kalbėjimas
buvo paskelbtas —Ar he Lietuvos atstovo Užsienių politikoje prezi- sakyti žodžiai buvo “klaiKongrese iškilęs sumanymas (demokratų iškeltas) jai ir visa pažangioji lietuviška liepos 99 d.
kongrese dalyvavo ir kitų dentas gavo veik viską, ką dingai suprasti.” Jis, esą,
pagerinti socialini draudimą (mokėti moterims senatvės visuomenė. Iš
niekur
__
Is
niekur
kitur
—šiomis dienomis Lon- Sovietų pavergtu kraštu de jis kongreso prašė.
skaito, kad rasų siūlymas
"
5 • - , .
• ’1,
. •«»
usi ir
ir negauna
negauna ,
pensijas nuo 62 metų amžiams ir invalidams neatsižvel Laisvė nėra gavusi
aone
pasmaige
Ketvirtasis
‘
legataif
done
pasibaigė
ketvirtasis
legatai?
yra
geresnis, bet jis neat
ne vieno dolerio.
Socialistų
Internacionalo! —Taip. Kongrese daly- suorojja ;r šnipai
giant i amžių) atstovų rūmuose praėjo, bet senate užkliu
meta ir Amerikos siūlymo.
atvi
F.sM, LrnnTamsta
kongresas. Tamsta, nnnp
pone jvavo TLietuvos, ILatvijos,
Es- Rusija ir Suomija gyvena Rusija, girdi, Amerikos siūvo. Gal tik ateinančiai? metais prieš rinkimus kongresas Pabaigus vasarini
kuris davė ‘‘dešimti tūks- inžinieriau, jame dalyvavo-,tijos, Lenkijos, Čechoslovatą gerą sumanomą priims.
santykiuose.“ Iymą dar svarstys.
..... tančių „dolerių
.su dideliu te kaip Lietuvos Sociaidekijos, V engnjos, Rumuninežiūrint tų gerų_ san- “Atitaisęs“ savo žodžius
‘Darnus" kongreso ir .administracijos
bendradarbia
vimas neužtikrino priėmimą tokių Įstatymų, kaip kelių KauaU’, IPaArinės Pl°Pa_ mokratų Partijos delegatas, nijos, Bulgarijos ir Jugo- tykių suorniai
-------- 1 susirupmę, Bulsraninas neiškentė neišatstovai. Salė
, vtiesimo, vandens šaltinių tvarkymo, imigracijos Įstatymo .. A5- . zm.nYF pra ec a *^r negalėtumėte tiumpai slavijos
vo
dekoruota
vis,
kongrese'
X
‘S
abej°tin° jU°kingU’
radenini vajų. o tuo tar- papasakoti savo įspūdžius iš
pakeitimo, Taft-Hartley Įstatymo pakeitimo ir kt. Prezi pu savo laikrašti sumažina t0 kongreso?
.. mo šposo. Jis sakė, kad
dalyvaujančių
, . .tautų vėlia-"nai suomiams pavyksta 1Sir Amprikn vra ir?
dentas dėl kai kurių Įstatymų net grasino, kad šauksiąs per puSę.
—Socialistų
Internacio- vomis, neišskiriant nė pa- a;skinti rusiškus šnipus ir , ,lja . * 5. 3 ^ra aZ‘
kongresą i nepaprastą sesiją, bet ar tą darys, dar nėra
vprduiu kraštu Mūsų tri-rastus šnipus ir tenkamai piacios
to_
“Laisvės“ vadovų negali- nalo kongresai pyksta kas ^oK-?kaKnin Irti nrezidiu- iU°j aie.&t^>tl*
Pafir°do, dėl jose daug ką galima pama suprasti. Jie sako, kad
nau rusai
^takT^greta nesenai iš,0,,,au?a51 J™”?“ slėpti ir nuo oro inspekcijos
Kongreso ir vyriausybės bendradarbiavimas aiš juos
iŠ
“
• *•U^
* i ^dalykais,
remia ne tiktai “jos kongresas Įvyko Londone, mo
mo stalo, greta nesenai iš iklausiais
kūne lėkt
» Rnsiios narlamenkiausiai pasirodė užsienių politikoj. Čia vyriausybė su (“Laisvės“)
res- vykfta Suomijoj. Jiems i-ū-'
r.,-4e tU U' KUS1J°* I.,a,lamOT
skaitytojai,“ kuriame dalyvavo penkios silaisvinusios Austrijos ressilaukė iš demokratų vadovaujamo kongreso visiško pri bet ir “visa pažangioji vi- dešimties tautų atstovai, jų publikos vėliavos,
pi
sargybos. suoŠuo^"'šitokio Bu’lram pasieniu
nasiemu sarsvoos.
tarimo, ko negalima pasakyti apie republikonų vado suomenė,“ o turėdami tokia tarpe ir Lietuvos. Šių me —Ar kongrese buvo iš mij'os ginklav imąsis, jos njn0 Hnksmaus pasakoj’imo.
vaujamą 33-čiąją kongresą. Kongresas pratęsė trims paramą jie sakosi negali pakongreso dienotvarkėje keltas paneigtųjų kiaštų ekonominis gyvenimas ir vimetams Įstatymą apie sudarymą prekybos sutarčių, davė sisamdyti raidžių rinkėjų, buvo pranešimai dėl esamos reikalas? .
šokiausios kitokios žinios.
Vakaruose tas Bulganino
prezidentui Įgaliojimą mažinti kai kuriuos muitus, skyrė vietoj pasitraukusių dėl tarptautinės padėties, nusi- _ Šiais metais pavergtųjų Prieš metus laiko Rusijos iuokas primins vagies pasalėšas užsienių valstybėms remti, senatas davė vyriausy- Įvairių priežasčių. Čia kas ginklavimo. Europos saugu- kraštų reikalu buvo žymiai vyriausybė aiškino šuo- kojima apie kišenių krausbei Įgaliojimą ginti Formozos salą nuo kinų bolševikų nors yra netvarkoje. Atro- mo b' Europos kraštų bend- daugiau ir išsamiau kongre- miams, kad tai ne Maskva, tymo linksmus nuotykius.
galimo puolimo, patvirtino Manilos sutarti, gražino ne- do, kad “visa pažangioji vi- įadaibiavimo. Longiesodal" so dalyvių pasisakyta, negu bet Leningrado kariška vaw
priklausomybę vakarinei Vokietijai ir ja įtraukė i NATO suomenė“ ne taip jau sku- lyviu tarpe buvo Britu I)ar’fkada nors praeityje pana- dovybė veisia šnipus Šuo- Izraelio Rinkimai
*
gelbėti Maskvos pro-bo Partijos vadas Attlee, Išiuose kongresuose. Ryšium mijoj ir Maskva žadėjo
valstybių skaičių, patvirtino Austrijos taikos sutarti ir ’bina
,227
Rritsni1-1tsluO5!e ____
Kon^'e?uose
- ryšium”
si Izraelio reSpublikoie vy« fo nodan'ti
pagandos laikrašti, kuns bu\ę> Didžiosios Britamgu dabar __
vykstančia
žene- ta padarvn.“ kad foin
taip m
nebe- k rinkimai i trečiai! nausutartį dėl bendro gynimosi su kinu nacionalistu vvriau* f?
«’a
sybe Formozoje
'
' '
' 5Iandlen atstovauja pači, jos ministeris pirmininkas,|voje keturjų didžiųjlJ kon. būtų. Bet p0 metu laiko josjos va,

Ateis laisvės diena

iliausiuose

aicbnmn
aicn umv.

klausiais

tas

iii,--
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reakcingiausią

juoką

suprato

ir

garsiai

pasaulyje
iferencija ypatingai
tą. Iš turinčiu teisę balsuoRogjjos diktatūra
*
Pažanpadėti
Malkvo^
g
nmnXando^
pabrėŽta?
P
aver
^^
kraš
"
ti
1,057,609 piliečiu balsavo
gjojj visuomenė“ gerai ži- to Maskvos propagandos
išlaisvinimo klausimas. Atrodo, kad Rusijos bol-g76 0g5
'no> kad Rusijos diktatūra dienraščio Chicagoje.
Taip. pavyzdžiui, Britų ševikai, juo jie yra drauerišlaikosi begaliniu darbinin- “Laisvė savo pranešime parij0 partijo? vicepirmi- kesni, juo jie daugiau šni- Parlamentan išrinkta 40
kų ir valstiečių išnaudoji- apie dienraščio mažinimą
x
‘'pinkas Perrv Knight nedvi-pų pas savo draugiškus kai-atstovų
Darbo
Partiios
mu. To nežino tiktai Mask- per pusę sujungė dvi prie prasmiškai pareiškė, jog rnynus veisia. Juk ir Ame- (Manai). 15 fašistų (Hevos davatkos, kurios šven- žastis: technišką (dviejų pavergtųjų kraštą išlaisvini- rika draugiškiausiais metais ruth), sionistų 13, religinių
tai Įtikėjo i Maskvos “sočia- darbininkų pasitraukimas) mas turi būti iškeltas Žene- turėjo daugiausiai bolševi- grupių 11, kairiųjų socialistų—10, prosovietinių sociaHzmą,” o todėl ir remia ir finansine—pinigų trūku- vos konferencijoje. Jis pa- kiškų šnipų t
Maskvos imperializmą, mą. Kuri yra tikroji prie- sakė, kad Vakaru valstybes
listu 9. religinių ortodokginklavimąsi ir kitas šuny- žastis? Į tą klausimą mes vvrai visur ir visada priva- Rusai Bando A-Bombas
^ų 6, komunistų 6. libebes. Tos Maskvos davatkė- nesiimame atsakyti,
lo kartoti diktatoriams, jog Amerikos Atominės Ener- valu progresyvių—5, arabų
fe i-emia ir “Laip-ę"” Pati Mūsu skaityt(,iams įdo šitokiems režimams turi bū- gijos Komisija pereitą sa- Rinkimai žymėtini tuo,
mavę beveik kasdien p- mu bu; skaitvį kad l<Lai?. ti padarytas galas. Taip vaitę pranešė, kad Rusija kad kraštutiniu fašistu (benaši, kaip dosniai jos re- vė„ <akosi (ik iš skaitvtoj„ pat ir olandų atstovas Mo- daro naujus atominiu gink- rath) balsu skaičius žymiai
mejai jai aukoja, kaip h.
visuome. zeris pareiškė, kad Rytų lų bandymus. Kur bandv- padidėjo ir ta grane praVAJUS PUIKIAI
r. rinkimas nutarė be jokio atim,. o Europos pavergtosios tau- ™ai daromi ir kokie dnklai vedė i parlamentą 15 atsto
PAVYKO—LAIKRAŠTĮ
(dėliojimo Laisvę smarkiai su- maskvimai žmones važiuoja nfe„ gaunanti
MAŽINA
mažinti—leisti net pusiau ma- i “Laisvės“ rengiamus pik- “iš niekur kitur ji nėra ga- tos niekad nesutiks su jo- bandomi Atominės Energi- vų.
Izraelio fašistai mano,
žesnio formato. Tikimės, .iog nikus ir panašiai dedasi vusi ir negauna nė vieno kia taikos sutartimi, kuri jos Komisija arba nežino
kad
gana žydams “cackolaikina. prie maskvinės propagan- dolerio.“
Bolševikų “Laisvė" pra-'ši reforma bus tiktai laikina,
nesiderina su paprasčiausia arba nenori pranešti.
neš3, kad ji šią vasarą su-; “• • • šiomis dienomis neteko- dos laikraščio išlaikymo. Kadaise Leonas Piūseika žmogaus garbe ir teise. Tos Rusai vienaip vien kalba tis“ su arabais. Jie norėtų
rinko virš 10 tūkstančių do- ?16 net dvieju hnotypistų jrai-juk jr surinktieji “dešimtis rašė. kad “Laisvė“ gauna tautos neprarado vilčių, kad apie atominių ginklų už- Izraelio sienas nutiesti ten,
lerių maskvinei propagan- ^žių
rinkėju) an^^n^os^o tūkstanči4 dolerių su dide- paramos iš Maskvos, bet laisvasis pasaulis rems jas draudimą ir jų sunaikinimą, kur jos kadaise buvo karakė išeidamas
dai skleisti, arba savo dien kius-dėl gyvenimo aplinkybių ,u kaupu nėra „menknie-dabar “Laisve" bazijasi, kovoje dėl išsivadavimo išjTaip kalba ir visos jų pro-baus Saliamono laikais. To
raščio palaikymui.
Bet ki resnnblikos sienų nranlėbei sveikatos. Pasilikome tik- Idš, bet
Laisvė visvien kad ji iš ten nieko negauna, baisios vergijos. Antrasis nagandos birbynės.
Dabar, pasibaigus “pui tai su vienu ir patyrusiu rrai- veikia, kad jai neužtenka. Vadinasi, jie dirba iš pasi Britų Darbo Partijos atsto- kartu su tuo rasai ramiau- timą Heruth fašistai siūlo
kiai pavykusiam vajui,“ džiu rinkėju.
Ir kas ten žino, ar jiems už- šventimo ir Maskva jiems vas, buvęs finansų ministe- šiai daro atominių bombų darvti ginklais.
maskvinė “Laisvė“ prane “. . . Mūsų vasarinis finansi- tenka ar ne. Kartais gal už maskvinę propagandą ris Gaitskell. pareiškė, kad bandymus ir niekam apie Ilgas pusiau šaltas ir puša, kad ji vėl bėdoje. Jos nis vajus puikiai pavyko—su- naudinga yra prisimesti di- visai neatsiteisia. Fe, koks tuo atveju, jei Sovietai rei- tai nesigiria.
siau karštas kara? arabųdirektorių taryba ir perso kėlėme dešimt tūkstančių dole dėlių ubagu, kad daugiau Bulganinas ar Chruščiovas kalautų atitraukti iš Euro- Kai rusai prisigamins už- žydų pasienyje kada nors
nalas skelbia tokį manifes rių su dideliu kaupu. . . . Bet- dolerių iš Maskvos davatkė- negeri. . . .
pos žemyno Amerikos ištenkamai atominių ir van-prives prie nauju, didesniu
gi. pasirodo, kad šiais paskuti-' Kų iškaulijus.
tą:
'
Vargu ir Kadaise “Laisvėje“ buvo Anglijos karines pajėgas, denilio ginklų ir pasidarvs skerdynių Šventojoj Žemėj,
niais keliais mėnesiais dienraš
“Laisvės” direktoriai žino, garsinamas “Boržom Nar- tai jiems, Sovietams, turėtų slaptas ju atsargas, tada jie jei Jungtiniu Tautų organi“Rugpjūčio 1 dieną Įvyko čio Įplaukos iš prenumeratų ir
kaip tikrieji to dienraščio zan“ sveikatos vanduo, ku- būti pastatyta sąlyga, kad dar karščiau rėkaus apie zacija ir didžiosios valstydienraščio Laisvės Direktorių spaudos darbų liei garsinimų
kurie dienraštyje ri daktaras Kaškiaučius jie ne tik atitrauktų raudo- “atominiu ginklų sunaikini- bės nepasistengs surasti
Tarybos ir darbininkų bendras taip buvo sumažėjusios, jog pa bosai,
susirinkimas apsvarstymui su vojaus metu sukeltoji suma vos vykdo Maskvos valią, tvar- gerdavo ir kitiems liepdavo nąją armiją iš Rytų Euro- nia“ ir bus tikri “pacifis- priemonių, kad žydus ir
arabus privertus gyventi
,
laikraščio finansus, kiek gerti. Kažin, ar ir už tą pos, bet būtų priversti grjž- tai.“
sidariusios labai rimtos padė tiktai padengė tuo laiku išleiw
taikoje. Kol kas tokių prie
ties. Išklausęs administracijos dimo lėšas. Taip. jog dabar jie pinigų surenka ir kiek Kaukazo vandens garsini ti Į prieškarinius rabežius,
kad
būtų
panaikinta
okuBulganino
,r
Veto^
monių niekas dar nesurado,
pranešim* apie tchnikinę ir fi- dienraščio iždas jokiu būdu ne- kam išleidžia. Bent tokių mą Maskva “Laisvei“ nieko
nanainę dienraščio padėtį, susi-^begali panešti tų išlaidų, ku- atsitikimų apie “direktorių“ nemokėjo?
(Nukelta Į 7 pusi.)
1 Ženevoje didžiųjų pasi—J. D.
,
tz

Kongreso bendradarbiavimas su vyriausybe reiskesi
ir "besiruošiant keturių didžiųjų valstybių konferencijai
Ženevoje, o po Ženevos kongresas su dideliu pasitenkinimu pasitiko Ženevoje nepadarytus tarimus ir šypsenomis paremtus “pagerėjusius santykius" su Rusija. Kongreso demokratiška dauguma tiek buvo prielanki vyriaušybės užsienių politikai, kad net nesiteikė priminti administracijai jos šokinėjimų nuo “vadavimo“ iki Ženevos
šypsenų. Įdomu, kad ir republikonai tai politikai dabar
pritaria.
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persunki, dažni budėjimai
naktimis kainavo ji.
Jis nekaitą rašė, kad pavargsta bedirbdamas.
Daktaro Antano Garmaus jis rūpinosi, kad kasos natais ištekėjusi už LitvinaiBRANCH, MICH.
“Tiesą sakant pavargau
pavardę pirmą kartą būsiu riai susipažintų nors su pa- sėdėdamas ligoninėje dau
čio persikėlė į Millerton, o
pamatęs skaitydamas dar grindinėmis
taisyklėmis, giau kaip savaitę dieną nakprieš 2 metus į Custer.
Našlių Pokylis
prieš pirmąjį_ pasaulini , ka- kaip
reikia
ir
galima
..
..
. . .
ti budėdamas. NaktimissunJi paliko vyrą, sūnų Frank
Čia ūkininkų kraštas.
lt! JO parašytą įuonua kny-hgų išvengti, kaip tapti koka nemi
koka nemiegoti ir dieną
Karščiai baigia džiovinti Smith Detroite, seserį Gegėlę •bugyve/nmo ir Isnau- joms atsparesniais ir tt. Štai tęsti darbą. Bet kur su sa
viską, kas yra žemės pavir-J novaitę Ivanauskienę Detdojimo
Paveikslai Tarp kodėl jis taip rėmė kasos vo metų glėbiu gauti geres
šiuje. Tas ūkininkams su ’roite ir tris posūnius.
Gyvūnų.” Tuo metu tai bu-sumanymą leisti kiekvie- ni daibą. Iš pensijos praPetras Spurgis.
kelia tamsių minčių, bet ką
vo, rodos, vienintelis leidi- r.am
m suprantamai parašytas
tį
„ o duktė dar
gi padarysi. Jie pratę vilti
uvpik'jifnę reika
rpik^A A . a
>>
nys tuo reikalu.
knygeles sveikatos
metus turi studijuoti.
mi gyventi, todėl ir dabar
ROCKFORD, ILL.
Sutikti dr. A. Garmų te- lais, todėl jis taip sielojosi, “Atėjo pavasaris, jau ir
nenustoja
jos ir drąsiai žiū
teko daug vėliau, jau nepri- kad ko daugiau vaikų galė- vasara, o aš jų dar nema
ri i ateitį. Sekmadieniais
Svečiai iš Pittsburgho
klausomoj Lietuvoj, kada tų vasarą išvažiuoti poilsio čiau: nėra laiko grožėtis
stengiasi
atsikvėpti, pasi
jis 1927 metų gale pradėjo i vadinamas vaikų koloni- gamta.
Užtenka
liftais
linksminti rengdami kartais Atostogaudami lietuviai
tvarkyti Kauno miesto ligo- tas. o suaugę į sanatorijas skraidyti po aukštus ir komėgsta vieni kitus aplanky
net j o dvi gegužines.
nių kasos medicinos skyrių.
*
ti. Taip padarė ir Naudu,voti su minimi.”
Tai buvo didelis, naujas, Dažniau teko sutikti dr. Taip jis rašė pernai. TaiŠį sekmadienį, rugpiučio žai; visa šeima sėdo į savo
atsakingas darbas ir jis bu A. Garmų po paskutiniojo gi įr aštuntąją dešimtį me13 d. bus toks pokylis, ko automobilį ir pasileido iš
vo pavestas daktarui Gar Karo \ oKietijoje, nors mūsų tų įpusėjęs jis gavo dirbti
kio mūsų apylinkėj nėra
pa>> vingiuotais
mui.
vę.
Tai
našlių
(vyrų
ir
mo

gyvenamosios vietos ir ne- tiek, kiek ir jaunas gydytotarp kalnų keliais i RockLigonių kasos Lietuvoj ouvo arti viena kitos. Mat, jas nenori ir nedirba. Dirterų) balius, kuriam vado fordą. Kelionėj užtruko lik
buvo naujas dalykas.
Jų cir. A. Garmus ir žilo am- bo, nes reikalas vertė. Jis
vauja Natalija Vaivadienė. 15 valandų.
priešų
buvo
daug.
Daug
Kadangi tokio pokylio
,
. ... žiaus sulaukęs buvo gy vas, sakė turįs ištverti, kol duk
Čia nėra buvę, tai juo visi’ Jie atvyko čia aplankyti
nas butų džiaugęsis, jei jos jUQrU£> vienoj vietoj nenu-tė baigs chemijos mokslus,
labai yra susidomėję. Tiki A. ir M. Pocius, naujus at
į acioj pradžioj
pradžioj būtu
būtų pasi- sėdis. Jis ir sunkiomis anų ir tada galėsiąs pailsėti.
rodžiusios
masi, kad į pokylį susirinks eivius. Paulina Nauduž.enesugebančios QjerPj gyvenimo Vokietijoje Duktė, rodos, šį pavasarį
veikti ir būtų sužlugusios. sąlygomis surasdavo progų chemijos mokslus baigė, bet
re tik visi apylinkės našliai nė
n ir Monika Pocienė yra
Kauno miesto ligonių ka tai vienur tai kitur nuvykti, jos gerajam tėvui nebeteko
ir našlės, bet ir jų draugai, ~ęse!5s Jos buvo nesi ma
sa buvo didžiausia ir todėl
draugės, bičiuliai, bičiulės iri lusios jau 5 metus, todėl
Atsimenu, kartą sutikau šioj žemėj senai užtarnautu
salboms nebuvo galo.
ji turėjo būti pavyzdžiu vi- jį Tuebingene.
paz;stami.
Pasisakė poilsiu pasinaudoti,
soms kitoms.
Besisvečiuodami Nau Ju
vykstąs i studentų “šviesos”!
*
Sužeidė Kamarauską
medicinos skyriaus
stovyklą kažkur
n„ .
zai aplankė Rockfordo įdo
asię
»• ••
•
A. Gdrinus
\
soNašlės Adelės Kamaraus mesnes vietas, buvo nuvykę
veoejas huvo
r mo ta
ta asis
apie v
VokieUjos
pie
tuose, gana Di.‘-Keleivio
’ bendradarkienės
sūnus, 23 metų am ir į ežeriuką pasimaudyti.
kurią sukosi visas kasos cnnkiai r»ji«iekiamm' vietai
Ke,eivl° oenoiaaar
(laibas
\u„ jo vedėjo
P-^iekiamoj vietoj. bjs 1914 metais ..Keleivisžiaus, sužeistas dirbant Rockfordo saulutė svečiams
’
.\uo J ’ ' euejo Ten
kviegtas pasRalty
k
i “Dėlko
Buvęs belaisvis James C. Gallagher (virškije dešinėj)
kombainu.
daug kas parėjo. Jis
tą. jį
J knygelę Delko
’aug
..is greigrei- ti
tj paska
paskaįįta.
Jiss Jau
jau buvo
buvo perziauri — pertta
karo teismo teisiamas tž bendradarbiavimą su priešu
Žmogui
Reikia
Gert
ir
Val

tai galėjo
galėio kasos veiklą
veikla su
su- ĮOjirną kelionę padaręs (o
būnant nelaisvėj. Greta jo sėdi jo gynėjas. Apačioje
Jis kombainu piovė kvie skaudžiai jų kūnus išbučiažlugdyti. Juk jo žinioje anais laikais važinėtis Vo gyt.” Paskutinius porą me
Gallaghtr bučiuoja jo motina (kairėje) ir sesuo.
čius. Prie kuliamosios ma *o.
buvo visi kasos sveikatos kietijos traukiniais nebuvo tų jis “Keleivy” spausdina
šinos buvo prijungtas veži Pociai palydėjo sveerus
reikalai, jis prižiūrėjo susir jokio malonumo) ir nesi mus raštus daugiausia pasi- Dr. A. Garmus buvo Švel- Žvejui Paulauskui Padaryta mas, ant kurio buvo pasta- net iki Auroros.
gusių gydymą, jis tvarkė baidė dar prieš akis esan- įašė dr. A. Dalgio slapyvar- naus būdo žmogus, mokėPastebėjau nemalonu reiš
Operacija
tyta didelė apvali skardinė
džiu. Paskutinis jobaigtas
ilges- J° ? klt-U1S zinonemis sugy‘ Prieš kelerius metus iš statinė grūdams subirti. Kai kinį : svečių dukrytė ir sū
atostogų
skyrimą
ir
tt.,
ir
tt.
.....
, .
čio vargo. Tik man paaišrašinys buvo
Medicinos skytiau.-- \edė- kinUs, kad ta stovykla, ro
Lietuvos pabėgusiam žve- ~ buvo pilna grūdų ir nelis savo tarpe kalbasi angmetų
Nr. 18.
jui teko žiūrėti, kad kasos dos, tą pačią dieną turėjo
x šviesiai
Edmundui Paulauskui Kamarauskas užlipo jos pa- iškai, o su tėvais ir giminė
I joroc
nariai gautų ko geriausią skirstytis, ir pareiškus pa /I
ziurejo
gyvenimą.
Jam
Franklin Park ligoninėj pa- taisyti, statinė su vežimo mis jau sunkiai lietuviškai
pagalbą ligoje, o iš antros gristų abejonių, kad jis ne Dr. A. Garmus turėjo mirus netekome gero žmo daryta sunki operacija. Li- platforma virto žemyn. Lai- nekalba.
plunksną, rašė vi- gaus> nuoširdaus patrioto,
pusės jam reikėjo sekti, kad suspės ten nnvvkti antrai
* L t!
‘ siems suprantamai ir mėgo gausįai šakoto visuomeni- goms dar negreit tegalės mingai ji atsirėmė ant ku- Teko girdėti, kad ir dau
kasos lėšos nebūtu be rei lestaudamas susilaikė
liamosios mašinos ir Kama giau svečių rockfordiečius
toliau
rašyti, bet neKartą yra ninko. “Keleivis” neteko apleisti ligoninę.
kalo mėtomos. Tai buvo važiavęs.
rauskas
tik lengvai tesužeis- aplanko, o paskutinieji sa
sunkus uždavinys,, juo la Toks judrus dr. A. Gar- skundęsis, kad turįs suma- mielo bendradarbio.
tas. Išbyrėjo ant žemės daug vo artimuosius lanko kitur.
.... ... x . .
nęs ir šį ir tą parašyti, bet
i Vanagas
NEWARK, N. J.
idau sunkesnis, < kad,
kaip
grūdų
ir aplankstyta kulia Kaikurie buvo nuvykę Kavirti nu<iu
i>as,llko !kl *>at mil?es- dėl tarnybos darbo gausuvanagas .
sakiau, priešai iš
nadon. Bubeliai išvyko net
įaugus na* Sh,1Cag°je 1nebuvo’ tur butl’ mo negalįs plunksnos i P. S. Praeitame numery Mirė V. Ambrazevičius moji mašina.
tykojo kasos pan
Mirė
D.
J
ase!
i
on
i
s
' ld— ' a didesnio Sėtuvių parengi-fankas paimti
plačiai apie dr. A. Garmų
Nevv Yorko apylinkėsna pa
graužti.
Liepos 23 d. palaidotas Liepos 15 d. mirė Domi- sidairyti.
mo,
kuriame
nebūtų
buvęs
jj
k
m
ėnesi
prieš
mirti,
rašydamas
mūsų
bendraDr. A. Garmus sugebėjo ir dr. A. Garmus. Jis pats
K rašė:
Perkūns.
. ® birželio 25 d.,‘ jis
darbis J. Talalas bus pra- Vincas Ambrazevičius, se- nikas Jaselionis, sulaukęs 85
tą sunkų uždavinį atlikti vos pusę metų prieš
Garmus
Gausias
Susivienijimo
Liemetų.
mirti “Mielas redaktoriau. Ačiū leidęs, kad dr. A.
taip. kaip labai retas kitas rašė:
LAKESIDE, OHIO
. už laišką ir prisiminimą. Aš be jo minėtų, dar yra para- tu.vl5 AmenkoJ narys jis
Petras Spurgis.
gydytojas
Juo
“Gavės
....būtų pajėgęs.
. ,
.
---- laisvą dieną
nor* tikrai užsidariau i kiautą ir šęs ir išleidęs “Gyvybės Ma- ”llr®
amžiaus. Į
patenkinti buvo ir kasos ad- pazyliuoti per susirinkimus iš jo negaliu išlysti. Galop lūną” ir suredagavęs La- Susivienijimą velionis buvo
Bacevičiaus Koncertas
CUSTER, MICH.
mimstracija, u nauai, n jr visokitu? kitas pramogas
be
pervinsko-Banišausko
“
Anglia-Įstojęs
metais,
taigi
po vieno menesio
Rugpiučio 2 d. 3,000 vie
gydytojai.
*
jame išbuvo 6(i metus.
traukos
darbo
atsipalaidokasių
Atsiminimus.
’
tų
Hoover auditorijoj sėk
Kauno miesto ligonių ka
Dvejos Laidotuvės
siu
liepos
5
d.
3
savaičių
-------------------sa, kurios pirmuoju direk- Nelengvos buvo dr. A.
mingai koncertavo žinomas
Liepos 21 d. mirė Ona pianistas Vytautas Bacevi
CHICAGO, ILL.
BROOKLYN, N. Y
toriu buvo J. Vilkaitis, nuo Garmaus dienos šiame kraš- atostogų,
Litvinaitienė, gyvenusi Cus- čius, nuolat gyvenantis Nevv
pat pirmųjų dienu dideli te- Jis buvo Sera? gydyto- “Norėčiau net ir jūsų
tery,
sulaukusi 76 metų am Yorke.
Vienas
Po
Kito
Frieškomunistinis frontas
dėmėsi skvrė švietimo dar- J38, bet amžius neleido pri- kraštą pasiekti, bet nežinau,
žiaus, o liejios 22 d. mirė
Veikia
bui. Kasos vadovybė d r. įtaikinti čionykštėms sąly-ar mano sparnai išlaikys.
Liepos 23 d. netekome dr.
jos
Motiejus PečeA. Garmaus asmeny ir čia goms ir gauti teisę gydytoNeiašau, nes jtempta- A. Garmaus, o po savaitės, Kaip žinoma, Molotovą konisjiosūnis
, 55 metų, gyvenęs
turėjo nepakeičiamą taiki- jo verslu verstis. Kelerius me darbe labai pavargstu,
. .
liepos 31 d. amžinai akis po San Francisco konferen Bronsone.
Dr. A. Garmui
ninka. Jis kiekviena proga paskutiniuosius metus jis Turiu ir pačiam pasirinkęs
kitas taurus lietu- cijos išlydėjome su atitinskiepino mintį, kad pačios buvo gavęs progos dirbti daug medžiagos, bet nesu- vis, Jonas Kučinskas.
kamais plakatais. Toms “iš- Pala’doti liepos 25 d. šv.1 mirus, jo šeimai ir
Net ‘_____
NauMarijos kapinėse, Custer, draugams reišz.iu gilią
kasos neturi laukti, kol na-gydytojo
darbą
senelių spėju, parašyti._ ---_ Biržų ieistuvėms” vadovavo Liuda Michm.
Velionis
rys susirgs, kad ir patiems prieglaudoje, bet ir tas dar- jienų gegužinėj negalėjau
užuojautą.
nariams naudingiau ligos bas nedaug malonumo te- būti diibau.
Gal turite krašto sūnus, bet mokslus MikuLkytė.
Velionė Ona iš Lietuvos
Kipras Bielinis.
Žy.
baigęs
apsigyveno
MariamLiepos
3
d.
piketavome
atvykusi
gyveno
PennsylvaTodėlteikė:
darbo
našta
buvo
Rusecko
‘
Savanorių
New
York,
N. Y.
išvengti, ją įspėti.
Man labai reikalin- polėj ir čia visą laika gyve- “Laisvės” rengtą pikniką nijoj ir Detroite. 1922 megius
I., o liepos
ga Daug geriausių linkėji- no. Pradžioje jis ėjo tai- \Voodside, L. i.,
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
mų. Jūsų A. Garmus.”
kos teisėjo, o vėliau notaro 24 d. buvo piketuotas
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
Tai
buvo
paskutinis
jo
pareigas.
“Laisvės” namas, 110 AtNAUJA VALGIU KNYGA
laiškas. Jis rodo, kad dr.' Velionis buvo pažangus lantic Avė., Richmond Hill.
n
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
A. Garmus vis dar ateitimi žmogus, nuoširdus demok- Tą dieną ten buvo “LaisKeleivio'9 Kalendorių 1956 Metams
Kitomis Informacijomis
:gyveno, dar visokių suma- natas, visą savo amžių ėjo vės” $10,000 vajaus pabaig“Keleivis” leidžia dideli apie 100 puslapių ka
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus nymų turėjo ir galvojo dar su tais, kurie kovojo dėl tuvės. Vienas piketuotojų
(buvo apsirengęs maršalo lendorių 1956 metams. Kalendorius bus pai-uoštas
vedėja M. Rlichelsonienė. Knygoje sudėta apie pus galėsiąs juos įvykdyti, bet demokratinės tvarkos.
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius žiaurioji mirtis viskam galą L Amerikon atvykęs ve- uniforma. I.aisviečiai ji pa- prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
,
ilionis ėjo su socialdemokra- matę išsigando ir kaikas su- tas.
,
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai padarė.
tais.
šuko:
“
Maršai
Žukov,
marKaip
kasmet
taip ir ateinančių metų kalendo
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
velionis! sal Žukov!”
3
d.
Rugpjūčio
Dr.
A.
Garmus
buvo
veik

riuje skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, in
kių naudingi) patarimų apie virtuvės saikus, apie
lus 1905 metų revoliucijos palaidotas Lietuvių Tauti-j Ir pats Bimba nesitikėjo, formacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
dalyvis, dėl to buvo privers-nėse Kapinėse.
ikad pobūvis bus piketuoja-[
Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo .tas ir savo kraštą apleisti.! Paliko žmoną Emiliją,'mas ir kad jame pamatys
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. Atėjus tos revoliucijos 50 sūnų, žinomą muzikantą! “maršalą Žukovą,” kuris jį sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para metų sukakčiai jis sielojosi Aleksandrą Kučiūną su šei- ragins grįžti į Lietuvą.
“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina dar gyvų žmonių turimos ma, ir dukterį Eleną Meš- Daug ateinančių į pobū- lieka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus medžiagos surinkimu, labai kauskienę su šeima.
vj, pamatę piketininkų pla- JJ pome siijsti šiuo adresu:
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
laukė K. Bielinio ir prof. J.1 Tebūnie šiam tauriam katūs, nėrė į šalį. Į vidų }
“KELEIVIS”
Kaminsko atsiminimų pasi- žmogui, nuoširdžiam de- ėjo vksaj ne(]aUg raudonųjų 5
KELEIVIS
rodymo.
'mokratui
lengva
Amerikos
1
davatkėlių.
*
1
636 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.
ii* 636 E. Broadway —:— South Boston 27, Mass.
w
žemelė.
Čikagietis. |
‘ M Ra2gaitis

Dr. Garmų prisiminus
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KELEIVIS. SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

imas buvo pakartotas. Lėk
tuvas turėjo lygiai tokius
pat įrengimus, kokius anuo
met turėjo Bleriot. Jis skripintųsi pasauliečių organi- do 1 vai. 22 min.

Ir tas įdomu žinoti

Nr. 32, Rugpjūčio 10, 1955
SVEIKINA NAUJĄ MINISTERĮ

Kunigas Be Klebonijos
Apie Sakramentus ir Kitką zacija.

_
O naujoviškas
lėktuvas
Taip
siūlo
kunigas,
kuris
šiandien
skrenda
per
jūras
Viename Chicagos laik- neturi pai apijos, bet turin- marias, vandenynus, skrenw
rašty, matyti, klebonijos ne
tieji yra patenkinti esama da visomis kryptimis, visoturintis kunigas rašo:
i. Prieš kelias dešim- kiose aukštumose, skrenda
“Daugumoje bažnyčių yra
tis
metų
čia atvykę lietuviai greičiau kaip garsas lekia,
‘įžanga.’ Įeinant bažnyčion
mokama 10, 15 ar 25 cen atsimena, kiek būta ginčų, Mažiau kaip prieš 100
tus. Prie durų yra tam tik narščiav imosi, kiek grasin- metų garsusis prancūzų rapeklos baisenybėmis šytojas Julės Verne parašė
ri stalai ir atitinkami parei ta
gūnai. Tie būna kartais tiems, kūne siūlė parapijos romaną, kurio veikėjas žetaip uolūs, kad sustabdo piniginius reikalus tvarkyti mę apvažiavo per 80 die‘neaukojusį’ ir primena jam patiems parapijiečiams ir nų. Anuomet tai buvo dimokėti kunigams algas.
dėlė svajonė, o šiandien
Prezidentas Eisenhouer sveikina Markm F. Kokom, ku
jo pareigą.
-------lėktuvu
ta
kelionė
atliekaris paskirtas sveikatos, švietimo ir socialinių reikalų
“Daug Kur tuoj po Evan
Saulės
Krosnys
ma
per
kelias
dienas,
nenusekretorių
(ministeriu) vietoj atsisakiusios ponios Hobgelijos ir pamokslo būna
by.
viena, kitur net dvi rinklia Nuo žemės iki saulės vra leidžiant ant žemės.
vos. Net mišių metu skam 93 milionai mylių. Jei ‘to- ,Ir nauJiems greitesniems
ba pinigėliai, metami Į spe kį kelią atkeliavę jos spin- imtuvams galo nesimato,
Kdi apie sočiai stu kongresą
cialius krepšius, kuriuos ne dūliai mus dar gali pake-^.au ^koma, kad dai šiame
šioja ir kilnoja arba keli pinti 100 laipsnių karščiu, ^tmety žmogus pasieks ir
patikimi parapijiečiai, arba tai galime suprasti, kokia menulIAprašydami
Socialistų Percy Knight, Britų Darbo
—K. K.
patys kunigai.
karšta yra pati saulė. Moks
Internacionalo ketvirtame Partijos
vicepirmininko,
“Bažnyčia yra šventa vie lininkai sako, kad saulės
kongrese
vykusias
diskusiKnight
nurodė,, ___
kad
.
.
„
.
. . .. Ponas
____ __
o_ _____
ta ir maldos namai. Čia paviršiuje yra 11,000 laips-<Za 7 c6č$irupi/l<I jas, anglų didieji iaikraš- mintis, jog mes neturime
žmonės ateina melstis. Pi nių karščio.
čiai plačiai palietė Rytų Eu“be reikalo erzinti rusų,”
nigų rinkimas išblaško mal Mokslininkai cviiai
senai gal- ddli
Jau dllliač
antras IdlVdč
laivas dlVCZ-d
atveža ropos
klausimą.
“The ir net turėtume atidėti rei
dą. Mokėjimas Įeinant i voja. kaip dar geriau išnau- Europoj užsilikusius karo iš Times,” “Manchester Guar- kalavimus laisviems rinki
bažnyčią ir rinkliavos, ir doti saulės spindulius šil- savo tėviškių išblokštuosius, dian,“ “Daily Telegraph” ir mams,—ta mintis prieštatai net mišių metu, parodo, dymo reikalams. Visi ži- bet lietuvių tuose dideliuose net komunistų “Daily \\ ork- rauja Vakarų demokratijų
kad praktikoje medžiaginė: nome, kad spindulius tam laivuose tėra vos po kelioli- er įdėjo išsamius diskusijų propagandos
pagrindinei
vertybės yra statomos aukš tikru būdu perlaužiant ga- ka. O galinčių ir norinčių aprašymus. Tuo tarpu, kai linijai. Jis pareiškė viltį,
čiau už dvasines.
lima sukaupti i vieną vietą į šį kraštą patekti mūsų tau- “Daily Worker” šu pasipik- kad Vakarai visuomet kargaudo mus, kaip koks po
“Sakramentų teikimas tu- ir toj vietoj pakelti tempe- tiečių yra per 3,000. Jiems tinimu kalbėjo apie egzilų tos visiems diktatoriams^
—Ei, Maikuti,
licmonas. Kaip nuo jo ap- retų būti visai atskirtas nuo ratūrą. Tokiu būdu dabar reikalingos buto ir darbo ga-dalyvavimą kongrese ir kad “diktatūroms turi būti
tu mažuti,
sisaugot?
Atsirado viena piniginių reikalų.
Taip, jau mėginama panaudoti rantijos. Jei tų garantijų apie kai kurių kalbėtojų padarytas galas.”
padainuokime
c
Dėdatruputi:
gudruolė, tokia kaip tas jū- kaip bažnyčioje dalijamas saulės spindulius namams nėra ir nebus, jie atvažiuoti reikalavimus atstatyti lais- mos pastangas nusiginklavisu prezidentas, ir patarė is- švč. Sakramenta; be jokio Į gildyti, valgiui virti ir tt. negalės ir bus priversti ne-vę Rytų Europos paverg- mui užtikrinti, Vakarų valsEina garsas
kelti garniui šaunų balių, mokesčio, taip lygiai turėtų Tokie bandymai daromi pabaigiamą vargą vargti tiems kraštams, — didžioji tybės turėtų nesvyruodamos
nuo gronyčios,
Sako, Kai mes jį gerai pa- būti teikiami visi Sakra- Indijoje išlenktų veidrodžių Vokietijoje ar kuriame kita- anglų spauda labai palan- pasakyti diktatoriams, kad
reikia gerti
vaišinsime,
tai jis mūsų mentai. Kalbos, kad tai ne pagalba. Keli tokio stiklo me Europos kampe.
kiai pasisakė tuo klausimu, jų diktatūros yra kai kurių
magaryčias . . ,
draugijos nenaikins.
‘pirkinėjimas’ mišių ar ku-J veidrodžiai sustatomi taip, Mūsų visų pastangomis Liberalų
“Manchester karų priežastimi,
—Nerėkauk, leve!
—Bet garnys,
vaike, rio Sakramento, bet tik ‘au- kad jų sukaupti spinduliai sukurtasis Balfas tebesi™- Guardian iiep„s‘u d. apie Pono ilozerio puolimas
—O kas gali man už- snapso negeria, tai kaip ji kojimas’ ta proga, yra pini- kristų ant katilo dugno ir pina kiek galėdamas Euro- tongresa lasė taip.
buvo tlesesnls.
‘
bu.
drausti, Maiki? Juk visos Šail pavaišint?
gų linkimo maskavimas bei JĮ
■■ šildytų.
poj tebesantiems tautieSocialistų internacio- ropos pavergtos tautos niegazietos rašo, kad Amerika —Šito, tėve, ir varlės ne- pridengimas gražiomis, nun , . Kiekvieni
padėti.
.
, . 10., ketvirtainių
...
i- čiams
-•
v x Kas
•• išva- • na^° ketvirtojo kongreso va- Kau nesutiks su joKia taikos
yra fiy kontras, vadinas, žinojo. Jos sutūpė dideliu timis bei idėjomis,
pėdų tokio veidrodžio gan ziuoti negali, tuos jis rupi- kar dlenos p^dyje nega- sutartimi, kun ,žeis zmodemokratija. Taigi aš ga- ‘atu ir pradėjo svarstyt, ką Paminėjęs, kad žmonių per 10 mmucių užvirinti naši suselph pinigais,^di a- leta susltam dėl
gaus gai bę KJysta tį^ Ru_
liu daryt'kas tik man pa- garnys geriausia mėgsta.
nespauažiąs
piniginėmis vandens k\ortą.
Dužiais, a\aiyne ir iu, u kurią Vakarai būtų pasinio-ne galvoja, kau jie rtziaugtinka. Noriu rėkauti, tai — las, Maiki, labai pana-rinkliavomis kunigas ‘netu- Tam tikras veidrodžių sveikuosius ir galinčius...K. šę sumokėti Ženevoje už sis taika pono M och o sąiyvykti
jis rūpinasi a vez i {sėkmingą
us gali,. per 2. sekundi
rėkauju: noriu tylėt, tai ty -u i mūsų susaidės mitingą, rėš geros markės’ pas vys.
-• i s*
nusiginklavimo gomis. Jie nenustos tikėję,
me- ši
liu. O jeigu norėsiu, tai ir’ —Supianuma, kad pa- kūpą. jis sako, kad pinigai<uždegti me
popien, me
si krašta.
naštą.
...
.. ,
sutarti su Rusija. Nesutari- Kad Vakarai parems juos jų
pasidaro kunigo svarbiau- džigą.
ant galvos atsistosiu, ir vis- našu.
n
,
vi •
• i?3 ° Plrm-ni”•‘J8 lbV\ęS inas buvo slepiamas ir man-siekimuose i laisvus rinKitiek niekam ačiū nesakysiu. —Nu, tai ką gi jos pasta- siu rūpesčiu ir prieinama Dar sunkus klausimas, į Europą susipažįsta su ten da2US į,et V1sai aiškus
inus.
,
prie iškrypimų.
kaip taupyti “saulės kros- tebesančių tautiečių gyveni
Jes, vaike, kol Ameriką val- navijo, vaike?
Bet
aisvųjų sočia istų
do asilo partija, vadinasi, —Čia buvo nelengvas “Vienoje klebonijoje sir- nio” šilumą nakčiai arba mu. Tie patyrimai bus labai Ginčą p 1 a dėjo Julės ._
Uansimas tėve. Vipso kunigas.
Švenčiausias cms dienoms, kada saulės naudingi sprendžiant kaip ^otk, buvęs Pi ancūzijos sąjut zio delegatai is LenkiVie- go
kunigas,
demokratai, tai galim pašų- joms klausimas,
geriau tremtiniams padėti. g>'n.vt'OS ministeris, daryda-J°s, \ engi
Lietuvos,
buvo
jam ne- nėra.
myt, ba toliau nežinia kas na varlė tvirtino, kad gar- iš bažnyčios
V. ' Balfo
valdyba nesenai—
su- mas -!Ža1.?^ i lytinius
deba- tijos,
Bulnys geriausia mėgsta vari- samas per nedideli kiemą,
Daromi bandvmai ir JAV.
------ -------------------.....
•• Cechoslovakijos,
r>
-•
gali būt.
darė
atskira
komisija
trem*
us
a
P
ie
nusiginklavimą.
g
all
Jus,
Rumunijos
ir
L k—Perdaug nešumyk, tė- kę. nitą gi rėkė, Kad daug Kaitą einu į bažnyčią per New Yorko Fordham unive, nes ir demokratų polic- geriau bus pagaminus jam tą kiemą ir sutinku kleboną. ersiteto laboratorijoje jau tinių emigracijos reikalais Didžioji dalis laiko buvo rainos turėjo palaukti iki
su spirgučiais. Pra-Jis su kamža ir stula, užsi-’pa(iaiyta tokia “saulės kros- rūpintis. Ji buvo nuvykusi skirta praėjusių derybų JT popiečio, kad išgirstų tikrai
manas uždarys Į belangę. barščių
*
T* _ - _
/-» ydar
1
M Supra- • «”« »kuri• gali
> • duoti
1
TT
T
Ponas
net. Z*6,- *i VWashingtona
ir ten kartu organizacijos nusiginklavi- putjius} gynėją.
spakainas, ridėjo ginčas. VVienos
var- metęs
švarkelį.
—Gali būt
“ ‘komisijoje,
‘
’ riugh uaitskell (Britų Dal
kurioje J.
Maiki: policija manęs jau’ lės kroke: “varškę,” “vari- tau, kad jis neša ligoniui 900 laipsniu karščio. Tai su estais ir latviais klabino
kitos — “barščius,” Švenčiausiąjį. Viena ranka neįsivaizduojamas karštis! kur reikia, kad Pabaltijo Moch >Ta Prancuzijos atsto- bo Partijos d e egatas) ganerušios, ba mes ja pafiksi- kę. ’;
nuosndzių plojimų iš egnom.
barščius!”
pakišta po švarku, o kitoje Jis uolos gabala gali sutirp- tremtinių galėtu daugiau at- ‘as’ apsvaigai. Meistriškai
‘
beaiškindamas, jis staiga^ suolų.
—O ką reiškia “oafiksi- —Maiki. toks lermas daž- jis laikė ankštai iškėlęs dinti per 3 sekundes. Tos vykti.
be
visų
Jungtinių
visu Jungtiniu P<deido
Išleido katę tarp Europos i I
1 or
onas Gaitskell pasakė p
nom”?
nai būna ir ant mūsų mitin- maišą su pinigais. Nežino- krosnies išradėias mano, Bet
kad
ia
patobulinus
bus
gaAmerikos
Valstybių
lietuvių
sočiausių
emigracinių
karui, kad jeigu rusai
>s
lietuviu
socialistų
-Joch
—Tai reiškia, užfundi- go.
jau, klauptis ar ne. Klausugestijonuorlamas, leikalautų atitraukti Jungjom. Matai, mūsų Sčesly- —Žinau, tėve, žinau.
piame prieš Švenčiausiąjį, Įima pakelti temperatūrą talkos nieko nebus. Senųjų veliy>
maisą.
jkį
9,000
laipsnių.
šitų
ateivių
nuoširdžiu
bendraka
d
Vakarų
valstybės ne-uni0 Amerikos Valstybių ir
vos Smerties Susaidė išrin- —Bet pasakyk, kaip tas bet ne prieš pinigų
ko Frenki Maslionką savo varliu ginčas pasibaigė?
luo tarpu tas maišas buvo' krosnių uždavinys tarnauti darbiavimu Balfas galėjo P’i'alėtų erzinti Sovietų, hutų karines pajėgas iš hu
prezidentu, tai jis raidavei —Jis pasibaigė gana nesamas su didesniu rūpes- ne kasdieniniams žmonių atkviesti apie trisdešimt įeidamos “laisvų linkimų «opos,~ V akarai turėtų teisę
ir padarė sumanymą, kad liūdnai, tėve. Negalėdamos čiu. negu švenčiausias
reikalams, bet mokslui—ty- tūkstančių karo aukų. Jie satelitiniuose kraštuose paprašyti rusus ne tik atitraukti jų kariuomenę iš
‘Mirė moteris, kuri para- rimams kaip veikia labai ir šiandien joms padeda, klausimo.”
ant tos intencijos reikia su- viena kitos perrėkti, varlės
“
Ženevos
konferencija
neBytų Europos (“kitais žorengti gerą balių irgerai nutarė pasikviesti garnį, pijos bažnyčioje metų eilę aukšta temperatūra Įvai- Bet šiandien atėjo eilė ir
skaitoma, kaip dziais tariant,”
pasakė
pašumyt.
kad jis pats joms paaiškin-dirbo ir puošė altorius. Mi- rį0Tn5 medžiagoms. Jų pa-naujiesiems ateiviams atsi- SaJl būti
.
Gaitskell,
“
grįžti
i
prieška

—Reiškia,pakvictėt
ir tų, ką jis geriausia mėgsta: rė neturtinga.
Palaidotajgalha bus galima praktiškai dėkoti už jiems suteiktą pa- paskutinė proga, sakė jis,
policija i tą balių?
varškę ar barščius.
be mišių. Už kelių dienų'patirtį vjsu metalu tirpimo galbą ir atsiminti kartu su ‘‘nes fjėra tokio dalyko, rinius rubezius”), bet taip
senaisiais rūpintis sudalyti kur reikalas eina apie tai^paf baigti Rytų valstybėse
—Jes, Maiki. Tas Mas- —O ką, Maiki, garnys; mirė vienas vyras, kuris Į laipsnį.
turi
tai turėtų Komunistinių
vyriausybių
lionka yra kytras vyras. Sa- pasakė?
:Pei' vi?^- savo gyvenimą ne- Panašią krosnį dar ---- buto -ir darbo
------ garantijas. Greičiau ...
r
“
Tai
reiškia,
ko, policija reikia kaneč pa- —Garnys, tėve, joms at-’turėjo nieko bendro su re-viena privatinė įmonė San tiems, kurie trokšta Į šį kraš- butl skaitoma, kaip pirmoji monopoli.
Prancūzi- ta
tą atvvkti.
atvykti.
1S
e,Jes derybų dėl nusigink- leisti laisv
laisvus rinkimus.” Dertinari jo
io Diego, Calif., ir Pmnpfrziiš eilės
vaišint, tai turėsim gerą sakė: “Aš mėgstu varles, ligiją iš viso. Turtingi
Talka būtina ir skubi, lavimo.
Niekas neturėtų Ja> vėliau Gaitskellis beveik
protekšin. Ar iškils kada varles!” Ir, nieko nelauk-namiškiai ‘užprašė’ jo lai jojeNorinčių
atvykti
sąrašai
yra
būti
daroma,
kas sugadintų suaidė savo tezę, pasakydalaitas ant mitingo, ar kitoks damas, ėmė jas ryti vieną dotuvėms daug mišių, Lailietuvių laikraščių redakci- naujo atoslūgio atmosferą, mas, kad jo nuomone yra
ermyderis, tai jau būsim po kitos. Taip, tėve, pasi- dotuvėse dalyvavo kunigų
Tada ir Dabar
jose
ir Balfo skyriuose. Per- kuri dabar yra tarp Rusijos maža vilties, jog rusai nospakaini, kad niekas nesu- baigė garnio garbei iškelta būrys. Mišios sekė po mi1909 metais liepos 25 d., žiūrėkite juos ir, pasirinkę ir Vakarų. Visos proble-*'ės derėtis tokiomis sąlygoreštys. Taigi valuk to, Mai- varlių puota.
i šių.
l:i, aš policijos dabar ir ne- —Ar tai tu, Maiki, nori iš * Laidotuvės turii būti vi-'tai yra prieš 46 metus, pran- iš jų tinkamus asmenis, su- mos, kurios tiesioginiai ne- mis.
. . Neleis-cūzų
lakūnas Louis Bleriot darykite jiems reikalingas gresia tnikai, turėtų būtipa- šiuo klausimu p. Moch ir
bijau, ba davėm gerą balių, tų durnų varlių padaryt mū- siems vienodos------------- ,
liktos nuošaliai, ir mes ne- P- Gaitskell atrodo buvo tos
—Cha-cha-cha! . . .
sų susafdei priklodą?
tinas dalykas yra laidotuves j pirmą kartą rvžosi skristi garantijas.
įer Anglijos kanalą, kuris
-------------------------turėtume kelti laisvų rinki- pačios nuomonės. Jie abu
—Ko tu čia kvatoji?
—Taip, tėve. Jų balius ir maldas už mirusius surišn
—Žinai, tėvt, tas jūsų turėtų būt jums gera pa- ti pirmon eilėn su pinigu. skiria Angliją nuo Prancū- Ture* Būti Unijų Nariais mų Rytų Europos sateliti- sutiko, kad kaip bebūtų di-------niuose kraštuose klausimo, džiųjų valstybių gerai suJis siūlo, kad vyskupas zijos. Jis pakilo iš prancūbalius primena man tas vai- moka.
šes, kurias žioplos varlės —Maiki, aš nelabai tave kunigams mokėtų algas ir- zų Galais uosto ir laimingai General Motors bendro- kad ir žiauru tai atrodytų planuota ginklavimosi tarpkraštų tautoms,—laisvi tautinė kontrolė, vistiek nesyki norėjo garniui iškelti, suprantu. Pasakyk aiškiau kad pinigų slinkimu rū-Į nusileido Dovery, Anglijo- vėj dar dirbo apie 18,000
Įję
nuskridęs nedaugiau darbinink”. kurie nepri- rinkimai neturi nieko bend- gulima būtų visiškai užtik—O kaip tas buvo?
kokia iš to gali būt mums —
paprotys,
tėve.
Jį
būtinai
kaip
30
mylių. Jis tada lai-klausė unijai. Šiemet uni-ro su taika.”
Įtinti, kad kažkur nėra už—Buvo taip, tėve. Vieną pamoka?
imėjo 1,000 anglų svarų pre-ja išsiderėjo, kad unijai ne- .^ono. VIoch’o logika ir slėpta pakankama atsarga
pavasario diena balos pa- —Čia pamoka tokia, tė-reikėtų išgyvendini.
kad
nereikia
kelti
balių
—
Olrait,
Maik,
aš
rapor-'miją,
kurią buvo paskyręs priklausantieji darbininkai vienšališka galvosena tuoj vandenilio bombų, kuriomis
k rašty susirinko daug var- ve,
lių ir pradėjo tartis, kas rei- svetimiems.
tuosiu apie tai ant savo šu “The Daily Mail” Iaikraš- negalės dirbti. Dabar bend- buvo sukritikuota dviejų galima būtų padaryti begarovė tuos darbininkus įspė-delegatų: Alfredo Mozerio, Io jiidelių nuostolių,
kėtų daryt, kad garnys ne- —Ale kad policijai, vai- saidės mitingo. Gali būt, tis.
šiemet tą pačią liepos jo. kad jie turi Įsirašyti į olandų socialistų partijos Ponas Moch’as padarė.
naikinti jų veislės. Girdi, ke, visi fundija.
1
kad kitąsyk mes vieni pamėnesio dieną* tas skridi-uniją arba bus atleisti.
tarptautinio sekretoriaus, ir
(Nukelta į 7 pusi.)
jis Klaidžioj.’ po ! ak; ir — Tai yra labai peiktinas tys alų išgersim.
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save. Aš savo)
kėje negyvenu ,

ūkėje tevis-broliai ir seserys, laiške ne-jtarškučius, visur tarškina ir n
jau 8 metai rašo ir kur yra Zosė, laiško'mano lietuvių kalbą tobuliciau. Pianas
kaip pasitraukiau,
rranas rašėjas
rasejas nežino. Kaip pats ną. ...

(įspūdžių nuotrupos)
miręs. Jonas miręs. VIa- laiško rašėjas išsisaugojo Anglai daugiausia turi
dislava mirė. Antosė mi- nuo mirties ai nuo Sibiro, lotinybių, bet jie atsargūs
n
Liepos 12-16 d. Londone, tos, Moch “Nusiginklavi
Jie Aiškina Lietuvos tų Sąjungos raudonosios ar- rė. Tėvelis anksčiau mirė, jis nerašo, gal todėl, kad vienu lopu skirtingus reiškiPavergimą
mijos pagalba.
,
1 o Zosė tebėra gyva, ale ne-suspėjo laiku iš savo ūkio nius-vaizdus lopyti, jie var-Anglijoj, posėdžiavo Socia- mas, Mollet “Euiopos tau
žinau, kur gyvena. Žiemą pasitraukti?
toja begales skirtingu įvai- listų Internacionalas. Susi- tų bendradarbiavimas,” OlSovietų Sąjungos komu
Jų Derliai
gavau laišką, o Stasys tebė-------riaspalvių lopų; pas juos rinko socialistinių partijų. lenhauer “Europos saugu
nistų partijos svarbiausias
GydytojųAtlyginimai
nėra žodyne pasenusio žo- delegatai iš 50 kraštų. Tau- mas,” Finn Moe (Norvegi
laikraštis, Maskvoj leidžia Nepriklausomoj Lietuvoj ra gyvas ir gyvena Prano
1935-1939 metų ūkėj su broliene, o aš gyve- , ...
,
. . ,
džio, kurio nevartotų. Jų tų ir rasių mišinys. Greta ja) “Jungtinių Tautų čartemoji “Pravda,” Pabaltijo vidutinis
. . .. derlius
buvo 12.4 nu antroj pusėj nuo tevis- JdUmejl
>.Ja* a f® kalboje sudaryti septyni di-Europos daug Azijos ir Af rio revizija.” Attlee nagrikraštų prijungimo prie So- \iecl/Į
.
. . -- , , , , .
.
gauna per mėnesi 4/<K>w <jįeji žodynai, kuriuose, ne likos tautų socialistų atsto- nėta tema dar plačiai ir lavietų Sąjungos 15 metu su- dvigubi centneriai is hekto- kės. J. G. gy vas.
rublių, vyresnieji gydytojai dėl žodynų storinimo ten vų. Įvairių spalvų veidai ir; bai palankiai pavergtoms
kakties proga aiškina, 'kaip r0
metuų derI‘us -b“’ S?kome sud,ev’ , Llklte . o rublių, specialistai 1,000 :dgtj 0 naudoiami.
Lietu- apdarai. Nuo europietiškų’tautoms
kalbėjo
Hugh
ir kodėl tie kraštai prisijun- v0, .' 0 dvigubų centnerių), sveiki musų aplankyti ir rublių. Kulautuvos džiovi viai vos aštuntą dalį turi-paprastų eilučių iki japonų,) Gaitskell, buvęs ministeris
o Vilniaus radijas praneša, mes bename sveiki, uauK- ninkų sanatorijos
dnektokad įr menkuose žody- Kinu atogrąžų kraštams bū-'jr Darbo Partijos dabartinis
kad Šilalės kolūkis “Į Lais- sime atsakymo. Antrame
35
ims,
kulio
žinioje
yia
oo
nuošė
lietuviškų žodžių te-dingų apdarų. O Pakista-iždininkas, menamas Attlee
‘‘Ištisus šimtmečius Pa- vę,” kurį tvarko agi-. Hen- laiške parašysiu daugiau.
namai su visa eile_pagalbi- naucĮoja 0 saikstosi sveti- no atstovas buvo apsivilkęs Įpėdinis.
baltijo valstybės priklausė rikas Pauliukevičius, šiemet Sudie, sudie,
mų pastatų ir įrengimų
mų, tais svetimais, lyg ak- lygiai tokiu kostiumu, ko- Trijų Europos didžiųjų
ūkiškai ir kultūriškai prie tikisi gauti iš hektaro 9-10
—:—
gauta
mėnesinės
algos
jag ar girtns siuvėjas, deda kius dėvėjo seniau lietuviai kraštų socialistai jaučia atRusijos. Pasinaudojant jau- centnerių, o, girdi, prieš prie to laiško mūsų skal
a .200 rublių.
visokios spalvos ir medžią-ūkininkai vasaros metu: ii-sakomybę už savo kraštų linų sovietinių respublikų metus tik pusę to tesurinko, tytojas F. J. M. pastebi, kad
Gailestingosios
seserys
g0S jop^
kiekvienam apgi iki kelių- baltos naminės kimą. Jų kalbose yra šios
silpnumu jų pirmaisiais gy- tai yra 4-5 centnerius.
jis nesupranta, kodėl jo gauna
„„lina 450
, ,, rublių, c|o,
1£rAS. - slaugės
(
j
an
g
a
i
u
i
>
jį
e
patys
to
vavimo metais, užsienių už- Vadinasi, komunistų tvar- brolis pasitraukė is tėviškės. į, ,, ,ruDI1U» siauges dangalui. Jie patys to ne- drobės marškiniai ir ilgos dienos klausimus sprenmato,> iį save retas nori Pa" tokios pat drobės kelnės, dziant skirtumų, bet tie vy
grobikai smurtu atplėšė Es- komas žemės ūkis vis dar Tėvo ūkis buvo gerai itai- 360p rublių.
r ■ r •
•. mato
Gydytojai
oficialiai
riją, Lietuvą ir Latviją, ši- nepasiekė buvusio nepri-sytas, buvo nauji pastatai, . b-vclytojai oticialiai ,.P
Pn'" žvelgt, o kai iš šalies kas Marškiniai iš šonų su pra-rai iš trijų skirtingų kraštų
ypačeįiįnįs žmogus pašte- skiebomis tik be juostos ir yra draugai. Jie savo patiems kraštams jie primetė klausomos Lietuvos lygio, gera žemė ir gerai dirbama, '3 j,-P1 p • neužsiima, ypač
atžagareivišką tvarką ir pa--------karvių melžiamų buvo 20, f?-•
ambu'bi, jie niršta, niurzga, kaip kaklaraiščio, kaip dabar grindė turi tą pačią pasaulėstatė valdžią, užsieniui parLaiškas iš Lietuvos
arkliu 12. Ūkio brolis ne- t011J<S- ar įmonių pasamnemokša laipsniuoto vartoja mūsų šokėjai.
žiūrą, jie yra vieningi, ir jų
j

sidavusią gaują.
.
“Prieš 15 metų liaudies

y

laikraščio skaityto- pardavė ir neišnuomavo, vienas dr'KeliukJis^lune akademiko klaidas dl'!sta Bet kai kas ir sioJe s™y‘ bendras Jikslas—siekti taig Waterburv <*» ** *> “pasitraukė."
nurodyti. Tad ir ateina ne- je daro savo dar'.ą. Lan- kaus ir laimingo žmonijai

itužimas nušlavė Pabaltijo ja? . ..
, ...
,
T --i-•
r • •
p?„me, J?1 ak,aJ prašoma mintis
galvą—kant atstovų ekskursijai di- pasaulio.
.• --i
...
__ _ ___ mums
_____ ___
_ __
_ _____
__gavėjo
__ _ broliai
, . . prisiuntė
laišką,
kuri
Laiško
brolia
’
**•
----------atzagareiviskas nesenai gavo nuo savo bro- seserys Lietuvoje išmirė
valdžias. Nuo tos dienos lio Lietuvoje. Laiške rašo: laišką rašęs brolis ir dar
šių kraštų tautos pradėjo
1955 m.birželio 23 d. tasbrolis su nuplauta kojamus gaivisi gydo ir,žinoma, iietuviškais žodžiais? Bet ;lėjo aplenkti moteiu sky-ko siekimo daugiau
naują gyvenimą ... ir so
Mielas
mano broli! GaKaip mireuž taigaunaatlyginimą.
aš remiu iietuvių
žo_
£ būtinii pan0‘r0 įjį. zuoto, geresnio pasaulio, kuvietiniu‘ tautu* šeimoje
- panko gyvi.
.,J, lai- vau as. nuo jusu laišką Kbirdyno leidimą. Aš tikiu, gyti europietiškus naktinius ris gali būt įgyvendintas tik
mejo _-.-.Ską nepaklausokurį ,abai
kad dar yra lietuvių, ku- maiškinius. Pardavėjos bu- draugiškumu. Buvo žymu,
širdingai dėkoju. Labai nu- Lietuvių žcdyno
no įe
ie isįsa; ngumas riems brangi mūsų žodinga Vo susirūpinę dėl dydžio. Kad kongreso dalyvių dėmeTaip porina “Pravda.” Ji sidžiaugiau gavęs laišką,
----------------kalba.
,
nes reikėjo taikyti 12 metų sys skiriamas Azijos ir Afnesako, kad po pirmojo pa- net per dieną valgyt neno- Kas lietuvių kalbą gerbia,įteka, farma, moskitas, invalikos socialistams.
Anis Rūkas.
mergaitės ūgi.
saulinio
karo Pabaltijo įėjau. Aš su savo priešai,ietuviškajį žodžįais reiš- iidas, okupuota, likviduota,-------------------------Kongreso salėj plevėsavo
akarais kongreso dalyliaudis, suvargusi, alkana, ka Juzefą ir su savo duktė- kia mintis, jausmus, o kai •modernus, vila, rezidencija, O KIEK KALIMŲ visų atstovaujamų valstybių viamš suruošė draugiškus
basa stojo Į savų karinome- rimis Zose, Kristina, Jadze, jų lrūk#la_ sugaivoja „a^ ioima, tekstilė, seksas,
vėliavos, tame skaičiuje pir- subuvimus, Darbo Partija,
SOVIETUOSE? mą kartą ir Lietuvos tri- vyriausias miesto burmistnių eiles ir
beplustan- Stefane visi mes sveikina- ven damas svetimybių, ku džiunglės, sugestija, komrias jų teviskes komunistų me jus ir Antaną, mes svei- ,iuos nflnai Lietuvos įuklė. iortas, buhalterija, realus,
spalve.
ras’ Kooperatyvų Centras.
JAV
federalinių
kalėjimų
Sa“Jas- , . .
. .
Klname >f !inklrae Vls? Į®’ tiniai, be atodairos i kalbai realizuoti,
Pranešimams buvo varto- iškilmingiausiai priėmė The
komplikuotas,
Ji nuslepia ir tą visiems ro gyvenime, gero pasiseki-da
ža,a
jebia Me emigrantas, apetitas, an- direktoriaus pranešimu
fe- trys kalbos: anglu, Cooperative Wholesale So. ....jamos
jau žinomą faktą, kad n mo visuose reikaluose ir ii- tjR svetimvbę. Kas ncsu. samolis, horizontas, idėja, deraliniuose
on
r kale->*muose prancūzų ir vokiečių. Ties ciety,
Ltd.,
pirmininkas
1940 metais Pabaltijo vals- glausiu metų.
,.anda tinkam0 žodžio įssi-l sezonas, parkas, piknikas, yra 20,800 kalimų. Tą pa- £jekvienu atstovu ant stalo Lord \Villiams Kooperatytybės buvo užgrobtos Sovie- Dabar as parašysiu apie reikšti lietuviškai, tokiems diskutuoti,; tolerancija, re- skelbusi,
x . “Laisvė” šitaip aparatas, sujungtas su kai- vlI entro būstinėje. Tenbėtoju ir vertėju. Užsidedi La priminti, kad Kooperalietuviškas žodynas
yra zistencija, simpatija, senti samprotauja:
Jeigu
paimsime
valstijiSKAITYKITE
ant galvos prie ausies gar- Ū'VU Sąjunga įkurta 1863
brangenybė, kalbos lobynas, rnentas ir tūkstančiais kitų w.t
bulriiii
iv
:
•
*
ir
miestinius
tiu’ėio kasą padidinantį aparatą ir metais. Tada
ar žodžių sandėlis. Jis jiems mirga jų raštai. Tokiems ""
kaliniais, Įjungi kalbėtoją arba pagei- pitalo 999 anglų svarus. Dayra labai reikalingas.
lietuviškas žodynas nieko kurie perpildyti šimtatūkstai skaitlinė bus
daujama
kalba
(anglų, •,ar Kooperatyvų Sąjungų
Kaip dailidei rinktinio negelbės. Ve kaip jie “bend- tantinė.
prancūzų ar vokiečių) ver- t entras jungia <S9 atskirus
betkoks
įvairaus ii- rimais
terminais
medžio
NAKTYS KARALIŠKIUOSE. Liūdo ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro
.
.
.......
„t
•
vmodemi. • .
“Šiais laikais kalėjimai y.
kooperatyvus, jo kapitalas
Dovvdeno apv.-aka apie jaunuolių
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- glO, SV011O, plOCIO bei ŽieSO na
Jie Vienu bendriniu papildomi poiitiniais kaliLietuvos Socialdemokra- siekia daugiau kaip 27 mi
.““piū,'.-‘c:..168.pS SS"
gabalas yra reikalingas, taip skarmalu lopo ir apsiaustą, niais.
tų
Partiją tremtyje atstovą- lipnus anglų svarų, 1954 meMirko jesulič o romanas, VILXius
Jeronimo ^av® kalbą gerbiančiam ir švarką, ir Kelnes, ir liemeTai
rodo,
kad
musų
vertč A. K. Puida, pirmoji dalis.
-‘
- -- -v'vo J. Glemža (Vokietija) ir t&is išmokėta dividendo per
Cicčno knyga apie Vilniaus krašto kiekvienas lietuviškas žodis nį, net ir nertinį, nebodami
1SS puslapiai, kaina ........................ $2 lietuviu
kovas už savo teises. Kai
socialiekonominė.
J.
Vilčinskas (Anglija). 6 milionus anglų svarų, dieLENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- na. kietuose viršeliuose ........... $5.59 pravartus
ir sunaudotinas ne tik medžiagos tapatumo, ne ir politinė padėtis nėra
Kongreso pradžioje rengė- nf>s_ apyvaila siekia vieną
dedannems angliškaiį mokyt'is; litrida TA\‘O KELIAS J SOCIALIZMĄ, pagal reikalą, tinkamumą, bet ir spalvos priderinimo.
-K n
Paraše Leonas Blumas.
ištarimą. angliškus pasikalbėjimus.
reikšmę, skonį. Imkime jų pamėgtą “termi- “Laisvė” turėtų parašyti. jai padalino visiems kongre- mi’ioną svarų. Jo įmonėse
......................75c sc-cializmo aiškinimas.
Kaina 25c. tikslumą,
Kaina
atstovams ir spaudos at- Į1 rastinėse tarnauja per
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. MiSoc i a L i z o ^.iek[ienas betų viskas zo-.ną likviduoti, Kkvidavo kiek «žmoni kaijnama Jos so
chelsonienės parašyta; 250 įvairių
stovams Lietuvos Socialdeasmenų.
Turi didePopuliari ir naudinga (hs, koks senass jis bebūtu, (angliškai liquidate). Jie —„.hinamni Ttii-vhn <»inn stovams
Socialde_ e
receptų. 132 pusi. Kaina ....$1.25 knyga šių dienu
klausimams supras.• ,
snį,
negu liet^iškuz žiSžius užgeri- ^k7ek už ISuIėri m"’ mokrat« Lietuvos
Pa,tijos tik
k? iŠ' *
muilo,
konserKAS BUS. KAS NEBUS. BET ŽE ti.
Kaina .. ........................... . .50c yra
tinkamesni
fabrimas. Lietu-’no, užmušė, nugalabijo, už- f’J'b ‘l ir šeriu’ Tuo“š leist? .an8”» kalba
v-”’ avalynės
“
MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
pa.mandras svetimas
gos įdomus aprašymas, kaip .Jonis
su
Škotijos
koMažrimas 1812 metais iš Viekšnių į
ančiam įterp-;
itern- bai
p ė. uždarė,
uždarė,
nanaikino SaiŠre
?
i • “L.S.D.P, For Lithuania s 1
.a"
”
,
Var
Si
vi
M
kalb
4
gerbiančiam
baigė,
panaikino
paiygi~ne?jos
škaiKauną ntfsikrauste ir Napoleoną re
operatyvais (šie savvstoviai
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina -$2.oO
r.,.„ v.
»><»« atrodo pakeičia lopu - likvidavo. t t0Jal
|ėt
ti kur Freedom ”
LIETUVOS ISTORIJA.
Visų dėmesį kreipė di- ^organizavę) turi didelės
NEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomūs,
I taugirdaitė-Sruogienė. it.te.wxKi kaip ązuolinen sienon iterp-! Kitu lopu ofaą>.vo (anglis- ..ekonominė. balinė ir polengvai skaitomi Dr. A. Garmaus
arbatos plantacijas Indijoje
atsiminimai. U'*', pas!. Kama $!.<)*> LIETUVIŲ
KALBOS
tas alksnio gabalas.
j kai (occupied) jie užlopo:
padėtis’ sveikesnė. džiųjų socialistinių partijų
G.
MILŽINO PĄUNKSM
k.. Balio Sruelnksml
Dr. p. Joniko pirmasi? ir vienintcGerbiančiu lietuviška kai- užėmė pagrobė Dacdemžė •»»
/
- atstovai: Didžiosios Britani ir Cevlnne.
r

į

v

išvijo

į

oaa

.

Vertinga^ Knygas

cezaris.

tarp

audru

m

demokratinio

pradai.

socializmas

ir

religija,

—J.

istorija

KaiVrei uiannų lietUVlSKą hai , uz.ciuc, pag uuc,
Mes įaU nekalta esame l asę, x. axxi
n
gos trilogi ška istorijos kronika. Jis s:uo klausimu veikalas.
173 pusi- di
iideiis formatas,
....................................................... $3.oo bą, atrodo, nedaug beliko, pasisavino, pavergė.
kad Tarvp,u Sąjungoje mj. J^s.. ement Attlee, Pranpopiera. Kaina
cuzijos Julės
Julės Moch
Moch ir
ir Guy
Guy Or?an’zuos Baltkalnieriu*
?.a
/?.
iuozas
Stalinas
nasakvti. kari
__ j: /qpb dliz7._..?,6
cūzijos
„ ,
... , arba kaip
.. Nemalonu
Nemalonu pasakyti,
kad di-l
di-; Senieii
Senieji lietuviai, maža-i.maža- uona
- kalėjimuose
KON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio ręs Rusijos diktatorių. Kaina
AFI. ir CIO susijungusios
..25c dziumSl literatų, kurie
lic-, HlOKSilHl, HV net OCfhOKSllHl, — ______________________ _____ Mollett ir Vokietijos Erich
nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusi. Kaina. .. .$3.75 socializmo teorija.Trumpa:
tuviškai rašydami saikstosi plačiau ir tiksliau pagal sa- sovietu Sąjungoj darbininkas Ollenhauer. Jungtinių Ame- unijos mano pradėti didelį
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana- ;utmenK“lantav^k°;
£ svetimybių, lietuviškas žo-|vo jausmą, pobūdį vartojo vienam apelsinui nusipirkti turi likos Valstybių Socialistų žygį raštinių tarnautojus
vičienės prisiminimai is jos jauatstovavo Sam organizuoti. Tam reikalui
Kaina ................................. 25c dynas nebereikalingas.
O deramą veiksmažodį, kiek- išleisti vienos vai. ir 15 minu- Partiją
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi. keisis.
Kaina ............................................... $1.00
Friedman.
numatoma narius apdėti $1
‘
tikra
teisybė
apie
sovietų jei
reikalingas, tai tik pasi- vienam vaizde skirtingą ir, čiu uždarbį.
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poero
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū,
•
.
, ..
.
L
Programines
šiam
laikomokesčiu. Tuo būdu susirodymui
—
tarp
kitų
knygų:kas
svarbiausia,
lietuvišką:
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį. ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
APLINK ŽEMĘ PER
Miškinį. Tumą. Savickį. Giras ir kt mo istorija ir valdymo praktika. I-atarpiui pritaikytas kalbas darys §15 milionų suma,
ve ir......
aš turiu. Iš tikrųjų užmušė gyvatę,
nužudė
219 pusi. Kaina ............................ S2J?1 bai daug medžiagos.
107 VALANDAS
96 puslapiai.
pasakė: Attlee “Tarptauti-! ui ią panaudos raštinių tar
MIRUSIOS SIELOS.
M. Gogolio kaina .................................. 50c dabartiniai literatai nevar- žmogų, nukovė priešą, nu
svarbiausias veikalas, išvertė Mne padėtis ir Jungtinės Tau-nautojams organizuoti.
romos
popiežius
yra toja
nė dalies turimu Lalio galabijo plėšiką, užbaigė
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25,
~
KRISTAUS VIETININKAS? Pa- RYTŲ PASAKOS.
Vinco Krėvės1 rašė
kun.
M.
Valadka.
SšvarDu
ai
Skardžiaus
Va-jkovą,
uždarė
laikraštį,
uzrašė kun. M. Valadka.
Svarbu ZOG)ne ai
parašytos indų ir kitų tolimųjų. kiekvienam perskaityti. Kaina S1-2*' dove žodžių.
Abalga, grū- gesino gaisrą, o čia dabar
tautų legendos.
220 pusi.
! soctALOEMOKRATIJA IR
lutsk’ tė’ a®va’ rakas, -įsienė, pieta, visus tuos skirtingus lietu
na ...................................................... *
SEVIZMAS.
Pagal K. Kautsk
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo naujausiomis žiniomis papildyta tuo ėja,
KUITlStynė,
kumštynė,Žemynas
žemynas viškus žodžius vienu likyiM. Valadkos parašyta knyga, 250klausimu knygutė. Kaina
25f
uodas,
luošas, už- davo lopu užlopo.
pusi.’
Kaina ......................... *..$2.50 KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR .skaitykla,
t
v
Žodžiu invalidas pakei
ŽEMAITĖ®
RAŠTAI
Garsiosios BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi- imta, gesyta, baigta, nUZU-

dyla, nugalabinta, naujovi- čia suožeidą, luošą, paliegė
nis, vasarnamis, buveinė, lį, nesveiką ir ligotą. Tai
kaina .................................................... •**
grįčia, žiesa, sudvnė, lytis, kalbos marinimas, o ne to
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
parašytas istorinis romanas iš 2e- pelke, 1‘aiStaS, tnoba, pirkia. bulinimas!
Anglai šykš
PINIGAI.
Jono K.Kario. 160 pa- maitijos krikšto laikų.
Su kietais ietoiaa ičtni<rn« trnvervoriic
veikslų, 225
pusi., gerame popieryje. ap<jarais.
Kaina .......................... $3.50 Įstaiga, lfciaigUS, KnygVefllS, čiai vartoja žodį liquidate,
Gaisro atveju
Ar galėjo tikrasS įgyvendinti, ateivis, liquidated.
THE
DARK.
J. Jazmitoks tvanas būti irką apie ta:
eska, Sąbūris, akiratis, SaVO- jie sako: fire put out—
A KISS IN
<ako mokslas. Kaina .................... 25c ,
-i •
i
no anglų, kalba sodrūs vaizdeliai. sako
150 pusi. Kaina kietaisviršeliais $2,
ka, metlaikis, medynas, gU- ųuenched — extinguished.
m inkštai s viršeliais ................... $1.00 DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu--.’
___ •
** *•
vos socialdemokratų raštai dėl bol-.rine, painus, Svarstyti,
Ką
svarstyti, pH- Kova—Strike ended.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- L-nrfa
__ ..........................................25c
atspara, sąjauta, nors nužudžius jie.vartoja:
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je.
Kaina
Amerikos lietuviams.
144
'BARAbAŠ.
Paer Lagerkvist’o isto- jausmas ir Šimtai kitų lietu killed, exterminated, anniKaina
rinė apysaka iš pirmųjų krikščio- viŠkų Žodžiu jiems atrodo hilated, exterpated; bendr AS
* * NETIKIU
*-”e'T MT'T T— T I III
f a nybės l-JV" Remeie p>u«»innM>
lAc T in/\ 1/1 IVir
w
ter v
DIEVĄ,
Knyga laimėjusi Nobelio perprasti ir jie savo kalbą rovę už darius: dissolved,
Pilna argumentų, kurie visiems Kipre.
Įdomūs. Kaina ................................. 20c premiją.
ka,na .................. ,2’2,> lopo kitokios spalvos bei pa- abolished, disintegrated, o
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
daro lopais. Terminas, ni- retai—liųuidated. Lietuvos
šė, ekspansija, procesija, auklėtiniai, pasigavę svetiKELEIVIS
636 East Broadway
So. Boston 27, Man. boksas, kontinentas, biblio-'mus žodžius, it kūdikiai

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

; į.a.,

................................................................................visuotinas

Kaina

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

tvanas.

t

Susan Brvan. apskridnsi
aplink žemę nesprau.-.miniu
komerciniu lėkimu per 107
valandai, <rrižo i San Fran-

sco.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra
lengvų pasiskaitymų ir vi«kas paaiškinta lietuviš
kai.
Kama 75 Centai
Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27,
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Poslapi? šeštas

ALDONA STEMPUŽIENfe

iš paskutiniojo karo, ir ji ŽEMAITĖ:
manoma išversti į anglų
kalbą. Taip pat Hollyuoodas ketina sukti pagal tą
knygą filmą.
į

Kunigo Naudą Vėjai Gando

Mrs. Kim, simpatiška, ap-

(Tęsinys)

_KaS tat yr numirėlis?

Niekūs!

ko čia tradiciniame Korė- v,sus ™mlrebus su kn vlu

Širdis, plakanti kitiems

jos moterų apdare: trumpa, m“n “eks-

1944 metai. Ruduo. Vo- terijonų ir katalikų kunigas,
kietijos armija traukiasi iš Per vaikus Clara sužino,
uzimių kraštų, rytuose spi- kaip gyvena jų tėvai, kurie
riama rusų, o vakaruose ir jų serga, kurie reikalingi
pietuose—aliantų. Kiekvie- pagalbos, kuriam trūksta
ną dieną rusai eina gilyn i maisto, drabužių ir vaistų.
Euiopą, artindamiesi prie Ji pradeda globoti netuitinVokietijos. Čechoslovakija guosius ir našlaičius. Per
rusų paimta, Rumunija jų G metus ji Įsteigia T mažus
rankose, Vengrija užimta, našlaičių namus, kuriuose
lieka tik Austrija ir Vokie- vaikai laikomi ne didesnėm
tija.
kaip po 20 vaikų grupėm.
Spalio mėnuo. Rusų ar- Grupėm parinkdavo senesmija žygiuoja per Vengriją nių žmonių porą, kurie vaiir plėšia. Tai užkariautojų kus prižiūrėdavo kaip tėvai,
teisė. Rytinėje Vengrijos Tokiose grupėse
vaikai
dalyje, kuri vadinasi Tran- jausdavosi esą ne prieglausylvanija ir yra prie pat doje. bet šeimoje..
Rumunijos sienos, rieda ru- Jie jausdavo globą ir šisų tankai ir žygiuoja rau- lumą, o ne drausmę ir apdonarmiečiai. Jie pasiekia mokamą priežiūrą, kaip
Vasarhely miestą. Namai kad būna didelėse prieglauužrakinėti, gyventojai išsi- dose.
slapstę. Tik vienų namų Našlaičių globos Garai
vartai plačiai atkelti. Di- neužteko. Ji surinko apydeliame kieme žaidžia bū- linkės aklus vaikus ir pa-

A to o na

««*'« "ukapoa, tai

Kas num,re- num,,'e> tas nebekeIs! • • •

Į žaketą panašia bliuze ir bijau!
Berankis ėmė kaskart tyliau šnabždėti, o vokietis
plačiu ilgu sijonu. Ji sup
ranta angliškai, bet negali kaskart karščiau šokinėjo.
—Fein! Je! Ganz gut! Nė velnio nebijau . . . fein
laisvai kalbėti, todėl ją ly
di iš Washingteno pakvies štuka! ...
, ' i
tas studentas korėjietis, ku
Taip ir tolygiai balsu džiaugėsi.
ris eina vertėjo pareigas.
Berankis šnihždėjo patyliais, kol tik išgėrė alų ir
Mrs. Kim yra ne tik ra- ištuštino baltakę.
,
.j šytoja; ji taip pat šešių vai
Išbaigę persiskyrė: vokietis nubėgo namo, o beran
kų motina. Jos vyras mirė kis nuslinko Į kalną. Ant kapų pas koplyčią susiėjo abu
prieš pat Korėjos karą, o du. Berankis neatsinešė nieko, o vokietis visa ko pasivienas sūnus žuvo kare su
komunistais. n.h»r
kin'!- kalt«> kūjuką. žvakės ir degtukų beturįs
Dabar v,-™,,.
vvriau
sias sūnus studijuoja' Xew Koplyčia užrakinta. Tuojau iš antros pusės iškėlė voYorkee viena duktė ištekė-' kietis langą, Įlipęs atidarė duris iš vidaus, Įleido berankį.
jusi už korėjiečio daktaro' Tamsoje perėjo per koplyčią, nedrįso žiburio degti, kad
Ne\v Yorke, kiti trys vaikai Pro langą nešviestų.
mokosi Korėjoje: sūnus ir
Atradę skiepo duris—atkėlė: smarvė dvokt iššoko,
.duktė studijuoja universite- o duobė baisi, juoda po kojomis giliai atsivėrė. Berankis
te, o paskutinė duktė lanko'su vokiečiu sustojo ir tyli, rodos, šaltu vandeniu kas juoaukštesniąją mokyklą.
du perpylė, ir degtinė iš galvos toje valandoje išdūko.
Mrs. Kim pati studijavo
ir biJai ' • • “šnibždėjo berankis.
Japonijoje, ir jos pirmasis
“Ful- nebijau ... tik tamsu,—gi-aibydamos degtukų
rūpestis buvo suteikti savo drąsiuos vokietis:—užsižibinsim ir lipsim. . . Kas tat,
mokslą, nebijau! ...
,
Stempužienė. laimėjusi cantaviino \arzvoas vioe- vaikams augštąjį
ianūe. Ofcio, matosi čia su laimėjimo dovanomis.
Plačiųjų masių švietimas
Užsidegęs žibintuvą, šoko i skiepą. Berankis pasiKnrpinio hnvn visnnm<»f

senai

Aš visus kapus.

atvykusi

iš

iremiies.uurua,

m t-

lenkes žiūri: sklenn kerčios iuodos rodos kaži k;is stovi

—gok

tit

«enT_

akimis i vaitus ir nemato, jus akliems mokyti. Aklie- nenuilsdamai lavindama sa- < seniau žinoma. Ji jau programą plačiam mokyklų mužikg bijoti,
kad už jų stovi rusai.
ji vadino ją “Mama.” Ji bu vo balsą dabar sėkmingai kuris laikas dainuoja Cafa-tinklui ir masių švietimui,'
*’ J
Berankis
drykt i skiepą ir išsižiojo, rodos lubos
rkas čia gyvena?” klau- vo jau 6o metų, kai užklupo iškilo šio’krašto milžiniško-telli operoje ir ne kartą bet atėję japonai viską sušia vienas rusas, kurs mo- karas ir rusai.
je ir dideliu reikalavimusėkmingai pasirodė amen- trukdė, švietimas pasida- *
’ ar Šimtas velnių paskui joįšoko,
ka vengriškai, rodydamas i Jos pačios vaikai buvo scenoje. Birželio mėnesi fi kiečių radijo bei televizijos rė tik turtingu šeimų privi—Na, tu, dren, skubįkime! Nežiopsok!—šaukia vosenus namus kiemo užpaka- suaugę ir turėjo savo gyve- laimėjo Clevelande didžiu- programose.
legija. Mrs. Kim sako. kad kietis.—Kad jau tiek atėjom, bankinių biletu nepūdysim,
ly. “Ten gyvena mūsų ma- nimą. Giminės išsislapstė5 les dainavimo varžybas, ku- Prieš kuri laiką ji daina- švietimo sukliudymas buvo šviesk! . . . Kaip išlipsim, dėlto pinigų norėsi!
ma,” atsakė vaikai.
nuo bolševikų. Jos vyras, rias rengė Clevelando dien-vo didžiuliame koncerte Vlen!1
jos Krašto
Berankis apkabino Į glėbi žibintuvą, o pats visas
Senoviškas namas, kuria- konservatorius
politikas, raščiai “Plain Dealer” ir (kartu su simfoniniu orkest- nelaimiU_
dreba, net dantys jam tauška; bijo pasijudinti, rodos—
me gyveno aklųjų vaikų anksčiau nacių suimtas, ru- “News.” Tose varžyboseru> Sandusky vasarvietėje, Japonų okupacijos metu jš augšto kaži kas čiumpa jam už sprando.
"mama,” priklausė grafie- ?ų buvo likviduotas. Clara
labai pablogėjo
amerikiečiai ją febai šil—Šviesk arčiau, tuoj atmušiu viršų. . . . Kas tai man
nei Garai Bethlen, vienai pasiliko su aklais vaikais, dalyvavo 61 vyras ir 331 •!nio-kur
moterų
padėtis,
kuri
Azijoj
Iv.*
J
t
-1
LCI V S įveli INUI X
J4 i«wiLai ei Lino.
-zliiii-nain/w
txnu/s V VAITUI. T*
žinomiausių Vengrijos aris- nes žinojo, kad ji jiems rei- aukštų
niekuomet
nebuvo
labai
gei
Kaltą užkišęs taukšt!—ir klausosi atšokęs. Berantokratijos moteių.
Žino- kalinga. Bet neilgai. Visi ninkai. kvalifikacijų daini- Aldona Stempužienė jau
akimis.
Aldona Stempužie-be\eik 10 metų dainuoja k’.
naskuUnio karo K‘VI rodosi Per galvą kas rėžė, dar didžiau dreba, v;
vomiausiai ne savo kilme ir. jos turtai buvo rusų konfisi
turtu, bet širdimi, kuri nuo kuoti, jos prieglaudas pėrė- n? Iaimejo ,vO:>e
JO?'C :ur’/oni° Ansambly, kuris, a^ie<rjkje^,J ;ta’KOje ir Ko- kietis iš antros pusės užėjęs taukšt-taukšt:—vėl klausosi,
i
?-•
pirma
vieta
ir
netrukus
ca-atvvkes iš tremties
susibūrė
panoje,
n n.o
r
irdimMi'Llik! ak’ Ui
nrošiamo-Clevelande.
Čiurlionio
AnP™deda
jaunatvės
plakė
kitiem mė nauja
Berankiui rodos, grabe sušuko: ”
ai!! ai! Vn8US SUUateJ°’
ruošiamo-Gevelande.
žmonėm.
,
dančia
nešoka.
__ .•
___ eiti
Grafienė Bethlen, gimusi luošius vaikus, kurie ją va e dainavimo varžybose.-ambli ši rudeni turės pro- tu su vyrais. Daug moteiii
Vinys yra .
vinis užkalė
—trokšta berankis
suvažiuos dainininkai išgos išgirsti ir Atlanto pa,
,
.
.....
tiniuose, su augštu titulu, dino “Mama.” Ar jos dar- kur
visos Amerikos.
kraščių lietuviai, kartu turės ,wI<>
vadovauti
dreoedamas.
ištekėjusi už grafo Bethlen, bas buvo baigtas? Ne, ji
Aldona Stempužienė, žy-oročos išgirsti ir Aldoną norsr v5fTai su nepasitenkini—Je. še! Velnias, rupūžė! Geležies vinis užkalė
turėjo gilų religini jausmą žinojo, kad krašte yra daug
mu
ir
pavydu
žiūri
i
tas
mo. štinkt kaip pasiutęs!—pasilenkęs marmėjo vokietis.
ir nekasdienišką teisingu- nelaimingų žmonių, dau- dinti jaunatvės grožiu. ma-Stempužienę.
------- teris, jie nedrįsta reikšti saPaskui drožė vis i vinis, vieną numušo, kitą atsuko.
mo supratimą. Jos many- giau negu bet kada anksJie
valgi, ji juos mai,” dieną naktį atviri. vo nepasitenkinimo.
Kaip tik vokietis taukšt, berankiui rodos, kad koplyčia
mu, jos turtai priklausė jai čiau, kurie reikalingi paji rinko miškuose' asiruose priimti kiekvieną, supranta kad laikai kei griūva.
ne tam, kad juos naudotų galbos. Ji neturėjo auto- žabus ir kūrė ugnį tiem. ku- kurs beldžiasi. Juose pa- čiasi.
—Eikiva sau. gana!—šaukia berankis išblyškęs.—
asmeniškam
malonumui, mobiliaus nei vežimo, bet rie šąlo.
bėgėliai gyvena, kol atsi- Mrs. Kim lankėsi Wash- Būk tu sau vienas . . . aš nenoriu . . . bijau .
bet tam, kad galėtų kitiems ji turėjo kojas, kurios galė- Septynius metus ji vaikš- gauna nuo nuovargio ir bai- ingtone. - Philadelphijcje,
* . mesk po
New Yorke, Bostone, žada liesais, gana . . .
pagelbėti.
jo vaikščioti, ir rankas, ku- čiojo
\ engrijos
keliais, mes. užgvdo žaizdas ir
Būdama jauna žmona ir rios nebijojo darbo. Ji lan- slaugydama, gelbėdama, ra- sauna jėgų oradėti gyveni- vykti į Niagara Falls, ChiJe, še, durnius, rupūžė . . . tuoj gausi Į ausi . Jau
motina, ji nepaskendo šei- kėši iš kaimo Į kaimą, pęs mindama ir šluostvdama ma iš nauio.
San
Francisco
ir
Los
gatavas
atmuštas, tik imti .
naujo.
luos reikaluose ir aristokra- čia, kiek palinkusi, be var- ašaras. Bet vieną dieną Žmonės
Atėmęs žibintuvą ant akmens pastatė.
ateina ir išeina Angeles.
tiško gyvenimo tuštumoj, do. Jos niekas nevadino jos kojos atsisakė ją nešti.
—Aš už galo, tu už antro, skubėk! Ah. kaip štinkt
tu namu. Bet kai kurie
Turtinga, visko pertekusi
Savo dvare ji surinko apy- grafiene, o paprastai “Maskubėk, imk! Pfu!
di prisėdo ant kelio. Pro ju<-e palieka amžinai.- Vie- Amerika, nežinanti jokio?
linkės vaikus ir Įsteigė ma.” taip kaip vadino ak- sali
Apsižvalgęs berankis drebėdamas apkabino viršaus
važiavo rusas kariniu- na akla moteris ir invalidas baimės, gyvenanti šia diejiems sekmadienio mokyk- lieji vaikai. Visur ji sura. kas, kuris pažino “?*Iamą. vyras, sužeistas bėgant per na, yra didelis kontrastas gal? Vokietis už antro šaukdamas:
lą. Vaikai sekmadieniais davo žmonių, kurie buvo pakiauc:ė kur ji eina. Ga sieną, pasiliko su Clara vi- viešniai iš nualintos karo
—Kas tat man yra!—Na, kartu, hop!.
ne tik sočiai pavalgydavo, reikalingi pagalbos. Ji lan- ra atsaję^ kad bando pa- sam laikui. Jie neturi kur Korėjos, kuri vos pradėjo
Grabo viršų kilst—smarvė iš vidaus dvokt!
bet ir pasimokydavo. Tamekė ligonius ir dirbo už tuos,
ienos miestą (Aust- eit:, o pabėgėlių namuose keltis iš griuvėsių ir kuri
darbe jai pagelbėjo presby-kurie nepajudino rankų; ji rijoje), kur ji turinti drau- visiem užtenka vietos.
,
.
Berankis pasišliejo, vos Į sieną atsirėmė, o klebonas
dar vis
gų. Karininkas pasiėmė ją Grafienė Clara yra tur- šešėlyje, kiekvieną dieną bai?us, juodas, apmūsojęs, akys kaip šuliniai, lūpa atkri1
. ,
. ‘ tusi, pilvas kaip bosas
ORE SI SITUOKVSI PORA
i automobili ir atvežė i Vie- tinga. Nežiūrint, kad jos ? U i ’
Vokietis nosį užsiėmęs, čiaudėdamas, purkšdamas:
ną be paso. be vizos, be spe- visi turtai atimti, šeima iš- puolimo. Kaip ir kiekvieną
‘
‘
a
fe!
a fe!” Kartu siekia i grabą už krūtinės čiupinėti
’cialaus leidimo. Tai buvo blaškyta, ji turi vieną turtą, svetimšali, ją apsvaigino
1954 metais.
-kurio nė bolševikai nepajė-Amerikos tempas.
Mrs. popierių. Tik klebono rankos keliasi, keliasi i šalis—
,
>
\ ienoje draugai ir pažis- gė atimti. Tai jautri, pasi- Kim sako, kad Amerika tu- sklyst ir išsiskleidė!
tami sudėjo jai pinigu, ir ji aukojanti širdis, kuri gyve- j-j perdaug automobilių,
—A her .Jesus!—suklikęs vokietis strykt per grabo
nupirko nameli ant kalvos, nimo prasmę mato artimo perdaug radijo, televizijos viršų, papūkšt iš skiepo! Berankis rebu-rebu paskui,
prie pat Vengrijos sienos, meilėj.
ir kinoteatrų ’ (movies). šoks ir atkris—rodos, klebonas nutvėrė.
Jame ji Įsteigė prieglaudą
--------------------------Amerikiečiai "neturi laiko
—Kipše, gelbėk! Kur tave velnias nunešė?!—šauk
pabėgėliams.
ramiai minčiai, jie visą lai damas ne savo balsu išsirito.
>
Iš Vengrijos, nepakelda Viešnia iš Korėjos ką kur tai skuba, kur tai
Kniustiniu, klupiniu, be atžvilgos išlėkė per kapus.
mi bolševikų jungo, nuolat
bėga ir ieško užsimiršimo.
V okiečio nė balso, rodos, i žemę Įsmego.
bėga žmonės. Bėga neziū- Šiomis dienomis Ameri- Mrs. Kim manymu, Ameri(Pabaiga)
į ėdami jokių pavoju, nepai- koje, kaip valstybės depar- i<a ^ar daugiau pasiektu,
sydami, kad laukai prie tamento viešnia, lankosi j^jon jį turėtu laiko susi
Vengrijos sienos yra užmi- Mrs. Kim Marl-bong, žy- mąstymui.
nuoti, kad sargybiniai sto- miausia Korėjos moteris ra
i
SKAITYTOJAMS ANGLIJOJE
vi su stipriais prožektoriais šytoja. Korėjoj, kur moteJAV stočių galingumas yral
Patogiausias būdas Anglijoje užsisakyti “Kelei
ir dresiruotų šunų gaujo- rys tik po karo pradėjo 104.4
milionų kilovatu: privačių
vį
”
arba
pratęsti prenumeratą yra per mūsų atstovą £
mis, pasiruošę šauti i kiek-! reikštis viešame gyvenime, stočių 87.1 milionų ir visuome
vieną šešėli. Vieniem pasi- Mrs. Kim, kaipo rašytoja, ninių (federalinių, valstijų ir j! A. Z&mžicką, 26 Devonport Road, London W. 12.
seka pabėgti, kiti amžinai užima ypatinga vietą. Jos savivaldybių) 20.3 milionų kiloApie adreso pasikeitimą, kad nesusitrukdytų
lieka gulėti prie rubežiaus,; paskutinė knyga “Home of vatų.
Milionierius Edward WiDiams susituokė su M.arion
laikas, geriausia pranešti laikraščio administracijai
treti kruvini, sužeisti pasie-,the Stars” vaizduoja kovą
Sutton lėktuve virš Northwood, Iowa. čia juos matome
tiesiog.
'
.
kia Austriją, o ant kalvos su komunistais Korėjoje, Bostone yra 503 restoranai
vestuvinėj puotoj Minneapoly pjaustant vestuvinį py
jų jau laukia “pabėgėlių na- Knygoje daug tikrų įvykių ir 262 smuklės.
ragą.
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ten pasiliko, grįžo tik dalis, ta: be laisvės negali būti
bet jau nebepajėgė atgai- socializmo, šie žodžiai jau
vinti gražiai veikusios Są- pasako, kad tikslas, kurio
(Atkelta iš 4 pusk)
būtų Įjungta i laisva Euro_
. .. ... , .
jungos, nes ir grįžusiųjų ir siekia ši organizacija, yra
kaip p. Gaitskell apibūdiJ
V3!1* Wo‘*er”
Pabaltijo v alstybių Lais- Cja pasilikusiųjų viena da- žmogaus ir tautų laisvė. Y’ino. “begaliniai svarbu. „^'^koja, pranęuaų soc.aves Komitetas, kuris ruošė jjs nukrypo perdaug į kai- so pasaulio socialistai yra
New Yorke baisiojo birželio rę, kiti perdaug į dešinę, o vieningi su tautomis, kovotuo pat metu slegianti, pa-, >,a‘UJO? «enel a “‘.o
reiškimą.’’ Jis pasakė' kad seklrtonaus ?odzms: . Mu'
minėjimą, buvo pasiuntęs.(jajįs išmirė.
jančiomis dėl laisvės ir nev
’
alstybės
departamentui
&
.i-j
p
o
pirmojo
pasaulinio
priklausomybės.
Tikrasis
penkiolika vandenilio bom- SU >,,,'™3i *'UpeSt13 J'?30“*
tinkamą minėjimo pi iimtą Įiai.o čia susiorganizavo laisvojo pasaulio socializbų-skaiėius, kurio užtektu J™“*”*
turezoliuciją. Šiomis dieno-»įe^uvįų Darbininkų Drau-mas ou\o ir šiandien yra
sunaikinti krašta tokio di " but! H’TVa V?kietlJOS
,
, • t?
...
laisvąja dali, federalinę resmis komitetas gavo is vals- gija. jį dabar turi nuosa- didysis talkininkas kovoje
dumo, kaip Prancūzija— , , , ,,-r * ,
* * c
tybės departamtnto atsaky-va salę, kurioje rengia šo- už pavergtųjų tautų laisvę.
vra lengva naslėnti ir inlda PubhkjL kad ji netaptų Soyia leng\a paslėpti, n jokia vį
ekspansijos auka.” Po
mą, kuriame šalia kitko sa kius ir kitokius pobūvius.
A
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nežinos,
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—įautu istorija rodo,
. V
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to, anot “Dailv \\ orker,
koma
:
tos bombos buvo
»<’„ * išliejo
- krokodilo
, ' ,
“Valstybės
sekretorius! Lietuvių Darbininkų Drau kad v įsaaos laimi tiesa ir
o kada,,nors
, -vlollet
asapagannntos.
Ponas
M
och
.
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♦
v
• i .bendra
, neturi.
» - teisingumas.
Mūsą
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ras dėl Rvtų Europos reDulles nesenai pabrėžė, kad gija ji nieko
.
.
7 1pusėje
negalejo rasti. sprendimo
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,
yra tiesa, ir tą gerai suprantarptautinis įtempimas yra
.V... . akcinių egzilų grupiu, ku
šiai, . problemai.
Ihdziosios
j
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•
,
Po
antrojo
pasaulinio
kata laisvę mylinčios didžiopalaikomas tos aplinkybės,
, .
............
. nos dalyvavusios kongrese.
kad anksčiau buvusiųjų lais- 10 i Didžiąją Britaniją at- sios tautos. T odei mes tu.
• Mollet valiojęs bemaž toeis susitarimo šiuo klausi,
•
.
>-•
,
vųjų kraštų nepriklausomy-',vyk^ naujų ateivių, kelioli- rime pagrindo tikėti, kad
. kius pat žodžius, kaip senamu,
nes
abi
puses
norės
*
TZ
,
v
T
bė ir laisvė, kuri jiems buvo.ka jU pateko ir į šią apylin- Lietuvai ateis laisvės diena!
,
,
i
, . torius Knowland as Jungtibombas laikyti, kad “atbai.....................
-~
nių Amerikos Valstybių Sepažadėta, yra paneigta. ke. Apsipratus ir susipaži-_______________________ .
dytų antrąją pusę nuo ag- nate
įnešti
Kaip JAV vyriausybės par- nus su Vietos sąlygomis. Parduodu Liquor Package
lesijos.” Tačiau būtų nau <flmv<5ln i Ženevos konfe■ eigūnai yra ne kartą pa Londone buvo įsteigta Lie
Store
dingą turėti bent kokią enciją,
“ Mollet pasakęs:
tvirtinę, mes nesutinkame su tuvių Socialdemokratu. Or Namas ir laisnij J12.0O0, statas
tarptautinę kontrolę pa- ' ..Soeia!istų Internaciona.
už dolerį. Savininką rasite
pavergtųjų tautų likimu ir ganizacija. l$)o4 metais va- doleris
store iiUu 12 vai. dieną iki 1* vai.
prastam ir atominiam gink- ,
,Uu
a
už.
sąrą
jos
valdyba
davė
man
vakaro. Asmeniškai ..reidus ar raneprisidėsime prie jokio pa
lav.mmsn
*
tikrinti
kl.<tų ^vento_
igaliojima
suburti
socialis***> i savininką: A. j. Garsh- a
tvarkymo ar sutarties, kuri ... .
7
..
_ ,, , ... Shacker Kuad, Shirley, Al*,.
tiskai galvojančius Bellshill
cu>
patvirtintų jų vergiją.”
jams pagrindines teises, kuPoaia VVringle iš Baltiuicrės nebesuvaldė vairuojamo
apylinkės
lietubius.
Liepos 14 d. posėdyje rios jiems teisėtai priklauavtcmcbifio ir atsidūrė štai kokioj padėty. Ji buvo iš
GERA PROGA
Darbas
_____ nebuvo lengvas,
Prancūzijos delegatas Guy so.”
,
laisvinta. bet sužeidimai nebuvo dideli. Kiti su javaK.ŪS RltSUS
Stebina ! bet nežiūrint i visas kliūtis.be pinigu tapti biznierium.
. .
Mollet rado reikalo paneig--------------------------v
r*aržiavusieji liko visai sveiki.
-------ilflUn
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Lieduwamu» ar įsnuoinuojamas BARAS
ti “Manchester Guardian”
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RESTORANAS, su pilnu leidimu
AtvykuSlUS
pasimokinti
tu\iu OSociuiciemokiatu
OI- (laisnėm).
Biznis su mūriniu našios dienos laidoje kongreso Maikio ir Tėvo Kraitis
DAR
APIE
“
JURŲ
KARALIŲ
”
ūkininkauti Tarybų Sąjun- ganizaciją 11 asmenų, šių
aprašymo tikslumą. Jis pa- Mūsų skaitojai, atnaujindami
gos
Žemės Ūkio “12 apašta- metų liepos 24 d. jos vi- nis išsimokės arba savininkas sutinsakė, kad to laikraščio ko- prenumeratas, prisiuntė Maikiui
Sa“
Keleivio
”
Nr.
29
K.
K.
ma
banginių
pagauti,
.
..
lų
”
daug kas stebina, nes suotinas susirinkimas apta- Suošt^oų’^'unJį^jimuiTilunuš
respondentas, aprašydamas su Tėvu dovanų.
u»J« jic
ue “-supuvusioj
komisija
supuvusioj Amerikoj” rė opiuosius reikalus ir iš- m^ikesnių informacijų kreiptK:
vakar dienos posėdį, išlaužė J Martin, Stony Brook. N. trumpai parašė apie bangi- kysim, šiemet ta kou.
ni
(vvhale)
pavadindamas
nustatė,
kad
tik
14,500
banpamat
ė galybę negirdėtų rinko siu asmenų komitetą: Juozas Lugauskas. m South »th
iš piršto tariamą nuomonių Y- prisiuntė $3.
■
•
ginių
tegalima
sumedžioti,
Ltidingų
dalykų.
pirm. J. Butkus, sekr. J.
Y(M)
skirtumą tarp paskiru kraš- Po $2 prisiuntė: J- Kazlaus- jį jum karaliumi.
bet
tas
nutarimas
nėra
vykj
}
į
mžs
ūkjo
mi
_
Venckūnas, ižd. A. Čepulis.
Siūlo Darbo
tų socialistų Rytų Europos ka?’ x"r,h W. Canada; A. Ba- Jis tikrai to vardo ver
Jų sugauna daug nisterio
aduotojas Mac.
Irfeiieimii
r
rysauskas, Arlington, Mass.; tas. Juk tai ne tik didžiau domas.
R*-ikalin>ras vyras ar moteris, paKlausimu.
.
p2ter
Detroit Mich,
Kaip šiam
L. S. Sąjungos
daugiau
ir
jei
j.e
bus
taip
k
ikėti
ka(
,
...
.
.
geidaujama vedęs ar ištekėjusi. Tu_ (skynui seksis, parodys at- ri mokėti vesti bara ir restoranu.
Tas paaiškinimas nepati- ir Paul Katkus, Great Neck. sias dabar gyvenančių gy žiaunai naikimnu, tai galų Iowa . žem_ės ūkio
vūnų,
bet
ir
seniau
tokio
di

BuU*
ko komunistiniam “Daily N. Y.
gale visai išnyks, kaip įsny- Iowa
.. . žemės ūkio kolegija
kad iii!eįtirs, o kol kas lieka jam į*vSJ^
delio nėra buvę.
Taip pat reikalingas vyras ar moko
ir
daug
kitų
gyvūnų
vei.
^ra
n
^b^i
k
P
^
kel1
įausio
pasiseWorker.
Liepos 15 die- Po «i prisiuntė: Martin Žinokime, kad banginių
teris dirbti už baro ar virtuvėje.
o
įtintu.
Nemokanti išmokys,
Darbas nuonos numeryje tas laikraštis Adams, Miami. Fla.; Peter Bu- būna net iki 100 pėdų ilgio. J1U
latinis.
J.
Venckūnas.
Kreiptis a ..etuškai: Juozas Luįdėjo kongreso aprašymą su kis, Miami, Fla.; J. Markonas.
Banginiai gaudomi, nes Tag
klausėsi’kole.
Jis
kelis
kartus
ilgesnis
už
gauskas, 426 South 5th St., Brookantgalviu: “Taika Piktina Crau-ford. N. J.; A. žemaitis.
.s jų gaunama daug vertrndekano aBkini
bet
lyn 11,
Y.
<33)
Ji; Mollet Kalba kaip Mc- Montreal. Canada; A. Usevage, autobusą. Jei jis atsirastų, gų gaminių. šiandien ban, h. negalėjo ATEIS LAISVĖS DIENA
Chicagos gatvėje,
Čarthy.” Pažymėjęs, kad Bridgeport. Conn.; D. Milius. sakysim,
tai nuo
jo nugaros galėtume ^n.j°
naudoja
tepi patjkėti, kad tikrai Iowa
uuu j v nugoiuo gaieiuine
.
•
nai]fIo.
APStVEMMAJ
Mollet pasakęs, jog Vaka- M°ntreal- Canada; Mrs. M. Lau(Atkelta iš 2 pusi.)
.
a Yra nepriklausoiųi valstvbiu tikslas Ženevo£,
e'‘“>l<L
Dub
’ patekti stačiai į antrą aukš- ja
glicerinui, movo-aviTm?
margarinui i»ir k°legijMat,
Kalt iTYVor*> \If! •
H ta_
Tarybų Sąjungo- puotuose kraštuose komu Noriu susipažinti su našle ar mer■
i
—
ma
kitiems AU^IIICtlje turi būti tvirtas reikaluX.“
Virš ‘U) remtu, neyreriiitiėta. sveije
viską
nurodinėja
iš Mask- nistinių vyriausybių mono- ! |tįflJla
K.
minėjo,
kad
Jau K.
a
jj’u našlys, nejreriu, nerūkau,
kos
tepalams
dirbti
;
jie
v imas, kad laisva \okietija p Milickis, Waterbury, Conn.; banginio
pavergtiesiems
krašturiu
?Isavotonil,aku
'č|v jy auginu d»«o, . r : \' vos. Ten ir Lietuvos mo- polis ir
liežuviso švėna
. i .
.
vesnerašykit, neatsiliepsiu.
Mrs. Mary Kizelevičius. Union tiek kiek visas dramblys. "?«doJ3mi t,3zl!- ’3^ >r.3?- kykloa turi vykdyti Mask- tams ......
laisvi rinkimai.
p. o. BoX »i
IR JAI ŠILTA
Banginių vos įsakymus, jos iš Mask- —Arleisti
City. Conn.; J. Pranaitis. \Yor- Jo griaučiai sveria 22 tonas, dinių Sgamyboje.
.,T " ' Y'"
šiame kongrese lie- _____ u Hanov. r. Mass._______
cester. Mass.; J. M ickalavage.
e^a ?ra 'a ?orn » J4 .'vos yra valdomos.
tuvius atstovavote vienas? ,v><iybų_ tiksiu ieškau .iraujrts B«x»
mėsa 50 tonų, o taukai 25 ™
Friedensburg-. Pa.: B. Badikomaltus vidurius naudoja
......
.
, I
T. • - I
.
.
l4-» ,t(1
inet" amžiaus, kad būt!)
Bendras banginio
nis. \Vindsor. Canada; V. Blu- tonas.
žas, Ontario, Canada; C. A. Ef- svoris siekia 150 tonų
fies, St. Petersburg, Fla.; J. Ri- tai svoris galime supi
taminų, iš
J. Morkus
mavičius. Brooklvn. N. Y.; A. šitokio palyginime. Jei ant
v^enas ^eim^n^nkas- Jis ga-'nas, tačiau paskutiniajame,
čių gamins daugfe įvairių
1836—15th St.
’
4 Ii vienas apsidirbti, nes jam įvykusiame Londone, be
Blthert. Delbi. Ont.. Canada; svarstyklių padėtume ban
San Francisco. Calif.
vaistų ir tt.
. ,.
..
Mrs. A. šlegaitis. Scheneetady. ginį, tai jam atsverti reikė
visokios
mašinos.'manęs
dalyvavo
ir
Jonas
šiai dėl ko banginiai taip Padeda visokios masinos.įmanęs
..
VIDURIAM
N. Y.; A. Šukys. Cleveland. tų suvesti 36 dramblius ar mėgiami gaudyti.
Seniau Rusa' ,.staa’al az galvos,blemza. Vyriausiojo Lietu- TONIKASČia
yra namini
Ohio; Mrs. Urasky. Chicago. ba 2,500 žmonių.
juos gaudė paprastomis «™esl
Alleman zo-jvos Islaisvmimo komiteto
gyduolė:
mišiny®
III.; J. Karėta. DeKalb. Ilk;
Tik ką šį pasaulį išvydęs Lokėmis (haipoon), o dzIUS' kad va^ros darby-^arys. Apsknta., tunu pašaknų, žolių ir sėk
Mrs. J. Morris. Pittsburgh. Pa.:
..........
yra- 25 pėdų šiandien ju medžiotojai turi mečiu Jis pasisamdė dar sakyti, kad šiam kongresui
lų. Ji vartojama ar
A. Kukenis. Brockton, Mass.. J. banginiukas
tam
tikras'kanuoles,
sprogs’
'«
n3
zm0
««J,e
ln
s3ko
’
kadĮbuvome
is
anksto
geriau
pailgio
ir
kiekvieną
valandą
batos formoje nua
'Gurskis, Cambridge. Mass.
pas
juos
reikėtų
100
pasam-,snuosę.
Buvo
specialiai
at
šių ligų: skilvio ne
Mrs. D. Deilis, Cleveiand. užauga 10 svarų.
tarnas perstekes, rengiamasi P3®.«i
,
i
nusileisti
nan=
„Lt;
„erstekes
kuriospausdmta
anglų
_
kalba
virškinimo, inkstų
Ohio. prisiuntė 75c.
Banginis gali nusileisti panaudoti perstekes, kurio
(kidneys), odos išJiems didelis galvosūkis,;knygelė, kurioje plačiai nu
Po 50 centų prisiuntė: Mrs. net iki 2.500 pėdų gilumon. mis bus paieista stipri elekt
gerklės
užkimimo.
kas
kiekvienam
ūkininkui
'sakyta
Lietuvos
užgrobimo
bėrimo,
Sophie Egounis. Rawley. Mass.; kame vandens spaudimas
ros
srovė,
ar
net
ir
atominurodo, ką jie turi sėti ir;byla. Ši knygelė buvo iš-plaučių uždegimo, viduriu liuoAlex
Yainorius.
Pittsburgh. vieno colio plote via 1,000 njus ginklus,
Pa.; A. Sakalauskas. Brooklvn. svarų.
auginti.
dalinta kongreso dalyviams savimo, pūslės ligų. širdies soJ. P- įs.
N. Y.; S. Tolvaišą. Sudbury.
Važinėdami Iowa valsti- ir laisvojo pasaulio spaudos p-vkirno- šiurpuliavimo, persaliVieni banginiai turi,, kiti
mo, dieglių, reumatizmo, bronCanada; K. Navickas. Baitiatstovams.
neturi
dantų.
Kurie
turi
joj
rusai
patyrė,
kad
pei|
iz
i
•
-i
•
chito.
rožės, riemens deginimo,
more. Md.: J. Kondrad. Chica
Prašo Afidavito paskutiniuosius 38 metus1 . , ,
dantis, tie jais gali net lai
x
,
“ galvos skaudėjimo, sąnarių gėšilta ir Vokietijoje. Bezgo. III., ir J. Jodzevich. Ba- velį sukramtyti. Jie maiti
jos žemės ūkio gamyba pa-Jsociablemokratų dalyvavi- [imo jr nuo
, daugelio kitų viduViena jauna lietuvio šeima
džionikė nori atvėsti ger
y;onne. N. J.
-,a’ didėjo 60%, o jų sukurta- ma» kongrese turi mūsų- ko- _.
riiiT ligų. šios arbatos svaras
nasi stambiomis žuvimis, gyvenanti Kolumbijoje, galėtų
Visiems, atsiuntusiems laik
• • VJ per ta laika že-lV0Je dėl Lietuvos laisvės ir kainuoja $4.00.
dama šaltą gėrimą. Ji pri
net rykliais, o taip pat ruo
rojuje
raščiui dovanu, širdingai dėko
klauso Hamburg-Soul h li
gieitai at\\kti i
I gt' • ,m-g ^g
jr tepa-Įnepriklausomybės?
'
’ ‘ "
ALEXANDER’S CO.
niais, bet labiausia jie Amerikos Valstybes, jei turėtu .______________ L
jame.
ADMINISTRACIJA.
nijos laivo kapitonui.
ijėgia pagaminti daug ma-Į —Socialistų Internacio414 BROADWAY
mėgsta vėžlius.
Banginis Affidavit of Support.
nalo
deklaracijoje
pasakySouth
Boston 27, Mass.
daug nevalgo—per dieną Adolfas čiuoderis, gimęs 1914 žiau negu caro laikais.
jam pakanka maisto pusė metais Surgučių kaime, Sasna- Ar jie nepagalvos, kodėl
SUSIVIENIJIIRAS LIETUVIŲ
tonos.
vos valse., Mariampolės apskri- taip atsitiko?
Bedančiai
banginiai
dity. Jo žmona Ingeberg GehAMERIKOJE
MES ATIJEKAM ...
desni už dantuotus, bet jų r>ng čiuoderis, gimusi 1926 m.
ŠKOTIJA
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
gerklė labai maža ir todėl birželio 5 d- Augsburge, \okiePRIKLAUSYTI Susivienijime Uetuvių Amerikoje, tai
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
iię maitinasi smulkiomis ‘brie. ir jų sūnus A.lo fas Tosusijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
mas čiuoderis, gimęs 19.T2 m. Naujas Socialdemokratų
žuvimis.
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
Skyrius
i j Bogota, Colombia.
Jei tamstoms reikia—
įdomu
pažymėti,
kad
Prašome
Amerikos
lietuvius
vos ateitį.
banginis patinas yra ,didvy- pa(jėti tai šeimai atvykti ir ap- Bellshill, Mossend, ir jo
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 15-tą,
apylinkėj prieš pirmąjį pa
riškas
savo
žmonos
-patesigvventi
šiame
krašte.
Jis
su

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
saulinį
karą
veikė
stipri
les
gvnėjas.
Pavojaus
attinka
dirbti
bet
kuri
darbą,
kurį
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
įstojantiems. Pasinaudokite proga.
veju jis ją gina iŠ visų jėgų, gaus. ir pasižada atlyginti visas Lietuvių Socialistų Sąjunga.
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
!O kai pavojun patenka “VV- išlaidas, kurias sponsorius bus Ji turėjo savo laikraštį
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
“Rankpelnį,” kurį spausdi
ras,
”
tai
jo
“
žmona
”
neria
dėl
jų padaręs,
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
kur beišmanydama ir savo Apsisprendę sudaryti tai šei- no savoj spaustuvėj, ruošė
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.
mai afidavitus, prašome kreiptis koncertus,
vaidinimus ir
“vvrelį” palieka likimui.
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
Balfo centrą. 105 Grand St.. Įvairius kitus pobūvius. ŽoSLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
Banginiai
veisiasi
visuose
’
,,
,,
. °
, . .
Brooklvn 11. N. Y.
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
bai ir pasiekti nuopelnai apražyti atskiruose leidi
vandenyse, bet jų skaičius
BALF’o C'entro Įstaiga. sauliniui karui daug Sąjunniuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
Prasidėjiis pirmajam pasmarkiai mažėja, nes jie be ____ ___________
“KELEIVIS”
rašysite SLA Sekretoriui:
džiu,
ji veikė gana plačiai,
i saiko medžiojami ir naiki- per metus televizijos stočių
636 East Broadway. South Boston 27, Mi
DR. M. J. VINIKAS
įnami. Teisybė, yra tarp- skaičius padaugėjo 3 kartus, gos narių gavo išvykti į Ru307 Wed 30th Street, New York 1, N. Y.
tautinė komisija, kuri nu- Dabar jų visame pasauly yra’siją ir eiti į frontą. Nema
ža jų žuvo, dalis po karo
stato, kiek per metus gali-570.

KITI APIE SOCIALISTŲ KONGRESĄ
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas
PER KLAIDĄ
MAŽESNIS MOKESTIS

Netikėtai paaiškėjo, kad
Bostono nekilnojamojo tur
to savininkai per klaidą
moka mažesni nekilnojamoVIETOJE VAINIKO
jo turto mokesti, kad reikėBROCKTON, MASS.
AUKA ŽIBURĖLIUI tų mokėti nuo kiekvieno
-------tūkstančio vertės STO. 10. o
Šv. Roko Sincaktis
Aleksas Andriūnas su mokama 869.80.
Šv.
Roko
Pašalpinės seimą
. .
(Fort Johnson, N- Pasirodo, kad sudarant
Draugijos 60 metų sukaktis v ,
vietoje
vainiko
sueina rugpiučio 28 d. Ta '•)
',amlK0 ant dr.
a.*'- sąmatą miesto pajamos per
proga lietuvių Tautiškoj
Z
Namo Paike rengiamas na S5 “Žiburėliui, kurio pir- padidintos ir todėl nustatybuvo velionis Gar- tas mažesnis mokestis,
riams banketas. Nariams mininku
(
mus.
Įžanga bus nemokama, o IHUS‘
Nors klaida paaiškėjo,
jei nariai norės atsivesti sa- “Žiburėlis” rūpinasi šelp- bet šiemet mokesčio jau pavo žmonas, tai žmonai įžan ti pažangiąją moksleiviją, kelti negalima: jis paliks
toks, koks yra.
ga $1. Banketo pradžia ly1
vai.
p.
p.
giai
Graži Dovana Svainiui
—M. R. M.

Pasiims Už Mokesčius

Izidorius Raudonis iš Arizonos buvo atvykęs i Bostoną. Čia svečiavosi ir pas
savo svaini Antaną Andrulioni. Andrulionis, norėdamas, kad jo svainis Raudonis ilgiau atsimintų Bostona, užsakė jam “Keleivi.”
--------------------------
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Nauji Leidiniai
KREGŽDUTĖ. ParašėA.
Rinkunas. 231 pusi. Išleido Bostono Lietuvių Mokyj tojai. Viršelį ir vinjetes pie1 šė T. Valius. Kaina nepažymėta

'KUR pinigus sudėjom Dr. B. Matulionis
Kunigams skirtas laik-1 Vidaus specialiai plaučių ir šir
ligos. Priima bet kurių dierastis
“Lux Christi” ia&O, dies
IUj( jį anksto susitarus telefonu ar
, J
Amenkoje tunme 1-3 I laišku.
relef. 22, Pascoag, Rhode Islaito
Adresas: State Sanatorium,
ParaP1Jas, Runose. vaitoja-!
Wallum Lake, Rhode Island.
ma lletuvl« ^alba ,lr ku"°s Astumas: nuo Providence—24 my
nuo Worcester—26 m, nao
tarnauja tik lietuviams. Jas lios,
Boston ar Brockton—60 m., nuo
aptarnauja 300 kunigų ir Thompson, Conn.,—10 mylių.
per G00 vienuolių,
Pastatyti bažnyčias ir ki(us pastatus anuomet kai- EMPIRE WALLPAPER
COMPANY
navo 25 milionai dolerių, o
šiandien tų pastatu kaina Savininkas Gerald Vareika
būtų per 100 miiionų dole- Didelis pasirinkimas viso
rįų.
kiausių popierių ir “oilcloth”
........ ......................................
sienoms lipdyti

Jau trečią knygą palūpina Bostono mokytojai pasauly išsiblaškiusių lietuvių
vargo mokykloms. Ši knyyra skilia tėvynės pažinimui
jau svetur gimusiems lietuviukams. Čia jie ras Lietuvos geografijos, istorijos,
gamtos pažinimo pradme- Sovietų Sąjungoj daug papnis. Knyga gražiai išleista, ,'ast'-' sunk"! dart"' gauna
daugybė paveiksiu iš įvairių ti moterys.
Lietuvos gyvenimo sričių.
Reikabnga Moteris
Tą knygą malonu Į rankas
paimti ir naudinga paskai- ReikalL.ga moteris padėti
tyti ir ne tik mokyklų jau- slaugyti ligonę. \ algis, kam1 barys, visi parankumai ir $75
nimui.

su didele nuolaida
135 Emerson St., k. Broad way
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais
iki 8 vai. vakaro

--------DR. D. PILKA
Bostono miestas už momėnesiui.
Kreiptis tel. BL
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
-------kesčius pasiims apie 1,000
i 8-2281 tarp 12-1 dieną ir 6-7
ir nuo 7 iki 8
Bostone lankėsi Ona ir
sklypų ir namų, nes tų turvakare arba adresu:
SIRGĘS POLIO
I
546 BROADWAY
D. F. Olseika
Izidorius Raudoniai, kurie
tų 1953 metų mokestis nė28,000 MYLIŲ DVIRAČIU
SO. BOSTON, MASS.
127 Capen St.
apie 35 metus gyveno Foxra sumokėtas. Jei tas moTelefonas: SO 8-1320
Dorchester 27, Mass.
boro, Mass., bet prieš 2 mekestis nebus sumokėtas iki
Praeitą savaitę Bostone
tus iš ten išsikėlė i Arizoną
rugpiučio IT d., tai miestas Prancūzas Louis Bobet tre lankėsi 26 metų kanadietis
Jarcuodu Namus
ir apsigyveno Phoenix miesuždės draudimą ir jei dar ti kartą laimėjo garsiąsias Dube, kuris jau 14 mėnesių
Tel. AV 2-4026
So. Bostone parduodu trijų šeinių
te. Ten jie turi nusipirkę “Ambasadoriai“ Išvyksta per 2 metus tų tunų savi dviračių lenktynes aplink važinėjasi dviračiu Kana namus.
Gerai įrengti, geros paja
ninkai priklausomo mokes
r a n c ū z i j ą—T ou r d e
gražius namus.
mos. Laisvas butas pirkėjui. Kreip
doje ir JAV. Jis jau nu tis
Dr. John Repshis
darbo dienom bet kada: 13 Gatės
čio
nesumokės,
tie
turtai
rance.
Bostone svečiai aplankė
važiavo
28,000
mylių,
nudėSt., antras aukštas.
(33)
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LIETUVIS GYDYTOJAS
teks miestui.
savo eimines Balčiūnus,
• .Bostono
.
. skautai
. , . išvyksta
',
bėjo
bevažiuodamas
du
dvi_
i
tarptautini
skautų
sąskry

Valandos: 2-4 ir 6-8
Andrulionius. Bindzevičius,
Tai yra maži sklypai be
F^diu.
,
Reikalinga Moteris
Nedėliomis ir šventadieniais:
di
(jamboree),
kuris
Įvyks
Svečias iš Toronto
Milinavičių, pažįstamus ir
,
nuo 10 iki 12 ryto
trobesių arba su menkos
Įdomu
tas,
kad
jis
jauReikalinga
moteris
ligonei
draugus ir su jais maloniai
J
vertės trobesiais.
Tokių
495 Columbia Road
Darbas nesunkus.
laiką praleidę po savaitės Rugpiučio 10 d. 30 vai. turtų miestas turi apie 4 mi- Praeita trečiadieni mus nystėje yra sirgęs vaikų pa- slaugyti.
Arti Uph^n’s Corner
DORCHESTER. MASS.
aplankė Jonas Brajus iš To- ral-vzlu ir .lkl. 10 metų buvo Ten gali ir gyventi. Kreiptis:)
vakaro Tautinės Sąjungos lionų vertės.
išvyko namo.
119 Florida St.. Dorchester.
namuose, 484—ith St., bus
_
ronto. Brajus Į Kanadą atMass., arba skambinti nuo 5:30
jų išleistuvės, i kurias visi
vyko prieš 5 metus. Lietu- Jis tiki, kad jo pavyzdys
vu
»
»
Viešnia iš Urugvajaus
maloniai kviečiami atsilan Nedrįsta Bausti “Bookies" yoj jis ilgus metus tarnavo paskatins ir kitas polio au- iki 6 vai. vakaro KE 6-7244.
FLOOD SQUARE
kyti. Įėjimas nemokamas.
HARDWARE CO.
Massachusetts senatas dar siaulių miesto savivaldybė- kas ryžtis atgauti dėl tos Reikalinga Vyras ar Moteris
Praeitą penktadienį turė
A. Andrulionis.
ligos prarastą sveikatą.
Savininkas A. J. Alekna
kaitą svarstė, ar bausti ka Jejome tikrai iš toli. net iš
Prie darbo grindims plauti ir vaksuoti
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FORTŪNA FUEL CO.

Naujos Anglijos Gražuolė

TelefoiFjoti TAunton 2-3716 arba rašyti Mr. g
Frark Rožėnas, 488 Main St., Raynham, Mass.
ij

ir vidaus; apkalame šinge
liais; sutaisome pijazus ir
dengiam l>ei talfcom stogus.
Prašome kreiptis laišku
John Petrus
206 Gold Street
Randoiph. Mass.
Arba po pietų užeikite: 409
W. Broadvvay, Room 4,
So. Boston, Mass.
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nėje Naujosios Anglijos
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
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Prakapaitė,
maudyklės, vėsusis “Neptūne Room” turtingas įvairiau- auKštesniosios
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APSIDRAUSK NUO
šokiams
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kitokių žaidimų kambarys. Svečiams privati parkinimo Žaibas Nutrenkė Teisėją
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Visais
insurance reikalais
Onset Ave., Onset, Mass.
Sver’. kuns atostogavo pne
Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja

CASA LOMA, Inc.

Automobilių važiuoti 28 keliu į Cape Cod iki rodykles į Onset.
Visus maloniai kviečiame atsilankyti susipažinti.
Savininkai Petras ir Birutė Peldžiai.

Wolfeboro, N. H. Jis nu
trenktas jam esant jo gyvenarnoj palapinėj, kurios duiys buvo atviros.

“Singing Sweethearts” Bill & Tex
Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Alfonsas Steckis. Povilas Lapenas Jr. ir
Aleksandras Chaplikas

kreiptis j:

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway
S^atb P -'ton. Mass.
Te!. SO 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “AZIVA”
1—Vaistas nuo nudegimo lr
auo nušutimo vandeniu.
2—Vaistas nuo atdarų žaizdg
—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji
mo, pirštams, tarpupirštėma ir
papirštėms.
5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
pagelhsti.
Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui
kiekvieną numerį $1.
Pini
gai, čekis ar money orderis is
kaino. Adresuokit:
(5-6)
Joseph ^lachinskaa
295 Silver Street
South Boatoa 27, Maaa.

