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Vakarų Valstybės Tariasi 
Dėl Didžiųjų Konferencijos

Anglijos, Prancūzijos Užsienių Reikalų Ministeriai Ta
riasi su Valstybės Sekretorių; Vokietijos Kancleris 

Washingtone; Kitų Savaitę Ministerių Derybos
su Molotovu San Francisco Mieste

Šį ketvirtadieni ir penk- bos santykių užmezgimo.” 
tadieni New Yorke vyks Aišku yra, kad rusai vilios 
svarbūs pasitarimai tarp vokiečius atsiskirti nuo Va- 
Vakarų valstybių. Pasita- karų valstybių ir sutikti už- 
rimuose dalyvauja Ameri- imti neutralią poziciją Rytų- 
kos, Anglijos ir Prancuzi- Vakarų ginčuose.
jos užsienių reikalų minis- --------------------------
teriai. Vakarinės Vokieti- Trumanas Smerkia

jos ministeris pirmininkas Plektras TrilstllSDr. K. Adenauer šį antra- ZiehirOS 1 rUSlUS

dienį jau tariasi AVashingto
ne.

Vakaru valstybės nori su- S- . .. rr*, i •
sitarti savo tarpe, kad atei- kalbėjo Poiiland, Oi e., ii ta HllSlJOS 11 fcSldl 
nančia savaitę San Francis- Pro&a griežtai kritikavo vy-
co mieste galėtų vieningai sausybės politiką elektros 
atstovauti savo pažiūras pa- gam>b°s srityje. Tiumanas

SENI MOKYKLOS DRAUGAI ŽYGIUOJA

Vest Point karo akademijoje buvo susirinkę ją baigusieji prieš 40 mėty. 
žygiuoja prie Thayer paminklo žuvusiem a‘.ade:<ii.,us auklėtiniams pagerbti, 
moję eilėje matome prezidentą Eisenlvoue i. kuris praeidamas pro savo žmoną 
-veikina.

General Motors Kompanija
Susitarė Su Darbininkų Unija

375,000 Darbininkų Atšaukė Streikų; G. M. Pasiūlė Dar
bininkams Panašių Sutartį, Kaip Fordo Sutartį; 

Kompanija Pripažįsta Unijinę Šapų; Sutartis
Pasirašyta Trims Metams; 35,000 Elektros 

Darbininkų Irgi Pasirašė Sutartį

Buvęs prezidentas 
Tiuman birželio

Harry 
11 d.

Ar Rusai Trauksis Clement Attlee Vėl
Nėra Pasikeitę

Didžiulė General Motors 
_o • • korporacija Detroite, di-

Atlanto Sąjungoje džiausią pasaulio automo-
--------  bilųi gamintoja, pasirašė su

\ okietijos kancleris Dr. automobilių darbininkų uni- 
K. Adenauer, išvykdamas į ja darbo sutartį, kuri duo- 
AVashingtoną lėktuvu sek-da darbininkams tokį pat 
madienį sakė, kad V okietija uždarbių pakėlimą, kaip ir 
nekeis savo politikos link Fordo kompanijos sutartis. 
\ akarų valstybių ir nemano General Motors sutinka mo
ti auktis iš Atlanto Sąjun- keti tos kompanijos atleis- 
gos, nežiūrint kokius pasiū- tiems darbininkams papil- 
lymus rusai darytų vokie- domas bedarbių pašalpas, 

ir Fordo kompanija, 
to, General Motors

Vokietija Liks

Iš Rumunijos? Darbo Partijos Vadas™™- .. .... kaip

_____  ____ Is v\ ashingtono vokiečių Virš
----------- ~------j-----------, . ». , , Generolas Guenther, At- Amerikos vyriausybė “la- Clement Attlee pereitą .aacells S1 ei u.. a* u 'Y s kompanija sutiko įrašyti į
sikalbėjimuose su Molotovu nui 0 e’ & pmacios ea?. lanto Sąjungos karo pajėgų bai aktingai” svarsto klau-savaitę buvo vėl perrinktas ! '. /v^’ u* j*? uvo pa-sutartį unijinės šapos
dėl keturių didžiųjų vyriau-’0s &ar7* o> ompa kl į,. admirolas simą, ar reikalauti, kad ru- Darbo Partijos pirmininku. ies .as. 6 principą, kas reiškia, kad
sybių galvų pasimatymo a pas angas monopo Radford, Amerikos jungti-sai, po pasirašymo ir patvir-Jo pavaduotoju perrinktas ,?ma 3n1^ n. pS >an.^’ 375,000 darbininkų dir-
darbų tvarkos. Dėl didžių- | ® 'ios garny ąn visaip štabų pirmininkas, del tinimo Austrijos taikos su-Herbert Morrison. 11^.uzm^^.irn^).’. ,U^1 va‘ bantieji tos korporacijos
jų galvų pasimatymo vietos >a in 1 ese.^ J,, dabar vykstančių Įvairių ru-tarties, ištrauktų savo ka- Po rinkimų buvo kalbų, va!1^15s. £ pa'dirbtuvėse turi priklausyti

Rusija, rodos, su- . a __ _._ ; sų bandymų susigerinti su riuomenę iš Vengrijos ir kad “senieji” partijos vadai vie e an1S I * as\ą unijai.laiko unijai.

tiks su Vakarų pasiūlymu, -vairiais būdais klim^ Rumunas.“ V^ižTsek- . Dalbu G’ M’
kad vyriausybių galvos su-p”va^ -°nlnail1-^Q Jos tikslai nėra pasikeitę, retorius John Foster Dulles leis vadovavimą partijai ?10? 11 su \ imo* ei rusams n dai bininkų unijos buvo
sitiktų Ženevoje liepos 18 d. Patenkinti ii^silpnina. nors rusai rodo lvg ir tai- mano, kad tą dalyką teks jaunesniems žmonėms. Bu- ”au^*n^a’. J*e 1 utinės pasirašyta 4 valandos po

Bet kokius klausimus vy-.. .K„ kjn . veidą Rusįjos sie. priminti rusams. vo kalbama, kad ir Attlee V9k,etlJ?s .. demokl'at‘^« pusiaunakčio, anksti pirma-
riaūsybių galvos tuiėtiį ‘e^I'avnną. _ kj j kki
svarstyti? Dėl to klausimo Buvusl° P'“'d«"to V™- 

dar ir Vakarų
pe nėra vieningo 
mo.

Amerikos vyriausybė siū
lo. kad vyriausybės galvų 
pasitarime būtinai reikia

vo Kaioama, Kaa lr

buvo, to- Apie ištraukimą rusų ka- trauksis, bet šiuo

kairiųjų 
kuris pats 
atsistoti

kur dekt!w gamvb^ki’a“- Pakeisti savo taktiką ir kur nę. kol kas niekas nekalba Bevan, 
simas yra gana opus Se- seniau Voliojosi ir grasino, ir net nesiruošiama tas klau- duojac* tunu vvuc. __

natorius Morse. 1950 metais dabar S-VPSOS> ir vlll0Ja-
aptarti' Europos *Rytu 'tanių iš,inktas kaiP. -epublikonas.

ir vėliau persimetęs pas de- Reipų Parlamentas 
mokratus, ateinančiais

simas kelti.
Gal keturių didžiųjų gal-

priešakyje.

tarnu jis 'Y’riausybę” numes į gurbą, dienį. Visoj eilėj G. M. 
p J * kaip nebereikalingą daiktą, dirbtuvių darbininkai jau

-------------------------- buvo išėję į streiką po pu-
ANGLIJOS GELŽKELIŲ siaunakčio. Sutartį pasira- 

preten- STREIKAS TĘSIASI šius streikas atšauktas, 
partijos -------- G- M. korporacija pasira-

pavergimo klausimą. Euro
pos Rytuose apie 100,000,- 
000 žmonių gyvena rusų 
jiems užkartame bolševikiš
kame režime ir tų tautų lais
va apsisprendimo teisė yra
paneigta. Vokietijos suvie- t CgyVUOja ReronaS, 

nijimas yra tik dalis Euro
pos Rytų klausimo. Balti-

me-
tais bus perrenkamas ir H. 
S. Truman jau pradėjo jo 
rinkiminę kampaniją.

vų pasimatyme klausimas niYnnVat^s * Didus apie rusų pavergtąsias tau- LflX0” 1 LfyKlS

UŽ Mokyklų Reformą tas bus iškeltas, bet viešai
-------- apie tai nieko dar nekalba-

Belgijos parlamente per- ma.
eitos savaitės gale buvo pri
imtas vyriausybės pasiūly- Paštininkų Algos 

tas įstatvmas apie pravedi- 
Šalin Popiežius! mą mokyklų reformos kraš-.

-------- te. Prieš istatvma karštai

Bus Pakeltos

Anglijoje 67,000 masinis-šė panašią darbo sutartį ir 
tų ir ugniakurių gelžkeliuo- su elektros darbininkų unija 
se tęsia streiką jau trečia (CIO), kuri G. M. dirbtuvė- 
savaitė. Vyriausybės ban-se jungia 35,000 darbinin- 

Dar Ginčijamas dymai pereitą savaitę dery- kų. Jiems korporacija irgi
-------- bomis streiką užbaigti nepa- pasižadėjo mokėti papildo-

Atstovų rūmuose pereitos sisekė. Dabar vyriausybė mas bedarbių pašalpas, jei 
savaitės gale pinigų skirsty- planuoja su kariuomenės jie būtų atleisti iš darbo, 
mo komisija nutarė neskirti pagalba streiką sulaužyti. Papildomoms bedarbių 
lesų Dixon-Ą ates elektrai- bet kol kas dar to nedaro, sa|^)om? mokėti G 
nės statymui, o vietoje to kart nesukėlus krašte vusuo^ į d 150
ta komisija nutarė Pakirti streiką do,el^ fon(J For
pinigų Tennessee Valley 20-, traukimų vaikščioja^ kompanija suda’o 55,.

000,000 dolerių fondą), iš
jos salių likimas irgi yra da- Argentinos sostinėje, Bue- kalbėjo “socialinių krikščio- Piezidentas D. x-
lis Europos Rytų tautų pa- nos Aires mieste, diktato-nių” atstovai ir parlamentas .Y’er pasirašė kongreso Authority įstaigai, kad ji krašte.
verginio klausimo, bet dar pjaus Perono šalininkai sek- turėjo posėdžiauti be per- Pnimt3 statymą apie pake- galėtų pradėti statyti šilu- --------------------------
nėra tikrų žinių, ar Amerika ma(jienį, birželio 12 d. už- trūkio net 34 valandas iki kmą^ pašto tarnautojams al- minę elektrainę. PLIENO DARBININKAI
s”.,lo ir tų tautų likimą kelti puolė katedra saugančius įstatymas buvo nubalsuotas. • Pumas įstatymas, Atstovu rūmuose šią sa-
keturių didžiųjų vyriausybių katalikus ir akmenimis juos * ku™ . ,° n,umatĮs. PaRelti vaitę eis karšti ginčai dėl
galvų pasitarimuose Zene- išvaikė, o paskui tie patys mos Bel jj0] dar-nžra baigl U refwemok buvo ‘d beika,°' De.'|nok''a- Plieno

J . mušeikos užpuolė vyskupo Totatvmas dar turės nor- u<7g*au’ Pjeziaemo nuvo tai ir dabar yra griežtai nu- iteikė
Jei Vakarų valstybes su- palocių ir apmėtė jį akme- jį ‘ senata ir naskui^rik 'etuotas’ .bet_tu.0J P° to kon_ sistatę prieš sutartį, pagal plieno kompanijoms

tartų vieningai laikytis jų „imis. Peronistų minia ŠU- įsįan“ %poztcija ža- °neme ,statvma k"- ’.... :........... ..........................’ kompanijoms

PRADEDA

kurio atleistiems darbinin
kams bus mokamos papildo- 

DERYBAS mos pašalpos.
--------  Automobilių darbininkų
darbininkų unija unija, po sutarties pasirašy- 

reikalavimus mo, aiškina, kad ji siekė
r--------------- -------------r—j------------ ir pa- pirmiausiai pralaužti ledus

©„otik; i------ -------------- --------------- us įsigalios, opozicija za- ,įs Dašto tnrnantnin ‘ -•*' • Faveda aiškinime sako, kad unija dėl “garantuoto uždarbio”
pasikalbėjimuose su Rusijos kavo “Tegyvuoja Peronas, < tnlian tęsti kova nrieš , ° ,l?a.utojų. aIf’as Dixon-y ates finansininkams nesįtenkįns “nikeliais ir de- dervbose «u Fordo komna-
užsienių reikalu ministerių, 5alin Doniežius'” toliau tęsti kovą pnes pakelia siek tiek mažiau ir statyti 107 mįnonu vertės - / v • k ’ - grynose su roido Kompa-
r-i iv Rivoiio tI popiežius įstatymą, kuris nepatinka tarn istatvmiii nrezidentną L, ‘ , r*ul*on* .“‘“^šimtukais, bet nori apciuo-nija ir paskui panašią sutartai n Rusija butų pn veikta Perono šalininkai keršijo ;;J;„__ r.„ui„ šąli- • - ' piezidentas šiluminę elektrainę. is ku-

elektros energija būtų 
. lazdaug 500,000 pašto statoma TV A elektrainiu 

tarnautojų gaus algų pakeli- tinklui.
mą. 6 nuošimčiai algos pa- _________________
kėlimo jau bus mokami šią
savaitę, o likusieji 2 nuo- LENKTYNIŲ MAŠINA

popiežius
ir rvusija uuių priversta Perono šalininkai keršijo 

“satelitų ’ likimo sprendi- katalikams už jų suruoštą f
mą įrašyti į vyriausybių gal- Dievo Kūno eisena birželio _______
vu pasitarimų darbų tvar- io d. Eisenoje dalyvavo 30,- 
k?- 000 katalikų nežiūrint vy- JUNGTINĖS

Rusija be abejonės norės riausybės draudimo darvti MINĖS
Įrašyti Į vyriausybių galvų viešą eiseną. Policija skel- ---------
pasitarimų darbų tvarką bia, kad katalikai, po Dievo Nuo birželio 20 
Amerikos karo bazių panai- Kūno eisenos, padarę keletą lio 26 d. San 
kinimą užjūriuose • * - -
rikos karo pajėgų
mą iš svetimų teritorijų. Ar^'ntinos poIicija areš. ganizacijos“ įkūrimas tame 
Amerikos karo bazes yra '450 kata|‘jkų hJ padsjo mieste prieš 10 metų. JT 
dieglys Rusijos pašonėje ir • Q<, j įėjima seimas ta proga susirenka
tą klausimą rusai visada ’ ‘ ______
mini, kai jie kalba apie ke
turių didžiųjų vyriausybių Tuniso iš tremties grįžęs vaus daug užsienių reikalų damos prieš kelių unijų va- - 
galvų konferenciją. ir iškilmingai visos tautos ministerių. Posėdžius ati-dų areštą. Policija unijis- Sužeisti*'

TAUTOS
DEŠIMTMETI

iki bii-že- šimčiai al&os pakėlimo bus 
Francisco mokami tuoj pat, kaip tik

»se ir Ame-užpuolimų prieš policiją ir mieste bus iškilmingai mi--tarnautojai bus is r*auJd su_ ‘ a^.‘
m-i ieironi-i • v- • , • ” ■ t • m '. rūšiuoti Dairai almi aukštu- automobiliu lenktinėse įvy-gų ištrauki-vvnausybes įstaigas. nimas Jungtiniu Tautu or- U-1U(,U pagai aigų auKstu
, tpritnriin J f *..............................................................._____________________________________ __ \________ mą. ko baisi nelaime. Alena

Singanore

piamo uždarbių pakėlimo, tį išsiderėti iš svarbiausiojo 
Kol kas plieno kompani- Fordo konkurento, General 

jos į unijos reikalavimą nie- Motors kompanijos. Tas 
ko neatsakė. Po automobi- unijai visiškai pasisekė, 
lių darbininkų laimėjimų ir Bendrai, Fordo ir G. M. dar- 
plieno darbininkai tiksi lai- bininkai laimėjo virš 20c į

ĮVAŽIAVO Į MINIĄ mėti ne mažiau kaip po 20c valandą uždarbių pakėlimą, 
į valandą uždarbių pakėli- 

Prancūzijoje, I>e Mans mo.

lenktynių mašina pasisuko 
iš lenktynių kelio ir peršo- 

per užtvarą dideliudidmiestyje kusi
posėdžiams į San Francisco darbininkų unijos paskelbė eituI£,‘ žiflrėto-
miestą. Posėdžiuose daly-,visuotiną streiką, protestuo- in ‘ žmonės buvojų minią.

o 77 žmonės buvo

VENGRIJA VARO 
ŽMONES I KOLCHOZUS

Siūlo Nebeduoti ---------
Jugoslavijai Pagalbos Vengrijos komunistų par-

--------  tija skelbia, kad ji iki 1960
Senatorius Knovvland, re- metų mažiausiai pusę visų

publikonų vadas senate, Vengrijos valstiečių suvarys 
įspėja, kad Rusija bandys į kolchozus. šiuo tarpu 
derybomis laimėti Ženevoje Vengrijoj mažiau trečdalio 
tą. ko ji negali laimėti ki-valstiečių yra kolchozuose.

Kartu tas se- Buožės į kolchozus nebus 
įspėja Ameriką priimami, o jau priimtieji 

Valstie- 
kolchozus su

Pasitarimuose New Yorke pasitiktas vadas Habin darys piezidentas D. D. Ei- tų vadus suėmė įtardama 
bus aptarta ir Vokietijos po- Bourguiba dalyvavo darbi- senhower, o birželio 24 d. juos esant komunistų agen- Lenktynių buvo susirinkę tokiu būdu.
litika dabar, kai rusai pa- ninku unijų centro atidary- kalbės buvęs prezidentas H. tais. Kolonijos vyriausybė žiūrėti apie 250.000 žmonių, natorius į

ir ta proga kvietė Tuni- S. Truman, kuris prieš 10 mobilizavo policiją ir ka-Nelaimingosios mašinos vai- nebeduoti kariškos pagalbos bus išmesti lauk.
darbininkus nesiskirti metų atidarė pirmąjį JT or- riuomenę kovai prieš gali- ruotojas Piene Levegh už- Jugoslavijai, kuri dabar su- čiai varomi į kol

kvietė Dr. K. Adenauerį į me 
Maskvą derėtis su rusais po 

“de’- diplomatinių ir preky- nuo visos tautos. ganizacijos posėdį. mas nauses. simušė vietoje. siartina su Rusija. visu jų turtu ir inventorių.
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Fordo Sutartis
JIE SUSITARĖ

aMRSF

Kairėje automobiliu pramonės darbininką unijos vadas 
\VaIter Reuther. dešinėje Kordo bendrovės atstovas Jonh 
S. Burgąs, vadovavęs deryboms su unija.

Fordo kompanija ir automobilių darbininkų unija 
birželio 6 d. sudarė naują darbo sutarti, kuri plačiai nu
skambėjo po visą kraštą ir net po užsienius. Naujoji 
darbo sutartis yra tuo nepaprasta, kad ji uždeda darbda
viui pareigą mokėti atleistiems Fordo kompanijos darbi- 
bininkams, išdirbusiems bent metus toje kompanijoje, 
papildomą bedarbių pašalpą. ,

Unija derybose reikalavo "garantuoto metinio už
darbio,” bet praktikoje gavo tik papildomą bedarbių pa
šalpą.

Pascal sutarti Fordo kompanija sudaro du atskirus 
fondus (kariškus užsakymus dirbantiems ir Fordo ga
mybos darbininkams). Į fondus Fordas moka po 5 cen
tus nuo kiekvieno darbininko darbo valandos, iki tuose 
fonduose susirinks 35 milionai dolerių.

Pradedant 1956 metų birželio 1 d. atleistas Fordo 
darbininkas, išdirbęs pas Fordą bent metus laiko, gaus 
iš minėtųjų fondų papildomą bedarbių pašalpą, daugiau
siai $25 per savaitę, mažiausiai $2 per savaitę. Pirmas 4 
savaites Fordas prie gaunamos is valstijų bedarbių pašal
pos damoka tiek, kad darbininkas gautų 65 U savo nor- 
malio uždarbio (po taksų), o vėliau iki 26 savaičių For
das damoka tiek, kad darbininkas gautų bedarbių pa
šalpos iki 60'7 savo normalio uždarbio.

Bet pašalpos dydis ir jos mokėjimas priklauso nuo kas’ vėl grįžta prie Belgijos 
fonduose esamų lėšų. Jei fonduose lėšų sumažėja žemiau ^-vkl.V ir 
4',, tada pašalpų mokėjimas visai nutraukiamas, iki 
fonduose vėl susirenka daugiau pinigų.

Bendrai imant. Fordo kompanija nepasižadėjo da
lyti neaprėžtas išlaidas bedarbių pašalpoms mokėti.
Kompanijos pasižadėjimas neviršija 5c i valandą nuo

A p z v a 1 g a
VIENUOLIU
DEMOKRATIJA

bu, ką žmonės išrenka

Kas Savaite
samdytas federalinės val
džios duoti patarimus apie 
skirstymą pašalpų Įvairiems 
moksliškiems tyrinėjimams.

i-.,.. ..nm qo< ..i • -• < *• • *1953 metais staiga jis buvoRui apie 30 / mokytojų ai- jos sostinėje ir pasitarti apie. .. .. J

tm vra išlaikoma oaraniiu fHnlnmotin,',, ;»• m«lrvhnc atleistas iš

žinių, kad jis

je stovi klebonai. Vyriau
sybė siūlo, kad mokytojų 
atleidimas turėtų būti Įsta
tymu tvarkomas ir nebebū
tų paliktas klebonų nuožiū
rai. Pavyzdžiui, dabar dau-
gelis katalikiškųjų mokyklų Dr. Adenauer i Maskvą 
mokytojų gauna mažesnes Maskva pakvietė vakari- 
algas, negu vyriausybė nės Vokietijos kancleri Dr. 
jiems moka iš iždo. Kai Adenauer apsilankyti Rusi-

gų yra išlaikoma parapijų diplomatinių ir prekybos ^ueiblus pa?.ei.gų’ ą
tvarkytojų ir skiriama kito- santykiu užmezgimą tarp buvę "auta Z1.mŲ’T . 
kiems katalikiškų organiza-Vokietijos ir Sovietijos. Dr. e.sąs subversyvis. Jokių po- 
cijų reikalams. Mokytojai Adenauer linksta rusų pa-apie neif
yra skriaudžiami, bet jie kvietimą priimti ir kdeiauti t?kim{b^. ni^kas ka 
neturi kam skųstis. Naujas j Maskva. Jam ^a^1.ul nepatieke. Jis
įstatymas numato, kad mo- ' T?u<a; žino ir visi kiti ži- b,UV° pa^b?!-as pasiremiant 
Rytojai algas gaus tiesiai iš no> kad Maskvos valdovai ® a^ -I?)1CIJOS age 4 pra’ 
iždo ir jų nebus galima at- kviečia vokiečių kanclerį ne
leisti, jei jie nesutiks dali pasikalbėti dėl diplomatinių 
savo algos atiduoti katali- įr prekybos santykių, bet 
kiškų organizacijų reika- kjek kitokiais sumetimais, 
lams. Atleistas mokytojas Rusai
gauna teisę skųstis mokyk

Dr. Peters kreipėsi i teis
mą ir pareikalavo, kad teis
mas pasisakytų dėl jo atlei-

, „ . A. , . dimo teisėtumo. Pagal Dr. 
nori pakalbinti vok,e- p kiekvienas žmogus

cius, kad jie trauktųsi iš ka- +1 • , - „ ;; i-Qi

lų priežiūros įstaigoms. ro saįlino-os su Vakarais ir™11 ^as jį kai-
Mokyklų reforma numa- ' Voktetijos suvienijimą “"“’kakimoff-3^ aUS'"etl 

i sutiktų būti neutralūs, kaip ‘ Dl. Pe(ers Jbyįa daėjo jki
aukščiausio šalies teismo ir 
teismas nutarė, kad jo pa- 

, ,T , . ... . , šalinimas buvo neteisėtas.
v U. /Ai \/ nL-inti im volri'no vvo Bet auksciausias teismas 

nepasisakė dėl Dr. Peters at- 
konstitucingumo.

parlamentą, bet svarbu kas to, kad privačių mokyklų 
... , . išrenka. Jei Bei gija yra ka- mokytojams algos bus mo-

talikiškas kraštas, tai jos karnos pagal jų turimus dip- njmą įg laisvintojų okupaci-
• k- UI Ž.vvent0Jai J’1'3 katalikai, o lomus, o ne pagal jų užima- jos

, jei Lie katalikai ištenka į mas rietas, ii ateityje vals- Kol Vokietijoj valdžia vra
parlamentą liberalus ir so- tybė pasilaiko sau teisę pri- Adenauerio rankose Vaka-
cialistus, tai ir liberalai ir žiūrėti, kad katalikiškos raj mano> kaf| vokiečiai jo-
socialistai, pirm negu leisti mokytojų seminarijos išda- kiu -tokarno dylu” neda-™ • * - -•
Įstatymus, turi atsiklausti vinėtų būsimiems mokyto- ‘ gu rusais už anglų ir Tlk, ' teii>eIa" sane’

tymo. kuri nori pya-VySkupų įr kiebonų, ąr tokie jams diplomus valdžios at-amerįkįečjų nugaros. Bet af atleidimas
. . . ----- —ialistai ir iioeraiai. ;ctotvrnoi nokno m-iačinin ctnvn Vnntrnl£w n np n^cr^l . • • • , • *•

kiekvieno dirbančio darbininko. Įstatymas privatines mokyklas
Nepaprasta šitoje darbo sutartyje yra tas, kad stam- atiduoda švietimo ministerio sa- 

bi automobilių kompanija sutiko nešti tegu ir aprėžtą va valiavimui: nuo jo priklauso 
atsakomybę už savo bedarbių darbininkų papildomą šel- valstybės parama, sprer. limas

Pranciškonu

šitaip
vykstančios kovo: 

tarp vyriausybės ir kunigi
nių opozicijos:

"Belgijoje eina kova dėl 
kyklų Įstatymo, 
vesti socialis

mo-

pima. Prieš ta Fordo kompanijos pasižadėjimą kiti pra- ^ti mokyklai veikti ar ja uz- 

monininkai ir kelia protestą. Del to pasižadėjimo unija Ll£1 įb| pr,vllt m„kykla< 
ir skelbiasi pasiekusi principinio laimėjimo derybose, pats įstatymas saugojo. Kata- 
Panašų ar net geresni pasižadėjimą ta pati unija dabar likai tylėjo ir dėl skriaudos. kad 
nori išgauti iš General Motors kompanijos, o visa eilė ju mokyklos buvo menkiau 
kitu uniju rengiasi panašius reikalavimus kelti ir kitose D'bės aprūpinamos negu
pramones sakose. „,ls(, privatir,es

Fordo sutartis sudaryta trims metams. Sutartyje kuriose mokosj net
darbininkai išsikovojo riša eilę pagerinimų ir uždarbių daugiau vaikų <930.w0) 
pakėlimą, kuris gal yra net svarbesnis, kaip žadamoji valdinėse (7«z.0C»v)

lo ta aštri vidaus kova?
Kasmet birželio mėnesio pradžioje Fordo kompani- socialistų ir liberalu 

ja sutiko pakelti darbininkų uždarbius po 6 centus Į va- Įpjauni™ vU?
landą. Tai yra darbo našumo didėjimo priedai. Be to, nukrikščionėjimo keliu. ’ Verta 
Fordas sutiko padidinti darbininkų pensijas, padidino čia pažymėti, kad socialistu i. 
apmokamas atostogas ilgiau dirbusiems darbininkams, liberalai i parlamentą praė .k 
pridėjo vieną apmokamą šventadieni per metus, pagerins katalikų balsais; daugumos 
brangenvbės priedus ir sutiko duoti darbininkams eilę ciaTTįe krašte ne neturi. Pa-i- 
kitu pagerinimų. Todėl, paėmus viską į krūvą, Fordo

n..-i17VI

sutiko austrai už jų išlaisvi-

tarnautojų 
pasiremiant slaptų agentų 
informacijomis, yra neteisė
tas dalykas. Daugumas tei
sėjų Dr. Peters atleidimą 

apsi_ skaitė neteisėtu todėl, kad

Įstatymai nebus piiesingi rto\ų kontiolėje, o ne pagal a^^rtvje jei vokiečiu suvie- 
ažnyčios viršininkų pažiū- tų seminarijų vedėjų nuo- nijimo ’ kiausimas nesiduos

T°ms. , žiūrą. išsprendžiamas taikiais žo-
Tokią ‘‘demokratiją” per- Tai, rodos, ir visos refor- d2iais, vokiečiai gali

ša liemviškoms davatkoms mos, kokias Belgijos vyriau- spręst- ir kitaip Beje, kanc_
vienuoliai, kurie taip uoliai sybė siūlo pravesti švietimo jerįg Adenauer dar tarsis su pi moJ! tynnęjimo komisija
siekia pasigauti spaudą į sa- srityje krašte. Bet ir tokios Vakarų užsienių reikalų mi- aneHacrios komisiia
vo rankas. visai nekaltos reformos su- nisteriais New Yorke, o i „ apeliacijos Komisija

Kaip, iš tikrųjų, Belgijoj kėlė didžiausią ermiderį ir Maskvą greičiausiai keliaus 43 ia(3° įtikusiu tainybai, 
via. skaitytojai ras šiame politikuojantieji katalikai is dai. prieš keturiu

rado jj nekaltu ir tik aukš-

rlidžinin ° tOji komisiJa» PU£al teis- 
1 . * mą, neturėjusi teisės panai-

nį apie ' mokyklų'reformą” tik mokyklų reformą galėtų tym” ’ " ' pJslma kinti žemesnes instancijos
tame krašte. ' palaidoti. ‘ ą w sprendimo.

_ . , n Dt- Petei-s yra patenkin-
Baigdamas savo sampro- Nesenai “Keleivyje” bu- Rusų Ofensyva tas’ teigmo sprendimu, bet

Ki. K-,, tavimut vienuolių Daibi-vo minėta, kad net ir čia Rusijos diktatoriai dabar-jis mano, kad konstitucinis 
Ji kiio nir.kas nurodo, kad Amerikoje vienuolių pran- dnju iaįku kalbina visus sa- klausimas taip ir tebėra ne-

Darbi- vo kaimynus užmegsti “nor- atsakytas. Būtent, ar “be-

vais-

negu

Keleivio” numery stiuips- kailio gatavi išsinerti, kad vyriausybių galvų

papildoma pašalpa nedarbo atsitikime.
ciškonų
ninkas šiurkščiai rase apie maĮius ssintykius” ir su kiek- veidžiai” slapti agentai gali
Belgijos vyriausybę ir apie vjenu dar nepavergtu kai- savo informacijomis išėsti
jos žadamą pravesti mokyk- mynu jįe tariasi skyrium, žmogų iš tarnybos, neduo-

piėšta nuo Dievo ir palenkta lų reformą. Žiūrint Ameri- po Austrijos sekė Jugosla- dant jam progos nei pasiaiš- 
va’stybės stabui." kos patyrimo akimis, Belgi- vjja Derybos su Japonija kinti, nei savo kaltintojus

Tfif nvi kari tnip "kovnw” ^OS mokyk^ forma yra ejna Rusai kalbina vaka- apklausinėti?v„S paSvm? bSai "e t0Wa j3U R“,,kalŽ Vokietiją ir net Turkiją

"tęva,” vienuoliai ir kum-kinį privačias katalikų mo- aI”e ' gen Del
gai, kurie savo fanatizme kyklas. Bet pasiklausius r/A, tikslai vra kiek e-a- Inžinierius Žemaitis ir I)r.
k UžangaetIvcinlmkov'ai k“niginių nusiskundin”l Įima daugiau valstybių išvi-J- Zubiickas ilgame atvira- 

naša- prieš CmunizmlT nedaro rodo’ kad socialis- lioti iš Atlanto Sąjungos, "?e la‘ske ‘Naujienose” ke-
“garantuoto uždarbio” (arba papildomų bedarbių pa- ko;;m(> gekr„ k , r * nr- Šk-Ai-™ a . ą ? , ? d tai ir liberalai pakilo i kokj Vori to =0™^ m,«innimK lia “Lozoraičio klausimą.”

Į)l() A-re tzvlro rlirlnlvcs lo, m £ ,1 m o c Ir ori ‘ - al P U C H U.

darbininkai jaučiasi nemažai laimėję derybose, 
bu. kad viskas buvo laimėta derybomis prie 
streiko. Užteko streiko grasinimo.

Kaip vertinti naujai Fordo darbininkų

Ir svar- 
rtalo.

užtikrinti geresnę
per mokyklas 

be ir maunama
kurpalio."

iškovota

UZnimo-
“greta kovos su komunizmu 
yra kitas frontas, kuriame 
tėvai kovoja dėl vaiko sielos, 
kad mokykloje ji nebūtų at-

ivo ateit! 
Dėl to mokykla 
int valdančio:u ?

Iš to "Darbininko*'

reikalą? Ar tai yra toks didelis laimėjimas, kad 
galima būtų kalbėti apie tą. kaip apie ką tai nepaprasta?

Vertinant tą laimėjimą nedera užmiršti, kad unijos 
tikisi vėliau tą laimėjimą išplėsti, mokamą bedarbiams 
pašalpą pratęsti ilgesniam laikui ir pačią pašalpą didinti 
tiek. kad ji maždaug prisiartintų prie “garantuoto meti
nio uždarbio.” šiuo gi tarpu Fordo darbininkų laimėji- 10
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laikraštis

►<
Lozoraitiados

pakilo į kokį kad sąjungą nusilpninus na Lozoraičio Klausimą, 
tai piktą karą prieš bažny- j,. padarjUs bejėgę. aie stebisL kaip lietuvių vi-
čią ir prieš parapijines mo- . . suomenei dar neigriso to
kyklas. .a.\se b . Rai buvusio valdininko keliamas

Belgijoj vykstanti kova ruosėsi karui, siūlė \ įsiems je! mas svarstyti ir ževernoti, 
tarp mokyklų reformos šąli- ?ax ° kaim>pams nepuolimo Ponas Lozoraitis, lietu- 
ninkų ir priešininkų yra ta b' draugystės sutartis. Siū-v^kog diplomatijos “šefas’

Belgijoj vyriausybę suda- noroms nenorams turi savo ti kova> kuH eirja visur lė visiems, o paskui tuos pa- ir “Kybartų aktu ..........
- t , T. s?c!ahstai. lr Lberalai. vaikus leisti į parapijines t pažangos šalininkų ir «us kaimynus pavieniui vai- kas, pagal Žemaiti ir Zub-

mas yra tik padidinimas bedarbių pašalpų, ko būtų buvę I os dvi partijos turii pana- mokyklas. u praeities garbintojų. Panašiai ir rusai dabar licką >Ta ambicinįa? tipas>
galima pasiekti ir kovojant už bedarbių pašalpų didinimą -nence daugumą. Nesenai Parapijinės mokyklos skai- Belgijos kunigija žūt būt no- vili°ja savo kaimynus “ge- kurįarn svarbu vra savo as- 
valstijose ar per kongresą. Jei toks laimėjimas būtų pa-be^ vyriausybė Į—- ♦ __x_ i__± xi

savinin-

Nesenai
.nešė par-tesi privatinės, bet vyriau- .VišTaikylY'mokyklas "šačo 'ais kaimyniškais santy-~ 

siektas politinės kovos keliu per valstijų seimelius ir ;a...eman Įstatymo projektą sybe iš bendro iždo turi mo-|rankose ir todėl visomis ke- kiak ti riebią alga už nieko ne-lamentan
kongresą, jis liestu VISUS dirbančiuosius, o ne atskira ap*e re^orm? kiaš-keti

° J p’"^ ---- berną- jam
piestu stojosi “sociali- metais

tr. Pvioč to ,-etot • v • mokyklų mokyto- turiomis priešinasi prieš bet Nors visi žino,
kompanijų ar pramonės šakų darbininkus. Unijinė kova *. ..•L‘2 ą,\.ną jem*-jams algas. Vyriausybe siais kokj vyriausybės kišimąsi įžodis nėra vertas
už bedarbių pašalpų gerinimą geriau organizuotus, agre- niu mokykių tvarkymą. Bet kiaušinio, bet diplomatijoj, ginčijasi ir barasi, kaip dėl

varbaus reikalo, 
iš Žemaičio ir 

laiško duosime ki- 
šiuo tarpu no-

pavyKs vieną kitą kaimyną retume pasakyti tą, ką jau
, .. .. . . . . ... . .... Kova dėl mokyklų refor-1710 Kuniginių eilėse ir dėl Mokyklų reformos prieši- prisikalbinti ir neutralizuo-esame seniau sakę: “Kybar-

unijos reikalavimą priimt, dargi toje pačioje automobilių mos (labal. yra šaudžiau-t0 talP l«t *«» P'kta kova. ninkai 8ako> ka(i vaikų auk. L ikj a(eis ,aikas ta kaimy. t aktams- vieta yra> atsi. 
gamybos šiltyje. American Motois kompanija, palyginus gjas Belgijos klausimas. Dėl Kokią reformą vyriausy- Įėjimas yra “tėvų teisė.” Tas ną sudoroti. prašant, išvietėje, kur

kad rusų veikimą, o lietuviška visuo- 
nė išėsto menė su juo nešiojasi, dėl jo

visos kompanijos galės

su trimis didžiulėmis kompanijomis (General Motors, 
Ford ir Chrysler) yra silpna, ir ji prieš porą savaičių jau

to klausimo eina 
demonstracijos ir

mitingai, bė siūlo pravesti Belgijos 
net riau-mokyklose? Pirmiausiai vy-

atleido virš 3,000 darbininkų dėl negalėjimo parduoti,šės. Socialinių krikščionių riausybės siūlomas įstaty 
savo automobilių. Tokia kompanija, jei ji priims Fordo partija deda visas pastan-mas numato kurti daugiau 
priimtas sąlygas, gali būti priversta visai užsidaryti. To
dėl gali gautis toje pačioje pramonės šakoje nelygybė,
kuri darbininkams atrodys kaip skriauda.

» Bedarbių pašalpa, mokama valstijų, dabar yra už 
krauta ant pramonininkų (darbdavių), kurie moka į be-j 
darbių draudimo kasą tam tikrą nuošimtį nuo darbininkų

gas, kad mokyklų reformą valstybinių mokyklų, kad 
sutrakdytų, o socialistai ir visi norintieji į jas siųsti sa- 
liberalai yra nusistatę žūt vo vaikus, galėtų tą daryti, 
būt senai reikalingą reformą Kita reforma būtų ta, kad 
piavesti ir neduoti kunigi- vyriausybė mokėtų privačių 
niams save užbaidyti. mokyklų mokytojams algas

uždarbių. Užkrovimas ant pramonininku pareigos mo-, ?aba.*iniu laiku tiesiai tiems mokytojams, o
keti papildo™, bedarbių pašalpą gali gidėti prie ga-i^^f^0 -

r>™°S t?,PPlanuotl kų, O valstybinėse mokyklo- iki šinliai. Dabartiniu lai
vo gamybą kad ne nitų sezoninio nedarbo ir paskui mokosi tiktai 720,000 vai- ku privačių mokyklų moky- 
paselusios skubos su viršlaikiais. Tuo žvilgsniu naujai kų. Taip yra todėl, kad tojai yra samdomi ir atlei-
iškovotas Fordo darbininkų laimėjmas gal šiek tiek pri
sidėti prie ūkio stabilizacijos.

valstybinių mokyklų krašte džiami parapijinių mokyklų 
yra perdaug mažai ir tėvai tvarkytojų, kurių priešaky

ną sudoroti. prašant, išvietėje, Kur juos
tiesa. Tėvai turi teisę ir . galima ir palikti, o Urbšio
prievolę vaikus auklėti. Bet Sluo ^arpu ’ aktingu- teieglarnaj jej tokia ir buvo 
visuose pažangiuose kraš- mas verčia irA- akarų valsty- legrama, jei tokia ir buvo 
tuose ir tėvų teisė yra ap- vyrus judėti ir todėl v i- pasjųSta su “paties” Srneto- 
rėžta. Seniau tėvai galėjo sas sap°J° karo diplomati-nog 2inia ar net įsakymu, 
jaunus vaikus visai neleisti frontas pajudėjo. Kori- netu,.j jokjos teisinės galios 
į mokyklas ir vaikai išaug- ferencijos, pasitarimai, dip- jau vjen todėl, kad tą teleg- 
davo beraščiai. Tokia bu-JornaUnia1 manevrai lydi rama paperėjo žmonės, ku-
vo tada “tėvu teisė.” Betjša^ojo karo atlydĮ. Kui vėl n-e patyS neteisėtai buvo 
dabar tėvai yra verčiami nPs.lstP.vės va’stybių ?anty- j valdžią ir tą telegra- 
vaikus mokyti, kad ateities kiai’. s,anoien dai peranksti siuntė nesilaikydami net 
piliečiai nebūtų tamsūnai. Į spėlioti, bet ir dabar jau ponjos Zofijos išleistos 

Seniau tėvai galėjo jau-a,sku-Y''3’kad .s,ok,os tok,os “konstitucijos.” 
nūs vaikus leisti dirbti į'Perma,nos 1'V*8' Visa lozoraitiada yra tik
dirbtuves. Tai buvo “tėvų' .p* Ri balamutystė ir diktatūros iš-
teisė.” Bet dabar įstatymai;1*’' rete” Dyla siilgusių eksčinauninkų bur-
griežtai kontroliuoja vaikų; Medicinos profesorius bulas.

(Nukelta į 7 pusi.) įYale Universitete buvo pa- —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

VO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas VA9 DUONOS NEPRAŠU

New Yorko Naujienos
Bendruomenės Tarybos 
Posėdis BROOKLYN, N. Y.

Liepos 2-4 d. Baltic Free- 
dom House, 131 E. 70th St.,1 
New Yorke Įvyks Jungtinių Socialdemokratų Onos ir 
Amerikos Valstybių Lietu- Aleksandro Šulaičių sūnus 
vių Bendruomenės Tarybos Donatas gegužės 28 d. susi- 
pirmasis posėdis. Tame po- tuokė su Mirga Gudelyte, 
sėdy, be kitko, bus padalyti Vestuvinėj puotoj svečių 
ir pranešimai: S. Barzduko buvo net iš Chicagos (jau- 
apie Bendruomenės toiimes- nojo dėdė Pranas Šulaitis) 
nius darbus, V. Cižiūno apie įr Floridos (jaunosios bro- 
tautinį ugdymą ir švietimą, }įs Drąsutis, kuris tarnau- 
K. Bielinio apie Bendiuome- ja karo* aviacijoje), 
nės piniginius reikalus. . j Medaus mėnesio praleisti

šitame posėdy bus išrink- jaunjeji išvyko i Texas vals- 
ti ir vykdomieji organai: tija> Jie apsigyventi žada 
Taiybos prezidiumas, yaldy- Lo* Angeies. Jaunasis yra 
ba, kontrolės komisija ir braižytojas, o jaunoji gai- 
garbės teismas. ilestingoji sesuo.
I.I ETŪVOŠTŪEN ERA LIN IO Į Draugas.

KONSULATO NEW YORKE ,----------------------------------

Susituokė D. Šulaitis

NAUJA KARŠTLIGĖ

Prieš 100 metu Kalifornijoje žmonės sirgo aukso ieško
jimo liga. šiandien Koktrados. Kalifornijos ir kitose 
vakarinėse valstijose daug kas apsirgo uraniumo ieško
jimo liga. Paveiksle matome tris tokius laimės ieškoto
jos iš Los Angeles, kurie Įkala atžymėjimą. kad jie šitoj 
vietoj surado uraniumo.

ko nekaštuos. Man keista, 
kad jis, būdamas komunis
tas, nenori važiuoti ten, ka
me komunizmas esąs įvyk- _ , _ , T 7~ “ 7“ ......i,. Dabar Tarybų Lietuvos tis, ir gali girti kokiais no-

kpiočijni k nl ir “Vii žmonės svaiginami kukurū- ri žodžiais komunistus, jų
nies” rabinai tio reikalu la>iniu . . svaigalu, viršūnės pastatytą vyriausy-
hni «uskielnie “Vi’nies” Spaudoje, radijuje, susinn- bę ir šlovinti rusų tautą, kai- 
Nr. 130 kažkoks Vilnietis k.,lnu0“ ^kuna,. ■ašoma’po vieną iš pranašiausių vi
ražo iš Miami ilgą ko,espon- "en tlk aP.,e. k“k“*“?M pra-Įsame pasauly.
deneija ir verkšlendamas na?um« P1'^. visus kitus au- Tikra, kad senieji burtai

Svaigina Kernais

ragina visus “draugus” su- aisčiuose išsijuosę jau išnyko, su jais nyksta ir

PAIEŠKOMI ASMENYS Socialdemokratų
: Susirinkimas

gimęs Ame-į
Birželio 17 d. LSS 19 

•kuopa šaukia narių susirin- 
Seiri- kimą, kuris Įvyks 

‘Atletų

Bajoras,

! brusti gelbėti Bovina ir ki-darbVoja®1 vad 1 n a m ie j i prietarai, bet gimė nauji, 
tus “persekiojamus mūsų fpaudozs. korespondentai-sel- Vienas didžių prietaru yra 
veikėjus,” kuriems gresia kolai- kartu Jle yra.“' slap_ tikėjimas, kad komunistų 
išsiuntimas i jų gimtus kraš-;os pohci->os agentai). Da-partija nešanti darbo žino
tus. Jų gynimui reikalingi bar pareiga pranešti nems išganymą ir todėl ji 
pinigai, todėl jis ragina ne-spauda! kada’. kal.Ui' kur nehečiama ir nekritikuoti- 
sigailėti dolerių ir jais rem-pn'mieJ? PradeJ° sėti kuku-na; vienas kvailiausių prie

iti “apsigynimo komitetus.” 1UZUS’ kaip seJa: sekasl> kiek tarų yra tikėjimas, kad įves- 
' Tikrai keisti tie komunis- paset? dall kiek .tur.^ pa' toji sovietinė tvarka yra vie
tai. Ju ir su pagaliu nega- setI’ koks ,busiąs derllus lr na tobuliausių, ji negali būti 

‘Įima iškrapštyti iš “supuvu- v!sa.tai Palyfeinam.a, su J*? keičiama ir kas dėl jos gero
sios kapitalistinės Ameri- eltais. . Ąlsku’ siais mo suabejoja, tas baustinas,
kos” j “komunistini rojų” metais Ylsa .tun .butl Pazan- Vienas paikiausių prietarų 

___________ - Lietuvoj! Tas verčia pagal- *,au.’ dauglau busimas yra tikėjimas, kad Leninas
paskelbimo 37 metu sukak- žias gėles, Andriūnams iš voti, kad jei jie jau taip ne- (lerhu* pranejtl prae‘^ visuomenės moksluose yra 
pasheioinio metų 7 _..J . J J. metų kukuruznų derlių; ko-taręs paskutinį žodi ir čia

Jonas 
rikoje.

Jonas Balčiūnas.
Antanas Baležėnti 

jų, Alytaus apskr.
Mykolas Buziiauskas 

Ona Buzilauskaitė Pettin 
nę Duluth. Minn.

Ksaveras Dabševičius is mo
kės k., Sedos v.

Juozas Grišmar.auskas (Gris- 
sin ar Griffin) iš Medsėdžių k., 
Platelių v.. Kretingos apskr.. 
gyvenęs Lyon Mountain, N. Y., 
ir Baimat, N. Y.
Eleonora Elena Ilinskaitė.

Petras Kačinskas iš Smilgių 
ar Rczalino v.

Antanas Kielius (ar Kiela) 
Mariampolės apylinkių.

Aleksas Kigas iš Žagarės v. 
Šiaulių apskr.

Vladas Klimavičius iš Yar 
nagirių k.. Krokelaukio par. 
Simno v., sūnus Tamošiaus.

Antanas Levišauskas

is

t|. Ta proga broliai Motu- Dorchester Mass., ir B Pep- nori važiuoti, tai jie žino, Vsjovk’tent" „auta ’ niekas "kitas nedali
zai rodė filmą is nepnklau- perTenei is Ch.cago, Iii., uz kokie ten pyragai jų laukia. • .. > ni,.mvn_

užpirktas mišias.
Ačiū C. Medwel’iams

somos Lietuvos gyvenimo
Grįžta iš Floridos

uis įvyks naujose . . pareikštą užuojautą, A. Sle-D_ .. .
Klubo patalpose, Musų ūkininkai pradėjo į atvykimą i laido- B‘,re,,• Mokiniam,

~ ’ > grįžti is Floridos. Jau su- j .ir sesuo-J332 Halsey St., Brooklyne. grįžti iš Hondos, jau su- 
e>’ve-. Susirinkimo pradžia 7:30 grįžo B. Stakėnas, Ona La-

J vai. vakaro.
LSS 19 Kuopa.

BRANCH, MICH.

uz
Miamietis.

Šelpti

popteryje jie žengia pirmyn, pasakyti ir kad Stalinas jo 
Mokslo vyrai ir tie smil- buvo ištikimas mokinys.

kinami kukurūziniais smil- „ . T .
kalais. Šie turėjo mokslia- T,kla- kad Ta^bų Lietu-

žmones dabar gyvena 
sius laikus, nes turi 

ir misti tais
—J. K.

Di-užilausko ir Jankūno Raį kodėl k“kurazas sunkinus
Dėkoju pastanj gomis 1954 metaistoks P’^ašingas, komunis- nU tik_ti 

P. Dapp’ams už gėles ir ki-įkurtam būreliui Vasario 16 velklai naudingas n so- burtais ’
tokią pagalbą man sunkio-Gimnazijos mokiniui šelpti ;ietams ?sgaainšas augalas- ________

Jau Turėjome Gegužinių je valandoje, grabnešiams, priklauso: P. Družilauskas, I,odinetl kukuiuzo naudą
i • i , • 1 • . 1 .a . • _ - A  - — • _ - - * » . « .

pinskienė, 
žmona.

J. Rimkus su
tuves iš Indianos, patarnavi
mą ir suraminimą.

i
Gegužės 29 d. turėjo būti laidotuvių direktoriams An- A. Jankūnas, Z. Kaulakiai

v thnnv n- Rili PovODCCA 11*7 / Z~.

ne taip jau sunku, nes jei PcildYllTKli
thony ir Bill Peraesso už (ynasis ir jaunasis), P. Bu- t,ūk®ta .^nų nors duome-net dvi gegužinės, bet viena - x . .... ' , ~ r, , -- . nudėl lietingo oro buvo atidė- «e'"? l,ata,nav,m^- -aclu kJ». d- Baa>>iys, kun. A. ra- ''»•

ta birželio 5 d., o ------- , . ... . .
dukra Ona ir žentu, gyve- galėj0 įvykti nes toj vietoj mas bažnyčioje, koplyčioje kUn. J. Razutis, kun. V. \ i
nančiais Ziland, Mich., ge- Kuvo ir svetainė. Ten links- b kapinėse.~ ciutis, Garmus, A. Skudžins-

Panevėžio apskr. gužės 21 d. važiavo papuoš- m;nOaj pet dvi dieni Sve- Dūksta žodžių padėkai "kienė, A. Aužienė, A. Kau
ti prieš kelerius metus mi- buvo jaug. ' reikšti k rank Duggan ams lakis, A. Kaulakienė, J.
rūsio Bartkaus kapą. Ma- ‘ ’ už patarnavimus sūnui ser- Gerdžėnas, P. Slyvėnienė,
šiną vairavo Bartkienės Jie Apleido Mus gant ;r jam mil-us, ačiū R-J. Gervįs,
duktė. Ant staigaus pasisu- Paskutiniuoju metu mirė ams patarnavimą, 
kimo ji nebesuvaldė maši- 3 lietuviai: Motiejus Mar- ^ar kartą dėkoju visiems, 
nos ir ji atsimušė į medį. kus, 67 metų, Mikas Daruš- kurie šiuo ar tuo stengėsi 

iš Jos i Vairuotojai nulaužė koją, kevičius ir Jozefina Kai - pagelbėti man taip sunkio-

Dvi Didelės Nelaimės
Domicėlė Bartkienė

tai jų galima paimti iš Viešosios Sveikatos I)c- 
tedros kunigams už pamai- mošiūnas, tam. Mažrimas, | raeitl-‘ metų praužioj ko- partamentas šiltam orui pra- 

bažnyčioje. koplyčioje kun. J. Rąžulis, kun. V. Vi- . J’a^a Į?™*’ sl<lejus pata'a:
1—Pamažu pripraskite

prie saulės, nesistenkite vie-
IS

| iiauže kelis šonkaulius, jos bauskienė, 
Ma-j vyras, kuris sėdėjo greta, žiaus.

vainių v., Kėdainių apskr.
Charles. Joseph ir Klara 

tesevičius 1 Matusevičius?) 
lę nuo Alvito.

Ignas ir Stanislovas Petrav i- 
čius ir Vincenta Petravičiūtė iš 
Kaštaniškių k.. Raseinių apskr.

Kazė Rakauskaitė (Rkowska) 
Safhuk. išvykusi iš Raseinių.

Sabalis iš Gėlyčiu k.. Taujė-Į 
nų v., Ukmergės apskr.

Jurgis šerkšnas ir jo broli 
iš Mauku nu k.. Miroslavo v„ 
Alytaus apskr.

Marija Stanevičiūtė-Urfconie- 
į.ė iš Raseinių.

Albinas šuliauskas iš Kume
čių k.. Alvito v.. Vilkaviškio ap.

Leonas Ticas (Ia‘o Titus) iš 
Mižuikų k.. Kulių v., gyvenęs 
Scranton. Pa.

Kazimieras ir Vincentas že- 
meckas iš Žagarės apylinkių.

Ieškomieji arba apie juo ži
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti Į: I
Consulate General of Lithuania 

41 West S2nd Street • 
New York 24. N. Y.

ki-Įbuvo išmestas pro langą, 
jam stiklai sužalojo veidą ir 
kitas kūno dalis. Sėdėju
siai užpakaly Bartkienei su
daužė dirbtinius dantis, su
kapojo liežuvį.

Vincas

81 metų am-

Petras Spurgis.

GARDNER, MASS.

Minės 50 Metų Sukaktį
Mūsų pašalpinei Šv. Petro

\ aivodas nauja jr p0Vn0 Draugijai gegužės 
į mašina norėjo pavėžėti sa- 28 d. sukako 50 metų. Drau- 

iai vo mergužėlę. Kaip jis va_ gija nėra gausi nariais, bet

mis valandomis ir sumažin
ti mano liūdesį sūnaus ne
tekus.

Nuliūdusi
Magdalena Riškienė.

2903 Dodge Avė.
Sioux City, Iowa.

DETRO1T, MICH.

Lietuvė Miamiete.

sekretoriaus Chruščiovo kal
bos, pasakytos kukurūzo 
gai bei. Jis ten aiškiai pa
sakė iki tol niekur kitur ne
girdėtą šventą tiesą apie ku
kurūzus, kad jie tinka mais-

CH1CAGO, ILL.

Mirė Prof. Šlapelis
Birželio 3 d. staiga mirė

tui ir trąšai, o darbo ma
žiau reikalauja negu kitas 
kultūrinis javas. Iš čia ir 
kilo toji kukurūzinė karštli
gė. Mat, Chruščiovas pa
skelbė, kad nuo šiol kukurū-

nu kartu nudegti.
2— Venkite perdaug nu

vargti, ypač tas svarbu sto
ruliams ir senesnio amžiaus 
asmenims.

3— Prižiūrėkite besimau
dančius ar laiveliais besiva- 
žinėjančius vaikus.

4— Nevažiuokite mašina
komunistu kovos PerčT61131-buvęs ilgametis Kauno me- *v,a

no mokyklos direktorius, saiu * ' ’ . 
meno istorikas, dailininkas akl°: n^?. ^usovietinto, 
profesorius Ignas šlapelis. lauh‘a gėdingas bankrotas. _

antraip /ėmės teikja

Leninas ir Stalinas mirė -

5—;Daug nemalonumo su-
nuodingi augalai: 

poison ivv, poison oak, su- 
mac; išmokite juos pažinti.

Visi į Balfo Gegužinę
Po pusėtinai pasisekusio

Velionis buvo gimęs 1881 ^7““/ *' 6—Mišku gaisrai prasi dė
mėtais sausio 31 d. Būgai- da iš cigaretės. Būkite at
liškių kaime, Šimonių
čiuje. ,

biu įvertinti. Tą dabar “at- _ , 
rado” Chruščiovas, todėl da- sa,^us-
bar ir kyla jo kukurūzinė 7—Neprižiūrimos vaikųVelionis buvo didelis me-

Kur

tvirta. gužinei, kuri įvyks birželio

žaidimo vietos padidina ne-
. laimingų atsitikimų skaičių. 
I8ve 8—Vaikai vasara dažniau“Sąžinės

yra parašęs meno įston- Veikia aptenka gyviais ir apsinuo-
ją, apie Čiurlionio kūrybą, Vienas didis plepys pasi- dija.
apie Leonardą Da \1nc1 n pasakojo per Vilniaus radi- 9—Maistas kai-štame ore

ją užsieny gyvenantiems lie- greičiau sugenda, ypač mė-
net” dvejas lietuvių kapines, ‘i’13' Biržel>° lr -6 d. gautj Įvairiausių lietuviškų pasitraukęs prieš rusams ją jungoje,’ taigHr Tarybų Ue- mi'kklrtuee^' j'6 neld'k°’
Wm. Phillips pasakė gražią ™talta surengti gegužinę valgių ir įvainų genmų.^ntrą kaitą užimant. Chiea- tuvoje veikianti sąžinės lais-
kalbą. 1 įtauvnų vasarnamy, \\ ėst Bus ir dovanų paskirstymas goję gyveno jau kelerius nes bažnyčia atskirta
M- -• N Broadway’ pne laimei pamėginti. Šokiams metus. , nuo valstybės, o valstybė

: Minėjom Nepriklausomybes ro> prie antro kelio vaziuo- grOS puikus orkestras. Tai
Dieną jant į Athol. ko gi daugiau reikia? Pa-

Gegužės 22 d. minėjome Liepos 5 d. bus kitas susi- šoksime, padainuosime, pa

laužti keli šonkauliai.
Aplankėme Kapines Draugijos sukaktis nutar- 19 d. Birutės darže. Gegu-

I ietuviu Ūkininku Drau- iškilminSai paminėti ru- žinės pradžia 1 vai. p. p.giįgeįžėt,30 d. aplankė denį, bet diena dar nenusta- Valgykloje bus galima 
„.i. _ tyta. Bnzelio 2o n 26 d. praiiti įvairiai

Lietuvos nepriklausomybės rinkimas 
---------------- ----------- Pine St.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.

■ Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

Šokiams metus
Chicagietis. nuo bažnyčios, visi susirin- 

kimuose gali laisvai sau šne- 
Naujienų” Gegužine ję^ti ir tarybiniai žmonės 
Birželio 19 d. gerai ži- gyvena be jokių prietarų, 

.•nomame Liberty Grove sode Dar daugiau jis panašių so-
-k’- - pn.imam! bus. pavasari nė* “Naujienų” vietiškų stebuklų prišnekė-sie asmenys, pirm. retiasrubai ir avalyne. Taip pat L - • ’ ’ - - —x-----

Aukštikalnis, fin. raštinin- bus galima užsimokėti ir
kas Alex Yuška, užrašų raš- rio mokestį bei įsirašyti Bal
tininkas Juozas Bekeris, ka- fo nariais. Kaip matome,

Isininkas Antanas Krasaus- vienu sykiu galėsime nušau- 
Tad visi į

Union Hali,

Draugijos valdyboj yra

96 valgysime ir laimę pamė
ginsime.

Gegužinėj bus
avalynė. Taip pat

ieško giminių

kas, kasos globėjai Pranas ti keletą zuikių. 
Parmerauskas ir Kastantas Ralfo gegužinę!
Semkūnas, maršalka Juozas Reikia tikėti, juk kitaip 
Lukoševičius.

Narys.

SIOUX CITY, IOWA

Kiškienės Padėka
Širdingai dėkoju visiems 

giminėms, draugams ir kai-

ir būti negali, kad mieli det- 
roitiečiai, vieni savo atsilan
kymu, kiti aukomis, parems 

Iši d arba. —P. P.
MIAMI, FLA.

Sielojasi dėl Bovino
“Keleivy” buvo rašyta,

NAUJAS MINISTERIS

Heinrich von Rrentann pa
skirtas Vakarų Vokietijos 
užsienių reikalų ministeriu, 
Įurioo iki šiol buvo pats 
ę.inisteris pirmininkas 
(denauer. Brentano buvo 
parlamento krikščionių de
mokratų vadas. j

jo, bet visko 
kosi. Tik va 
šo pasakyti: 

Tikra, kad

čia neatpasa- 
ką jis pamir-

asmuo. gyvenantis už _**«*<*> bažnyčia at-
ieško savo ^Kirta nuo valstybes, bet ko

munistų partija užėmė jos 
vietą. Tikra, kad tikintieji 

Dotėnėnų kai- gali priklausyti kuriai nori 
me. Lietuvoje. tikybinei grupei ir bažny-

Justinas, Kazimieras ir Ado- čioj melstis nemokamai, bet 
mas Grajauskai, sūnūs Liud- be komunistų partijos kito 
viko, gimę Dotėnų kaime. Ame- pasirinkimo nėra ir melstis 
rikon išvykę prieš pirmąjį pa- galima tik į vieninteli Leni- 
saulinį karą. ną, greta jo prisimenant

Kazimieras Papinigis (turi Staliną
brolį Adomą Brazilijoje) ąūnuą ka(, 9usirinkimuoM
Adomo, gimęs Dotenenu kaime. i , . ,
Amerikon išvj-kęr 1925-1926 m. ?ak a«?>"‘> hu,rn? kiek 

Patys ieškomieji, arba kiti 11 patinka, kai keikiami

Vienas
geležinės uždangos, 
giminių, gyvenančių Amerikoje:

Krisiukas Grajauskai, sūnus 
Mateušo, gimęs

Imynams, d alyvavusiems bad teismas yra nutaręs ko-
mano mylimo sūnaus Gedi- munistą Vincą Boviną (Pės-

G; Kiškio laidotuvėse, tininką) deportuoti į Uetu-^ntielb^pr^ amerikiečiai, visi šutinti ir 
Dėkoju detroitiskiams Pil- Vą. Bovinas nenori ten va-'mi pranešti Balfui, 105 Grand rauginti buožės, murzinama; 

kams ir S. Kiškiams už gra- žiuoti, nors kelionė jam nie-.St., Brooklyn 11, N. Y. savo gimtosios tautos praei-
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Kaip

labai' vės” duris papuošia 
gražiomis iškabomis.Urugvajus iš Arti

Ligi 1904 metų revoliuci- šykšti, bet šiaip nėra blogi 
jos, arba vadinamo baltųjų žmonės. Dėl vietos klima- 
ir raudonųjų pilietinio karo, to, ar dėl to, kad jie yra 
Urugvajus, kaip ir kitos maišytos rases, jie yra karš- 
Pietų Amenkos respublikos, to būdo ir dažnai dėl menk- 
buvo valdomos stambių niekio pavartoja peilį ar ki- 
žemvaldžių (feodalų), ku-tą kurį ginklą. Taip dai o 
rie turėjo ne tik savo nuosa- ne tik vyrai, bet ir moterys, 
vą policiją, bet ir kariuome- ypač dėl meilės. ... ir dėl 
nę ir su ja galėjo daryti kas to vietos laikraščių polici- 
tik jiems patiko, net prie- jos pranešimuose beveik 
šintis kad ir teisėtai išrink- Kiekvieną dieną skaitai į\ ai
tai šalies vyriausybei ir kel- rių įvairiausių tos rūšies 
ti revoliucijas. žiaurių istorijų. Vietos teis-

Tik po 1904 metų pilie- mai skiria labai švelnias 
tinio karo, raudoniesiems bausmes tiems peiiniiams 
nugalėjus baltuosius, res-“artistams,” o tunnt.eji u..- 
publikos priešayje atsisto- tarėją (cuna) ir visai Pavi
jęs dabartinio Urugvajaus mės išvengia. Tenka paste- 
respublikos prezidento Luis bėti, kad nuo peilio smūgių 
Batlle Berres senelis Jose jau nevienas ir mūsų tau- 
Batlle y Ordoniez. kuris vė- tietis yra su šiuo pasauliu 
liau antrą kartą buvo išrink- atsisveikinęs.
tas šalies prezidentu, išleido Norg gyVentojai naudoja- 
nemažai gana naudingų jos gį demokratinėmis |auxeilHS 
gv-ventojams įstatymų kune n. džios moKsias Via 
issilaikė- ir iki sios dienos. veiR prlverstinas> ’

- Jose Batlle y Ordoniez kultūrinis lygis,
buvo ir dabar laikomas vie- su Europos žmonių kuitūri- 
nu is populiariausių tų laikų mu lygiu, nėra augštas. ir 
žmogum ne tik Urugvajuje, analiabetų netrūksta. Lu- 
bet ir visoje Pietų Ameii- lopįetls> sutikės traukiniuo- 
koje. Jis, sutvirtinęs savo se,

KADETAS GAUNA DOVANĄ

.'.suims generolas Omar Bradlev šypsosi. kai jo vaiku - 
lis Bank Beaukema įteikia West Point karo akademijis 
k : ctui Hickey H. S. Beaukema. baigusio akademiją 
Ji?: 1 metais ir žuvusio lėktuvo nelaimėj, vardo dovan... 
J a lėtas Iiirtey laimėjo tą dovaną už geriausį hoekey 
žaidimą.

Komunistai su Kunigais
Ispanijos komunistai nu

tarė, kad valstybė turi duoti 
pašalpą bažnyčiai ir pa
smerkė tuos republikonus, 
kurie anuomet, turėdami 
valdžią savo rankose, tą pa
šalpą buvo nutraukę.

Jų suvažiavime kai kurie 
buvo pasiūlę, kad, nuvertus 
Franco, fašistų (falangos) 
organizacijos turtas turėtų 
būti atimtas, o jos nariams 
balsavimo teisė, bet toks pa
siūlymas buvo palaikytas 
eretišku ir atmestas.

Vadinasi, komunistai žai
džia su pačiais didžiausiais 
atgaleiviais norėdami įgyti 
jų palankumą. Tas dar kar
tą parodo, kad savo tiks
lams pasiekti jie ir su pačiu 
velniu vra pasiruošė susidė
ti. '

oe- 
zmomų 

palyginus

Kai Siuvėjai Pyragus Keps

ir Tas {domu Žinoti
nam va juose ir kitose

tau sūrį. pastatė džiogą munšai-'adinarp3 coloiado(raudo- vie<os€ vietose r. v t vidun- 
no ir, kai visi iš kaleinos iš- liberalų partiją n jos niųjų mokymų mokinius yra

O kaip tau, gėrėm, pradėjo aiškint. Sa- pagalba be\ akly damas sali, jaoai nustebintas jų elgesiu.
ko, norėjau, kad čia susi- padarė jų demokratiskiau- jų riksmas, Klyksmas n Kiti 

vaike, rinktu visos tautos atstovai. s*a h'_lais\iausia šalimi y-nerimti pasielgime tiesiog 
' o slykstūs ir papiktina, ui. 

jau prieš jeįgU prješ 2a metus čia 
gatvėse ir viešose vietoce* 
visai mažai tesimatė mote-

—Alou. Maik! 
einasi?

—Neblogai, 
tėve ?

—Dar nežinau, vaike, rinktų visos tautos atstovai. 
Gal bus gerai, o gal ir ne. todėl sukviečiau jus iš visų 
Matai, pristojau prie kol- gubernijų, žinot, sako, aš 
chozo. tai dar sunku paša- čia turiu nesiektą prapertę,

demokratiškiau- 
ausia šalim 

soje Pietų Amerikoje, 
dėka Urugvajuje 
daug metų bažnyčia tapo 
atskirta nuo valstybės, ives-kyti, kaip bus toliau. yra nais šmotas žemės ir yra

—Apie kokį kolchozą tė- viena ožka, ale ant senatvės ci\ilė metrikacija, drau-
vas kalbi? sustingo nugarkaulis ir jau Girnas nelaimėje, senatvės re^s kalbėdavosi per lan

ją pa- Pensij°s> nemokamas gydy- 
neaaliu mas ^&°Je tt-> ko kitose

’ —Nu, argi tu nežinai, negaliu 
kas yra kolchozas. Tai to- melžti, 
kia farma, kuri priklauso dirbti.

pasilenkti 
Žemės irgi
Jau matau,

visiems, ir vis dėlto nepri- kad mano gyvenimo
sako, Piet>! 
saulė dai k

Revizorius Pakliuvo
Maskvos komunistų lei-

Ir Jie Mėgsta Prabangą
Ir Prancūzijoje 

ii: 
ik

vai.

įsimylėjusios jaunos po- 
is kalbeuavosi per lai 

gą, arba skersai gatv ę, o e

Amerikos valstybėse 
šiandien nėra. Jis,

Esame skaitę, kad Sovietų 
Sąjungoje iš miestų įvairius 
specialistus varo dirbti į kol
ūkius. Visokie pataikūnai 
patys prašosi ten važiuoti 
norėdami vyriausybės pa

yra ko- landumą įsigyti. O kitur 
ziainas “Iruti papasako- munistų, kurie nenori būti viršininkai, norėdami Chruš- 

j i toki atsitikimą. Kevizo- vergiškai priklausomi A las k- čiovui prisigerinti, agrono- 
ims Zaroslav, tikrindamas vai. Jie savo žurnale nese- niais skiria net mokytojus, 
vieną Maskvos maisto san- nai užpuolė 1 rancūzijos ko- štai viena tokiu baigė pė
dei., pastebėjo, kad direk- munistų vadus už jų didelį dagogijos institutą ir gavo 
u,nūs išeikvojo 3,000 rub- prabangos mėgimą. Daug paskyrimą į savo gimtąją 
bų. Direktorius pareikala- jų turi savas ištaikingas vi- Baškiriją. bet kai ji ten nu- 
vo, ad revizorius nutylėtų las gaišiajame Rivieros pa- vvko, ją paskvrė agronomu, 
tą i-eikvojimą, bet paskuti- jūry, o kitiems, pav. Kaše- jj pa^ rašo maldaute mal- 
hvsis atsisakė sukčiaus rei- nui, Torezui vilas nupirko davusi leisti jai dirbti tą 
i.įdavimą patenkinti. Tada partijos pinigais. darbą, kuriam ji pasiruošė,
direktorius sumušė revizo- “Draugo” Torezo vila te- būtent mokytojos, bet vietos 
rių ir laikė “areštavęs” san- kaštavo tik 25 milionai fran- valdžia nekreipė dėmesio: 

a K“.ii„KU? (lėiy ištis3 naktį. Tiktai ry- kų. “Draugai” tegyvena jai reikią agronomu, ji pa- 
avo i .,uta meta pojįcįja atsitiktinai jose tik kelis mėnesius, o skyrė ir tą mokytoją toms

. “ , *’ JI išlaisvino. šiaip visą laiką jos yra tuš- pareigoms nežiūrėdama, ar>ai Kiram. -•_ , v- , . ... ’

ropieciams užeinant su mo
terims į kavinę ar kitą ku
lią užeigą, žiūrėdav

Taigi, sako, '?kdy damas minėtum įstaty- kaip j uiaeįę Keistenv
--------- —----------------. DPI- .r šiandien yra visai

buvo priverstas yyiaj pei. pusę apsiKabinę 
moteris vaikščioja gatve, c

_ ____ ___ _ _ _ ___ _____ iešose vietose pii-
farma į kolchozą ir paskirti tas nelabai patiko, bet na moterų kavinėse ir Kitose 
jus apiekūnais. Sako, jeigu Raudis buvo patenkinta, nes užeigose, ’iai lotynų rases

kavas tai saliu nasakvt šita farma būtų Lietuyoje, J1S vykde t5*’ kuo n' šiandien žmonės: arba perdaug, ar-
Kavas, tai galiu pasakyt. Pa(lleckis vistiek būtų ją iš Lrugvajaus gyventojai gali ba nieko_

manęs atėmęs. Verčiau te- didžiuotis, t. y., laisve ir de- . .
gul bus mano paties kolcho- mokratija, ir dėl to visi jį o j a» ir vie anas
zas. ba noriu būt pakarotas prisimena ir gerbia. 1929 Nors ne be trūkumų, bet

klauso nei vienam.
—Bet Amerikoj.

kolchozų nėra.
—Jes, Maik,

Mes sutvėrėm.
—Kas tie
—Well, jeigu tu toks

jau

‘mes”?

baigia leistis.
-- • • ... mus ir sulipsteve, kaa man mirus giminėms—~.“.r-----

nereikėtų už mano prapertę ^alui ištikus
faituotis, nutariau dar gy- pakartoti ir _____  ___
vas būdamas paversti šitą priešininkus. Liaudies prie- jr kjtose vieš*

jėgą prieš savo
Spėkite, Kaip

via.

ce-

Sakau “mes,” tai reiškia, 
kad ne aš vienas, ale keletas 
mūsų. Į tą mūsų klumpani-

. askvos Molotovo rajono 
I re kybos

pasielgė C1OS- Kartą vietos miesto jį nors kiek joms tinka. Ir 
valdyba Kašeno tuščią vilą paskyrė ją net vyresniuoju 

viišinin- norėj° sekvestruoti ir joje žemės ūkio ministerijos ag- 
apgyvendinti darbininkus, ronomu. Ji tvarkys tokius

v e

nų
tainauloju mažinimo, bet a^'veno g"’?},

,-iiau ji priėmė pasiuntiniu. l:ud" J? apsaugodami 
1 _____ 1________ darbininku.

ja iėjo Kupiškio Kalakutas, ,. k n, - kolchozo z<,, , . p, ni zemej. Vot. sako, metų vasarą jam miras į kn- reikia pripažinti, kad Lrug-
er y nes u as, unges padarykim agrymentą, Pus ji P.a^®j.° tūkstantinės vajaus liaudie

Spauda ir Laikraščiai I

Didieji Neužmirštami
Pajamų mokesčių įstaty

mas yra taip pakeistas, kad
Žemaitis, vienas Zanavykas 
ir vienas Zanemunčikas.
Galima sakyt, lietuviškos 
pakalenijos internacionalas.
Visi vienos tautos, ale ne 
vienos šnektos. Valuk to ir 
sakau, kad dar nežinia, ar 
galėsime susirokuot. Jau 
iš pat pradžios be mažko 
nekilo faitas. Matai, Že
maitis padarė Įnešimą, kad 
raidavei reikia pasodint ro
pučių, ba kitaip neturėsim 
ką valgyt. Ale Kalakutas
tuoj užprotestavo. Sako: tokį sapną? 
“Mona tavas nevolgė rupu- —Maiki,

s švietimas y i a
kad po mano mirties jūs bū- urugvajiečių ir ateivių mi- geriau sutvarKytas negu net
šit pilni gaspadoriai, o kol nlos 
būsiu gyvas, noriu būt tik Gyventojai 
garbės komisaras. Ant ma
no kapo kryžiaus nereikės,

Kur kitur 
Papročiai Pradžiosir Jų

Po 1925-30 metų emigra- ‘mok<1

, Mokslininkaii Už Dirbtinį
Vien sostinėje, Montevi- Apvaisinimą 1S pakeitimo įvairios

deo mieste, kastežanų (ispa- . „ ... bendrovės galės per metus
Pietų Ameiiaojc. kalba išeina 12 didelio . *lles porą savaičių Atlan- uždirbti bent bilioną dole- 

formato, mažiausia 16 pus-*^7. nusirinkę rįų dabar mokesčiu
lapių dienraščių. Taipgi Amenkos Draugijos Sterili- neapdedamas pelnas, gau-

mokyklų tinKla, 
yra išplėstas po visą šalį, o

tik pastatv-sit ąžuolinę ienų ci> iš Urugvajaus,
ir uždėsit'ant ios toki užra-{Pac valzdas Ke''0? šėšenų .nė

kai pasikeitė, nes nelabai 
ilgai trukus vietos jaunuo-są:

Čia Guli
KUPIŠKIO KALAKUTAS

Pirmo Amerikos Kolchozo 
Firmas Komisaras

O kada tėvas

as yra nemoKamas ii jiemažai ju išeina ir provin- zacijai Studijuoti, kuriai tas spekuliuojant savomis 
'Kankiniuose, auto-;«>l lklau7° 5°,n <I?ktanj at-akcijomis (Šerais).

stovai beveik vienu balsu Sakysim, kuri nors bend-

menės tarpe galima sutikti kltuose
geltonplaukį (rubio), ar gel
to n p 1 a u k ę europietiško 
kraujo, augšto ūgio urugva- 

rapnavai jietį, ar urugvajietę,

i verstinas. Nuo 
metų amžiaus kiek

vienas vaikas turi lankyti 
mokyklą, bet beraščiu. Kaip 
ir kituose Pietų Ame i akos 
kraštuose, dar neuuzsla. 
Ufei to daugiausia Kalti tė
vai, kad neleidžia savo Ali

kokių ku j mokyklas. Valožia kai
anksčiau visa. nesimatė. ta t Rad mokvtoJams

, ••• v r- r .u na Pt°V,nC1J0S’ yPaC aUkli ka menkas alga; i. tooė!
cių. nevoigysiu ir os. Vei- Galiu pasibazyt, kad kol-gyventojų daugumas dar ir 
čiau pasodinkim bulbų.” chozas jau sutvertas. As šiandien yra “čarua,” buvu- 
Nu, ir prasidėjo sporas. Ma- jau paskirtas ir parėtką pn- siu indėnų-ispanų maišyto 
tai, vienas zajadlas, o kitas žiūrėt.
npartas. sirašyta.

—Palauk, tėve, palauk, votas
\ isų pirma paaiškink man jokio užmokesčio už savo kais ir pusiau geltono veido 
kur ir kaip jūs tą “kolcho- prapertę neima, tai Žane- žmonės. Nors ateiviams žo- 
zą sudarėt. munčikas davė įnešimą, kad džio “gringo” jie nepasi-

—Okei, Maik, okei! Būk po jo smerties jo kapas bū- ■ •
tik cerplyvas, o sužmdsi vis- tu gražiai aptvertas. Juk rams nereikės nieko atiduo
ki- Tu gal girdėjai, kad gali būt, sako, kad ir Bimba ri
netoli nuo Bostono, tarp norės būt čia pakavotas
mišku gyvena farmerys. jeigu tvoros nebus, sako, tai ties ir nereikia. Kuo ma-

cijoje, 
busuose, tramvajuose ir vi
sur kitur, kur tik pasižiūri, 
žmonės juos

Daugiausia tik futbo-

-pasisakė, kad dirbtinis ap- rovė

ką?
•o rangtynių, arklių lenkty
nių, visokių azartinių loši
mų ir kitų niekniekių apra
šomus. Mažiausia keturi tųj

ino‘ laikraščių puslapiai skirti
|OS ffutbolui ir kitam sportui, 

išlaikomos mokyklos dažnai Retm i puslapiai arklių 
negali varžytis su privatinė- lenktynėms, du puslapiai vi
misAgrymentas jau pa- kraujo (tikrųjų indėnų (jau ,.a 

s ir į kaminą paka-Urugvajuje visai nėra). Tai 
Kadangi Kalakutas nedidelio ūgio, juodais plau-

mokyklomis. Dėl to 
vai.Kus leidžia į 

privatines mo;.;.km-. - 
daugumai vadovauja kuni
gai. Čia pastebėsiu, kad 
vietiniai kunigai daug kuo 
skiriasi nuo mūsiškiu. Jie

.-okiems azartiniams loši
mams, dalis skelbimams ir 
siek tiek žinių, tai ir viskas. 
Europiečiui tiesiog keista 
tekį laikraštį į rankas paė
mus—laikraštis didelis, o 
nėra kas skaityti. Bet vie-

mažiau kišasi į politiką ir tjniams, jeigu to nebūtų, tai 
Prie to, mes jau nebe- baugiau užsiima jaunuome- jje j,. laikraščių nepirktų 

O jauni vyrai, tai daug živnas- P.es

. . superka patogiausiu
skaito. - Bet:'alslnlmas -vr? v.lsIskai do' laiku (o kada toks laikas 

ras ir pageidaujamas, bet yra jį patį ga]į geriausia ži- 
jis turi būti daromas vyrui notj) pigiausia kaina savas 
ir žmonai, sutikus, atsargiai akcijas 'ir, palaikiusi, vėl 
parinkus apvaisinamąją sėk- patogiausiu laiku parduoda

.. .... . . £al daug brangesne kaina.
Kunigai šitokiam apvaisi- Seniau iš to biznio gautas 

nimo būdui yra priešingi. pelnas buvo apdedamas mo- 
Nepnpažista jo ir teismai, kesčių, o dabar ne. 
Chicagoje teismas dirbtini _ . .

Tokiu budu didesnėsapvaisinimą pripažino pag- ... 
rindu ištuokai, o kitas tuo bendrovės, kurios turi dau- 
būdu apvaisintą kūdikį pri- £iaa šėrų, didesni ir biznį 
pažino gimusį neteisėtoje vesti, daugiau
moterystėje. t”" pčlno tuiėti, kuris mo-

’_____ kesčių neapdedamąs.
Dabartinis finansų sekre

torius Humphrev, atrodo,
Religinis Šlamštas

tuo ilgiau 
taip sako 
taip rašo Jaunimui

Tikros jo pavardės aš nega- juk kolchozo ožka galės pa- žiau valgysim,
liu pasakyt. Kai kas jį va- daryti ant jų kapo svinstvą. gyvensim. Juk
dindavo pustelninku, o kai O ką gi su gyvuliu! Pri- visi daktarai ir
kas — Kupiškio Kalakutu, paškudys, ir dac oi. gazietos, ar ne?
Seniau jis prigulėjo prie ko- z- . • *- i ♦ v —^a’ Parnatys’mr tėve,
munistų ir buvo ženotas, ale , ,1S . 0 kaip ilgai jūs ten gyvensit.
pati pabėgo su jaunesniu & Jus, en »'vcrls't? ,Juk vie- -Galėsime apie tai pasi-
komunistu, tai nuo to laiko I”*'" '"eno vlslems ne‘ kalbėti kitą sykį, 

užteks. vaike.
reikia

mokymu 
Netrūksta ii 
linių mokyklų, daug 
mokas laiko vakarais, toUti 

progų meilintis 
yra pakankamai. Net dir
bantiesiems neužkirstas ke
lias. Ypač ateiviu vaikai 
stengiasi tas progas išnau
doti.

ir auklėjimu, j, jp neskaitytų. Kas deda- 
visokių sp; jia- pasaulyje, arba net ir jų 

.VĮ Pa_ pačių tėvynėje, Urugvajaus 
pilkieji žmonės nesiįdomau- 
ja, lyg tai būtų ne jų reika
las. Vietiniai skaito ir se
tą spaudoje futbolo rungty- 
) -, arklių lenktynes ir ki
tus jiems priprastus daly
kus. Užsienio ir bendrai ži-

Bostono arkivyskupo laik- daugiau rūpinasi’ privatiniu 
rastis “Pilot” smarkiai iš- bendrovių, negu valstybės 
plakė “dvasinio šlamšto” jfdo gerove.
pardavėjus, kurie, pasak __ _______________
laikraštį, uždirba milionus 
apgaudinėdami tikinčiuo
sius. Laikraštis sako, kad 
neišpasakytai yra žiauru iš
naudoti tikinčiųjų žmonių 
jausmus savo kišenės reika
lams.

40 Centų Už Galvą
Žinomas mokslininkas Dr. 

Leo Szilard apskaičiavo, 
kad norint atominėmis bom
bomis sunaikinti visus že

Prieš 25 motus trūko mo- nias skaito ir jomis jdomau-jis “Laisvės” jau nebeskai- ‘, Dabar gi man jau
to, nors jie siunčia jam už —Maiki, čia bus mūsų eiti, ba šįvakar turėsim kol- kytojų ir kitų intelektualų, jasi daugiausia ateiviai 
dyką. Taigi anądien jis pa- locnas kolchozas, ir ką ož- chozo mitingą ir svarstysim, o šiandien jų jau yra pa
sikvietė mus visus pas save ka mums duos, tai viskas kas turės ožką melžti, 
ant farmos, padėjo ant stalo bus mūsų; Maskvos komisą- gi, tuo tarpu gudbai.

Tai- Rankamai/ nors universite
mokintis gana iškaštinja. i 1

(Bus daugiau)
M, Krasinskas.

mės gyventojus tekaštuotų 
Pasakyta teisingai, bet tas kiekvienai gaivai tik 40 cen- 

kunigų leidžiamas laikraštis Tikrai pigus būdas, 
tokių apgaudinėtojų temato —K. K.
Miami mieste, o man rodo- Eismo (traffic) taisvkiės iš
si, kad jų niekur netrūksta leistos jūsų saugumui, todėl 
ir jie dažnai savo “krautu- vykdyki! jas.
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Geriausi Šachmatininkai tas į Sibirą, bet po karo jam

Ką jie už tuos pinigus ga
lės nusipirkti, jei už drabu-' 
žiu eilutę reik mokėti dau
giau kaip 1,000 rublių, už 

= batus 500-600 rublių ir tt.?

Pasibaigusiose varžybose 
Lietuvos šachmatininkai 
taip išsirikiavo: R. Cholmo- 
vas, E. Čukajevas, laimėję 
pasidalijo pirmąją ir antrą
ją vietas. Birželio 15-25 d. 
juodu dar kartą varžysis ir 
tada paaiškės, katras bus 
Lietuvos šachmatininkų 
meisteris.

buvo leista grįžti į Lietuvą. Ten Siunčia Musų Jaunimą 
Šiuo metu jis gyvena kaž- Komunistų spauda ir ra- 
kur Ukrainoje. dijas nepaliauja tauziję,

kaip gera išvykusiems "nau
jų plėsimmų žemių isisavin- 

Buvęs Lietuvos pasiunti- ti" ir kaip jie esą dėkingi 
nys Paryžiuje Petras Klimas partijai už jų pašaukimą, 
iš ištrėmimo grąžintas j Bet Kartais žiopiesnis Kores- 
Lietuvą, negalioja akimis, ponaentas parašo ir toks pat 

redaktorius praleidžia pasi
sakymus, kurie atskleiuzia

P. Klimas Serga Akimis

vietą iškovojo V. 
Mikėnas, toliau seka M. 
Krimeris, M. Ostrauskas, V. 
Baršauskas, L. Abramavi- 
čius, V. Vištaneckis, R. 
Barstatis, A. Sabaliauskas.

Tai Bent Pasigyrė
Čionykščių maskvinių da

vatkų Cnicagoje leidžiamas

nedavė jam ir naktį pail- me Lewiston, Me., miestely 
sėti. nemokantis amato vyras bu-

Valgėme kiekvienas savo vo labai patenkintas, jei jis 
maistą, šeimininkė paskir- gavo per savaitę $5. 
davo kiekvienam lentyną ar Vidutiniški batai kaštavo 
spintos vietą maistui sudėti $4-$4.50, eilutė (suit) $15- 
ir pasakydavo, kiek kaitų $18.
įkirpta to ar kito duonoj ar Kitą kartą aš papasako- 
, mėsoj, kad lengviau būtų siu apie savo pastangas ir 
atskirti. Taip pat ir balti- vargus geresnių darbų ir ge
niai buvo atženklinti įvai- resnio gyvenimo beieškant, 
riais kaspinėliais, kaip Lie- J. Kaulaičia.
tuvoj avys, kad nesusimai-
šyty._ , _ 5

Dažniausia valgėme rūky- _____
tą kumpį, lenkišką dešrą, Birželio 4 d. suėjo 5 mc- 
kiaulieną ir gėrėme kavą. tab kai Chicagoje mirė dr. 
Girtuokliavimas buvo dide- Kazys Grinius, nepriklau- 

. „ kiekvieną “grino- sornos Lietuvos tretysis pre- 
nų sutikdavo pokyliu, ku- zįdentas, kurį 1926 metais 
name jis turėjo būti nugir- gruodžio 17 d. fašistai nu- 

kuris prigėręs vertė.
kalėjimą, tas Kazys Grinius mūsų tau- 

buvo laikomas tikiu ameri
konu.

Labai maža dalis tebuvo 
mokančių skaityti ir rašyti, 

ils 10-15 “burdingierių

BARBORA RUOŠIASI

Ilar.ora Cloud. Bostono fotografo žmona, tvarko savo 
lėktiną. .Ji niošiasi treti kartą dalyvauti “Powder Fuff 
Derby" lenktynėse iš Long Beach. CaL, į Springfield, 
Ma.-s. Lenktynėse dalyvauja tik moterys, jos įvyks 
liepos 2-6 d. liarbora niekur nesiskiria su savo šuniu 
"Su ie,': kuris jau yra skraidęs 300,000 valandų.

Metai Be Griniaus

tikrąją paueų.
Štai Kazachstaną buvo 

v irsuns, 
aziai apra

šyti, kaip ten gy vena išsiųs
tieji šiauliečiai ir kiaipeuie- 
čiai.

Viršulis sako, kad išlipus 
mažoje stotelėje iki reika
lingų tarybinių ūkių reikėję 
su įvairiausiais nuotykiais 
važiuoti dvi dieni; kad ke-

išvykęs ir Antanaslaikraštis įsspausdino korės- , , „ ...........i kuris turėjo gražu pondenciją iš Rokiškio, ku- J
noj sakoma, kad buvęs ku-

d jtas. Jei 
patekdavo į

mėtis Ruželė "atrado savo 
tikrąją laimę” “Tikruoju ke- 

_ i j liu” kolūkyje. Mat, jis čia
Komunistų "Tiesa” rašo, esąs arklininku, žmona— 

kad sovietinės mokyklos sandėlio sarge, duktė Van- 
tikslas “sudaryti mokslo pa- da—geriausių karvių melžė- 
grindus moksleiviams, auk- ja, antroji duktė išdirbusi 
lėjant juos komunistine per metus net 400 darbadie- i*. v.-lc. v3iai kad ’ > 
dvasia," kad mokyklų parti- nių, vienas sūnus šoferis, o palapin’ėQe ir tt.
nės organizacijos turi kreip- antras brigados vadovas. P P -

Mokyklų Tikslas

Praeitin Pe žvelgus

tai buvo labai nusipelnęs 
vyras. Jis per savo ilgą 
amžių (mirė peržengęs 80 
metų) visomis išgalėmis dir-

------o—, vos }}0 savo krašto plačiųjų
- ar 3 tegalėdavo “gromatą žmonių labui. Jis plačią va-
namo parašyti.

Darbo sąlygos taip pat
buvo sunkios. Darbus at

gą išvarė ir spaudos bare, 
nes jis gerai žinojo, koks 
galingas ginklas yra spaus
dintas žodis. '

Dr. Griniui teko gyventi 
ir dirbti labai įdomiais lai- 

neapsaugotos, kais. Jis matė, kaip lietu-

sienos sargyba labai sustip- likti turėjo žmogaus raume- 
rinta, sunku pereiti. Laukė- nys, nes mašinų tebuvo la
me vieną ir kitą dieną. Pa- bai mažai. Buvusios tada

Keliauju į Ameriką
Tai buvo prieš 50 metų,

Nuotoliai tiesiog sibiriški. 
Pavyzdžiui, kol iš Čerkavoti "didelį dėmesį mokyto- Vadinasi, 

jams,” kitais žodžiais tarus, Ir kiek 
jos turi žiūrėti, kiek moky- bo? 
tojas vykdo mokyklai skir- Nepatikėtumėte,
tus tikslus, kiek jis via pa- būtų parašyta ne tame į7-į“' i™ ^ometn/ z105 “Tėve mūsų” ir “Sveika Ma 
klusnus komunistams. Maskvos davatkų laikraštį. mylias) ' rija” maldų egzaminus iš

Ten parašyta, kad Ruželės <Litei'.atūros ir Meno” laikęs, bet ir

dirba 6 žmonės, 
jie per metus uždir- 

jei tas
ežero pakrantėje išaugusios o, rodos, taip nesenai butą. Uau vieną vakarą vadas mašinos buvo
gyvenvietės prisikasama iki dau buvau matu vvras. . - -- .................. ... .................
rajono centro, tenka plušė-

20 metų vyras, 
šp_ ne tik mamytei prie

Dr.

ratelio ^ko^kad ši4 naktį bandysi- todėl sužeidimų ir užmuši-vių tauta budo, kaip ji ta
me eiti. mų buyo labai daug ir nei pO vėl nepriklausoma, kaip

Apie 11 vai. nakties paki- valstybė nei daibdaviai ne- tvarkėsi pati savo pastan
gomis, kaip tos nepriklauso-

įs-
_ _ . jun,cirti.uiu» u neitu ___r~,__ - nišų įsteigtą

J. Nemeikša Gyvas šeima gavo 2 200 kilogramų Jaikrašt buvo įdėtas* mokyklą lankęs,
grudų ir 3,000 rublių.

Tik pagalvokime, kąŠių metų pradžioje buvo 
pasklidę gandų apie dakta
ro Juozo Nemeikšos mirtį. 
Dabai- gauta žinių, kad jis 
tebėra gyvas.

Gyvas ir S. Šilingas

Stasys Šilingas 1941 metų gautąją grynais pinigais su- 
birželio mėnesi buvo išvež- mą, turėsime 7,400 rublių.

šymas “Pirmieje Metai Ste-
. , , . ... . , „ .. . pėse.” Iš jo sužinome, kaduždarbis reiškia! Pnleiskl-žjemą ten t,.aukiasi tiesiog

me, kad Ruzeles visus gru- ..ka|t0 sniego vandenynas,” 
dus parduos juodojoj rinkoj kad jau rugsėjo pabaigoJe
!! ®au~ cenlntl 1U1 - ru,^>_ iškrenta pirmasis sniegas,
lių. Taigi uz grudus jie .į 
gaus 4,400 rublių- Pridėję viena brigada nuo

SKAITYKITE

kitos
turi dirbti 30-50 kilometrų 
atstume, kad žiemą siaučia 
dideli šalčiai, kad norint 
įteikti mechanizatorių susi

rinkimo rezoliuciją srities

Vertingas Knygas
NAKTYS KARAI.ĮSKILOSE. Liūdo ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- 

Dovydfno apy. aka apie jaunuolių manas iš žemaičių Kalvarijos pra- 
pergyvenimus sienapiūteje. 16X pu-- eities. Kietais viršeliais. 467 pusla- 
lapiai. kaina ........................................ ?2 piai, kaina .........................................$4
CEZARIS. Mirko Jesulkfo romanas VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo 

verte A. K. Puida, pirmoji dalis. ri^nn Vn™, ,n,z Vilnia krašto!

bnm rint m 
AUiniiriui i rxlzrY IlVCVi

visas būrys, apie 20 buvo už tai atsakingi, ža
visi buvome jauni, liosios i numenu medžiagos mvbės neteko. Ir visų tų

metų, visi bėgome ne- buvo pakankamai už vartų. Įvykių jis buvo ne paprastas
į darbus priimdavo “for- stebėtojas, bet veiklus ir 

manai” ar bosai. Jų daugu- reikšmingą vaidmenį vaidi- 
mas buvo labai nesąžiningi, n£s dalyvis.
girtuokliai, paleistuviai, ky- n”

IGNAS AIČIA

lome 
vyrų.
20-21
norėdami tarnauti rusų ka
riuomenėj. Vadas iš anksto 
įsakė gręžtai vykdyti jo nu
rodymus. Kai lieps stoti
stoti, kai lieps gulti—gulti. šininkai. šiandien pngir-
Taras žodi bekime, pasi- dei jb davei da|.

kaip
Gal

kavaleri-

Dr. Grinius buvo nepap
rastos atminties žmogus, o 
kadangi jis ir lengvai 

dešimtinę ir gavai darbo, o plunksną valdė, tai jis labaileidome visi,
jos brigada. Gal po , poros žiūrėk> pQ kebų savaičių' ar dauS M paliko užrašęs, 
minučių pasigirdo poks, mėnegių egi Jau už y atsiminimų dalis jau 
poks šūviai, pamatėme ir neg atgirado kitag kuris t išleista prieš kelerius metus 
raitus kareivius belekiant, bogą geriau .pamyl?i„ Vokietijoje, bet dar daug 

’ ir todėl jis tave atleido, įdomesnė dalis tebėra neiš-

Jo
yra

bet vadas sušuko: “Sėskite 
visi, Čia jau v OKiciija. 0 j} priėmė. įeisią.

Neišpasakytas džiaugsmas popįeriaus fabrikų darbi- Chicagoje yra sudarytas 
apėmė mus, nes visi gerai njnkaį gavo valandai 15 komitetas jo raštams išleis- 
žinojome, kas būtų atsiti-centų> naktimis dirbome ti, kurio pirmininku yra

I__________  kę, jei būtume neperbėgę 0 dįenomįs J3 valandų. Kas “Naujienų” redaktorius dr.
J. Kaulaičia. raudėniškis žemai- rubežiaus: mus laukė Vladi- antrą ^vaitę iš dieninės pa-p- Grigaitis. Komitetas raš- 

VIUNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Af. ... • n„Q_1, tis. "Keleivio" bičiulis, dabar vostokas, Port Arturas, kaitog pereidavome į natai- tus jau paruošė, bet jam
,18* ir kur daug nę ir todėi tekdavo dirbti trūksta lėšų jiems išleisti,

USKM. a- kietuose 'irieliuo>e ........... “Rifelioą bai idomiUS Jastim,nimus Pradeda- mūsų brolių jau liejo krają vigag 24 valandas. Pradedi todėl Jis kreipiasi 1 visuo-
de«!antiems antiškai mokytis; duoda tavo kelias i socializmą. minutę oiizeuo u mc spausdinti. įr galvas paguldė. dirhti spkrrmdipnin rvta 7 menę prašydamas iš anksto
ištarimą, angį.skus pa.-i ialbėjiir.us. Parašė Leonas Blumas. Trumpai sioms dienoms DrtSimintl r»- ... j,. • - a -i uiiuu bcmi irtuicmu lytą < _
Kain» ...................................................75c aiškinimas. Kaina 25c. ir aukoms pagerbti. Ji Jau pirmieji pasiruošimai PirmieJ> Žingsniai Amerikoj val ir pareini namo pįrma. juos prenumeruoti. Vieno

D rR%A^T,U%?a?? V M^iįa vykdoma birželio 19 d. ^keliauti buvo kupini baimės. Pirmieji žingsniai nauja- dienio rytą 7 vai,, o vakare kaina $o. įgus
nyga šių dienų klausimams supras- vaj p {) New Yorko, 4 val.Kai Tiyškiuose gavau iš dė- jame krašte visų buvo sun- h vai. vėl tun būti darbe. • v-11.....O0C

būdaisčiomis ir kitokiais 
apie 1,000 kilometrų (600 
mylių). ,

NEPAMIRŠKIME

Atsiminkime viso pasau- 
lietuviams paskelbtą ty

los minutę “Birželio bai-

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 
chelsonienes parašyta: 250 įvairių 

receptų. 132 pusi. Kama ,...$LZ.
KAS BUS. KAS NEBUS. BET Z.E 

MAI l'IS NEPRAŽUS. Balio Sru ,
go.; įdomus aprašymas, kaip Joni-: SOCIALIZMAS 
Mažrimas 1X12 metais is Viekšnių į 
Kauną nusik;austė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kama i2..n 
NEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomūs.

lengvai skaitomi Dr. A. Garmau.- 
atsiminimai. 136 pusi. Kaira SI.ihi 
.MILŽINO PAUNKSMe. Balio Sruo

gos trilogiška istorijos kronika 
173 pusi., didelis formatas, gera
popiera. Kama ............................ i>2.5<-
KON-T1KL Thor Heyerdahl aprašy

mas nepaprastos sesių vyrų kelio
nės plaustu iš I’ietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusi. Kama... .$3.75 
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana 

vicienes prisiminimai iš jos jau- .... .. o,,.-;;.

SIU
Kaina

IR RELIGIJA. . - ; . x ...
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- kitu VietU laiku

pasiruošimai
. žingsniai

vai. p. p. New Yorko, 4 val.Kai Tryškiuose gavau iš dė- jame krašte visų 
.7 p. p. Chicagos ir atitinkamų dės “šipkartę,” kaip tiktai kūs. Aš patekau į Rumford,
1 a" 1 -i . _ +0 ii-ir-i nno T'olčin YT z. T*, iz.rv-i nt ?»• AI n \ .-V č t i ctą dieną ten nuo Telšių ka-fMe. Tuomet ir 

Birželio 17 d. 4 vai. p. p.reiviai atvarė visą būrį mer- gyvenimas nuo 
vietos laiku visose įmonėse ginų ir vaikinų. Supuolu- skyrėsi kaip diena nuo nak- tinėg 

-.irr.TVM- gąiR/vg Totorija ištaigose, kuriose dirbasiems žmonėms kareiviai, ties, ar pienas nuo smalos.
Dr. p. Joniko pirmasis ir vieninte- didesnis lietuvių būrys, sten- apginkluoti šautuvais ir dur- Musų senieji ateiviai, ku- 

Siu°...klau"im.a ..veikala?...$S,!giamasi organizuoti užuo-tuvais, šaukė: “Davaite do- rie buvo atvykę prieš 5-10
JUOZAS STALINAS, arba faup 1 jautos minutę Pabaltijo tau-rogu“ (pasitraukite). metų ir buvo jau vedę, į sa-

Kaukazo razbaininkas buvo pasida- toms 
ęs Rusijos diktatorių. Kaina . .25< 1

nas. Kaina ...................
LIETUVOS ISTORIJA. 

Daugirdaitė-Sruogienė.

...............10C
Parašė V. 
Kaina $3.00

kaina
tokiu adresu:

Dr- Kazio Griniaus Komi- 
Per savaitS išdirbdavome tetas> 1739 So. Halsted St., 

cionykstis valandas ir gaudavome 8 TU
dabartinio 9 doierius ir 90 cent„ Nak Chicago 8, IIL

Iš tikrųjų, jei dr. K. Gri-
pakaitos buvo moka- njaus atsiminimai būtų ko 

mos brangiau ir jų darbinin-išleisti, tai būtų 
kai uždirbdavo iki $15. geriausias jam paminklas ir 

Kainos anuomet buvo to- jo pagerbimas.
kios. Už kambarį, geriau '

nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 06 pusi.
Kama ................................................$1.00
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poet ■

J. Aisčio atsiminimai apie Buui;.
Miškinį, Tumą. Savickį, Giras ir k.
21j pusi. Kaina ............................ $2.5*1 •
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio :

STai biausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 200 pusi. Kaina... .$3.2.>

RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės
parašytos indų ir kitų tolimųjų kiekvienam

tautų legendos. 220 pusi. Kai
na ......................................................$2»0

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpa 
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-

;uomenėš santvarka ir kodėl ji da: 
keisis. Kaina ............................... 25<
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praKtika. La- 
ai daug medžiagos. 96 puslapiai 

kaina .................................................. 50t
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
raše kun. M. Valadka. Svarbt 

perskaityti. Kaina $1.2>

Kokie čie nusikaltėliai, |vo butus priimdavo įnamius pasakius už lovą, mokėjome 
pamaniau pradžioje, bet arba, kaip čia sakoma, “bur- savajtej $1-$1.25; sviesto

kad tai dingierius. Jų buvo gana svaras kaštavo 25 centai, —:—
amen-tirštai. Kiekvienoj lovoj kiaušiniai tuzinas 18-20 cen- VARPAS, Nr. 2, liaudi-

Amerikos Lietuvių Tary-konai, kurie buvo pagauti gulėdavo po 2. Jei kamba-je| šeimininkė duoda-ninku leidžiamas neperiodi-
ba praeitą savaitę gavobeeinant pei rubezių. rys buvo kiek didesnis, tai vo maistą, tai mokėdavome nis leidinys, 124 pusk, kai-
Valstybės Departamento Ry- Baisu buvo ii man. Juk jame buvo 2, lovi ii tokiame ą iki 3 doleriy savaitei, na, $1
tų Europos skyriaus direk-ii; aš buvau pasiruošęs ženg- kambary gyveno 4 asmenys. Cia mano nurodytj uždar- _______________
toriaus pakvietimą atvykti ti per rubežių, taigi buvau Kai kurie šeimininkai ture- bjaj buvo laikomi “ponis- Žuvus tau ta diena, kurioj tu 

i pasikalbėti Lietuvos reika-kandidatas į tokius nusikal-jo po 3 ir 4 kambarius, iš- kajs,” nes gtai kaimyninia-nesijuokei. (Laegerlof) 
i lą liečiančiais klausimais.tėlius. nuomuotus įnamiams

Tą baimę teko betgi nu- Visi kambariai

Pakvietė į Washingtoną greitai sužinojome, 
yra nelaimingieji 

Tarv-konai,” kurie buvo

Nauji Leidiniai

socialdemokratija ir Boi.-|Toks reikalas iškilo ryšium U baimę teko betgi nu- Visi kambariai žiemos 
ševizmas.Pagal k. Kautsk įcųj numatoma keturiu di-?^^čti, ir po kelių dienų, ap- metu buvo nekūrianami, to- 

P^.,\>udkor\alxš^^nygaUn2SLkUujsim^nknyj^tė°mK*i^aP,,^..l^ džiujų konferencija. leidęs savo namelius, moti- dėl visi grūdomės virtuvėse.
Tas pasikalbėjimas įvykon°s peržegnotas ir palai- Nebuvo butuose ir jokių ki-1 

šios savaitės pradžioje. mintas, buvau prie Švėkšnos tų patogumų, o blakių tikrai 
— - - “žaliojo kardono.” Mūsų beveik visur netrūko. Jos

pusi. Kaina .$2.50 
Garsiosiom

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR 
DINO SENOVĖJE. Dievų yra vi

sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo 
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai ? 
Kaina .............................................. $1.00

ŽEMAITĖS RASTAI.
mūsų rašytojos pirmojo karo metu

Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra 
šytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina ................................................... 50<

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelki<
NEPRIKLAUSOMOS _ LIETUVOS parašytas istorinis romanas iš Že 

PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa- maitijos krikšto laikų. Su kietais
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje. apdarais. Kaina .......................$3.5o
Kaina ...............................................$5.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi- toks tvanas būti ir ką apie ta

no anglų kalba sodrūs yaizdelia:. sako mokslas. Kaina .................. 25c
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais ............. .$1.00 DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol-
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- 

Paraše Dr. D. Pilka. Pritaikinta je. Kaina ....................................... 25c
Amerikos lietuviams. 114 puslapių. r, T
Kaina ...... ..$1.00 BARAKAS. Paer Lagcrkvisto isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikšėio ;
KODĖL AŠ NETIKIU J DIEVĄ, nybės laikų Romoje, Palestinoje ir 

Pilna argumentų, kurie visiems Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio
įdomūs. Kaina ................................20c premiją. Kaina ............................$2.25

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 East Broadway So. Boston 27. Mass.

Baimė valdo visa 
ją. (Philip II)

žmoni-vadas vaikščiojo nuo vieno 
prie kito ir pranešinėjo, kad

negailestingai siurbė pavar
gusio darbininko kraują,

Zgno Končiaus albumas “MEDŽIO DROŽINIAI GIMTAJAM 
KRAŠTUI ATSIMINT T' kalba i tautiečius ne žodžiais, bet dro\ 
žiniai s.

223 vuslaviai. Dauaiau 100 nuotraukų. Kie t i viršeliai' 
Kaina S5.

Gaunama pas knygų platinto us ir nas leideia: L. J. Končius, 
76 Westalow St., Boston 22, Mass.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglu kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžiui medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai. •

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
i ŽEMAITĖ:

Liūdna Sukaktis
Birželis—pirmasts vasa- tai sugrūdo Į sunkvežimius 

ros mėnuo, atnešąs gėlių žie- naktiniuose baltiniuose, r.v- 
dus, vasaros saulę ir trum- leidę net žmoniškiau apsi- 
pas žvaigždėtas vasaros rengti. Trumpos birželio 
naktis. Toks birželis lietu- naktys prailgo kaip savai- 
viams buvo kadaise. Dabar tės.
jau keturiolikti metai vadi- Tris dienas stovėjo stoti
name birželi “baisiuoju bir- se gyvuliniai vagonai, i ku- 
želiu.” Prieš 14 metų, bir- riuos vis daugiau ir daugiau 
želio mėnesi. Lietuvoje vy- grūdo žmonių.
ko Įvykiai, kurie 
siaubu kiekvieną
apgaubė gedulu nevieną šei- buvo užkalti lentomis, tiese 
mą. Nuo to laiko mūsų at- si rankos moterų, senių, vai- 
mintyje birželis pasiliko kų, maldaudamos vandens, 
“baisusis mėnuo.” Tie, kurie dar buvo laisvi,
*1941 metais, birželio mė- jotyje už pertvarų,
nesi, nakti iš 13 i 14, Lie- žiūrėdami pro

Saulė svili-

‘nepatkio rusams. Nepraši-, 
•verždavo tuo labiau, kad 
Vakarams visai nerūpėjo, 
kas už geležinės sienos da-: 
rėsi.

__ _ Praėjo 14 metų. ir padėtis
* nepasikeitė. Aplinkiniais ke

liais ateina žinios, kad trė
mimai Lietuvoje vis dai 
vyksta. Kartais du kartu per 
metus, kartais vieną kaitą, 
kartais mažesni, kartais di
desni, visu krašto plotu.! 
Kaip tada, taip ir dabar,' 
apie masinius trėmimus 
laisvasis pasaulis nežino. 
Kai užkaltuose vagonuose 
tūkstančiai moterų, vaikų, 
senių ir vyrų Šaukia pagal
bos, joks Vakarų korespon-

pripildė' no. ir pro mažiukus gyvuli- dentas radi> l'^1’
lietuvi ir niu vagonų langiukus, kurie bos ,s?ulksm? <a-

WA,r>vflkikntnm;a Vakarai žino, Kad bol
ševikai sistematiškai naiki
na ištisas tautas ir. sąžinei 
nuraminti, priėmė Genocido 
Konvenciją. Tuo tarpu Ka
ragandos, Vorkutos ir kito
se bevardėse stovyklose už 
spygliuotų vielų vergauja ir 
žūsta tūkstančiai vergų, ku
riu dabar priskaito iki 18 

Jie nieko negir
dėjo apie Konvenciją, ir ji

žiūrėdami pro enkavedistų 
tuvoje prasidėjo masinis sargybas, nieko negalėdami 
žmonių gaudymas. Visą Padėrb net vandens paduoti 
nakti burzgė rusų sunkveži- trokštantiems kaliniams. 
miai„ pilni ginkluotų enka- Stovėjo, žiūrėjo ir laukė sa- Tnjjjonu 
vedistų, kurie sustodavo vo edės.
prie iš anksto nužiūrėtu na- Komunistai gaišiai skelbė, nepadedaku ir. prikėlę žmones, grū- kad atsikrato “liaudies prie- nieko Jltm "epadeca. 
do , juos, nusigandusius ir šų,” bet ir jie patys netike- Jau 14 metai pnsimena- 
nesusivokiančius, kame rei- ką sakė. Kiekv ienam me liūdnąsias birželio die- 
kalas i sunkvežimius. Pri- buvo aišku, kad toks masi- nas. Kiekvienam lietuviui, 
pildę’sunkvežimius suimtų-nis trėmimas, be teismo, be kuris nėra apjakėlis arba; 
jų, gabeno juos i stoti ir grū- apkaltinimo, be kaltės iro- parsidavėlis, tos dienos yra. 
do j gyvulinius vagonus, ku-dymo’ buvo ne politinių liūdesio dienos. Jos mums 
rie jau prieš savaites buvo priešų naikinimas, bet visos būtų bejėgiškumo ir bevil-j 
išrikiuoti stotyje, tik niekas tautos naikinimas, iš anksto tiškumo dienos, jei ne vil- 

kuriam tikslui, paruoštas ir apgalvotas, tis, kad galų gale laimės tei- 
Kiekvienas. kuris buvo lie-singumas!

KELEIVIS, SO. BOSTON
NAŠLAICIAI IS DVIEJŲ KRAŠTŲ

Viršuje Eleancr Johnson rodo jos įsūnintos 17 mėnesiu 
dukters Patricia Ann pasą. Mergaitė paimta iš Vaka
ru Vokietijos našlaičiu prieglaudos. Apačioje dežinėj 
7 melu Johnny Kini. atvykęs iš Korejos j San Francisco 
,)a.~ -avo Įsūnytąją \Villiam F. Gross. buvusi Nevv Yorko 
radijo karo korespondentą Korėjoje. Kairėje to paties 
amžiaus amerikonas, atėjęs Kim pasveikinti. Prieš 
metus Crcss rado Johnny Korejos sostinės prieglau
doje ir vėliau pasiryžo ji isūninti.

nezinojo,
Niekas negalvojo,
tnikus tie gyvuliniai vago- ..... .
nai bu? prikimšti gyvų pre- l’ėj° atsidurti užkaltame va- į\(np KonS€WUOti 
kių—žmonių—ir bus gabe- ?3ne už dideli nusikaltimą:
nami i Rusijos giluma. ta’« kad buvo lietuvis

ir gyveno žemėje, kuri buvo

kad ne-
tuvis, anksčiau ar vėliau tu-

Mango Vaisius
Tris naktis vyko žmonių 

gaudymas. Dienomis Lietu- reikalinga bolševikiškam Mango vaisiai gerai pa-
ntvrvrl A

žistami Floridoje ir Kalifo!-
. . - t> . * • r u v -u- - Manš° augalas pa-ir ju- Pei tris dienas bolševikai kijuvo Amerikon iš Rylų In- 
juosesugaudė arti 40,000 lietuvių fjjjos Mango medis vra am-

<%pi miy. grobikui.VUS II11CM41

netekę daug žmonių 
dėjimo, bet gyvenimas
vyko, iš paviršiaus žiūrint, ir savaitės bėgyje išgabeno žinai žaliuojantis ir auga iki 
normaliai. Žmonės gatvėse juos i Rusijos gilumą. Ma- pėdų augščio. Jo vaisiai 
nebijojo pasirodyti, nes die- siniai trėmimai buvo vykdo- vra jabai vertinami. Dabar 
nos šviesoje enkavedistai mi tuo pat metu Latvijoje daugiausiai mango vaiski
gatvėse žmonių neareštuo- ir Estijoje, ir iš visų Pabal- augina Vakarų Indijos
davo. Tačiau vos sutemda-tijo kraštų buvo išgabenta jose (Karibų jūroje), kiek 
vo, tuoj pradėdavo gatvėmis daugiau kaip 100,000 žmo- mažiau pietinėje Floridoje
ūžti sunkvežimiai, pilni nių Į vergu stovyklas. j,. Kalifornijoje, 
ginkluotų enkavedistų. Vakarų pasaulis tuo metu 
Kiekvienas lietuvis, kuris buvo labai užimtas karu su , ___ .
nebuvo parsidavęs bolševi- Hitleriu, ir joks svetimas branSU§» todėl 
kams, slėpėsi, kur imany- korespondentas, joks sveti- 
damas. šeimos, kurios ne- mas radijas nepaskelbė, kas 
galėjo bėgti Į miškus, susi- vyko Lietuvoje. Latvijoje ir 
risusios Į ryšulius rūbų ir Estijoje per tris 
maisto atsargas, budėjo naktis. Niekam nerūpėjo, 
naktimis, užgesinę šviesas kad kokiose tai pakraščio 
ir laukė, ar nesustos prie jų valstybėlėse buvo papildo- 
durų sunkvežimis. Niekas mas nežmoniškas nusikalti- 
nemiegojo, niekas nenorėjo mas. Kaip dabar, taip ir ta- 
būti is netyčių užpultas, ne-da. Vakarų pasauli skyrė nius indus (jars). 
pasiruošęs, nes pirmąją nak- geležinė siena, pro kurią šiai tinka kvortos 
ti daug žmonių enkavedis- neprasiverždavo niekas, kas stiklai.

____ _________ _________________ Prieš konservavimą,

Mango vaisiai yra gana 
juos patarti

na konservuoti. Kadangi 
valgių gaminimo knygoje 
neradau recepto, tai suin-

birželio t€res u 0 * 1 e m 3 “Keleivio" 
skaitytojams duodu savo re
ceptą, kaip konservuoti 
mango vaisius.

Pirmiausiai Įsigyk kon
servavimui puodą ir stikli-

Partizanu Daina
Nemune ledus išplaus, obelis pabals,
parymok, manęs palauk sodne prie obels!
Tu žiedelio nemainyk, nenukirpk kasų!
Ilgai laukus—dar palauk, grįšiu iš tiesų!
Atjos šiaurys—bus ruduo, obelis pagels— 
dar įymok, dar palauk, prie gelsvos obels!
Parugėm, gelsvom, basa vasara nubėgs, 
mėnesienoje rasa ašarom žėrės.
Šaltis išdabins langus, tulpes, ramunes— 
tu šaltos žiemos speiguos: prisimink mane.
Jei dar myli. jei tiki, jei aš tau brangus— 
šaltas apkasas bus man tėviškėj jaukus.
Vėliavas nuleistas neš, mirusius minės— 

ai laukus, manęs lauk—kai nieks neb'tikės!
LIETUVOS PARTIZANŲ DAINA.

(Iš J. Grišmanausko knygos “Tolimieji Kvadratai.

KAŪZJIMAS BLOGIEM TĖVAM

Kunigo Naudą Vėjai Gaudo
(Tęsinys)

—Daktarai jau išlėkė. . . . Kaži-ką pasakė?—rūpi
nosi boba. , 1

Onikė, naščius ant pečių, vandens kibirus pagrobusi, 
nubėgo. Bobos grižo per šventorių, žiūrėdamos i kle
boniją. Mato, kad ten" sumišimas nebe šioks: gaspadinė, 
klapčius, aptiekorius, felčeris ir daugiau gentys, visi prie-

I šų-priešais po vienas kito pro duris laksto.
—Turi būt, ne dora po kleboniją taip laksto?—šne

kėjosi Jiobos. ,
—Kui- tau nelakstys, visiems ta naudelė rūpi. . . . 

Ir giminės, sako, kaip varnai sulėkė, ant maitos nelygi
nant. ... '

—Kas, kas, vaikis tai galėtų dabar pasikopti. Jis 
visus sudėjimus žino: kame pinigai ir viskas. . . . Kad 
taip pirma būtų susipratęs. ...

—Tu Įmatytumei glėbiu išgrobti,—juokės antroji,—
J ar nesvilsi numinąs?

—Kad tokios šventosios visos būtų, kaip tu, senai 
klebonija tuščia būtų beskambanti,—atšovė boba.

—Ei, bobos!—ėmė šaukti zakristijonas, tekinas bėg- 
' damas.—Pašaukite varpininkus, skambinkite po dūšių 
j - - - klebono jau nebėra. ... ,

Pasakęs nubėgo namo.
—A Jėzus, Marija! ,
—O Pana Šventoji! »
Abi sykiu sušuko bėgdamos ant špitolės, viena antrą 

kumščiojo, rodydamos Į zakristijoną.
—Šit ir tas kaži-ką paglemžė. . . . Aure, ryši po pa

žasties pasitbraukęs. . . . Tik neišmanyti, kas suvyniota.
—Dieveli brangus! Nebeturime tėvelio! . . . Bėkim 

• :o dūšių skambinti.
Verkti, šaukti ir dūksauti visose kerčiose užniko:
—Buvau apsižadėjusi i Kalvariją . . . kalnus ap

vaikščioti . . . prie Panelės Švenčiausios . . .
—O aš Į Šidlavą prie Panelės Švenčiausios . . . aplink 

koplyčią keliais tris kartus ... ",
—Aš žadėjau seredas pasninkauti per ištisus me- 

įtus ... ’
—AŠ jau kalbėjau nuo pat susirgimo tris rąžančius 

dienoje. Dieveli brangus! ... ,
Garbstė, verkė visais špitolės pasieniais. Nei rą

žančiai. nei apžadai nebegelbėjo—žadėtoji atėjo.
—Bepigu jam, bežydi danguje: Bėda mums nusi

dėjėliams bus mirti! ’
—Nebeturėsime tokio gero tėvelio . . . jis mūsų su

lauks, mes jo nebesulauksim!
—O Jėzus, Marija! Kur mes dabar dingsime—naš

laitės ! ' , . I
Tokie ir tolygūs šauksmai ūžte ūžia špitolėje. Lauke 

, skamba varpai garsiai, nes balsas mušasi i dangų. Po 
visas trobas ir kamaras miestelyje ir aplinkui atsimuša

) atbalsis: “Klebonas mirė! Klebonas mirė!” Pagaliau 
žydai rankas laužydami šaukia: “a gevalt.”

Klebonijoje neapsakomas triukšmas, visi, kaip be 
galvos, puolinėją, šaukia: ,

—Ginties daktarus . . . trinti rankas! . . . atsigaus! 
—Kur raktai? . . . Kame raktai?! ! . , Daboties!... 
—Nedrakyk! . . . matai, kad iš tikrųjų jau numirė. 
—Greitai taisyti, kad nesustingtų . . .
Kame jo drabužiai Įkapiniai?
—Užpečėtyti šėpą, kumodą! . . .
—Nebent tu pats vogsi?
—Dabok gaspadinę. ... Šit asesoriui telegrama! 
—Mano bus viskas, kam aš vogsiu. . . . 
Klebonijoje puolinėją, barasi. Tarnai numirėli tai- 
Kunigiukas savo kambaryje užsidarė, šeimininkė

SKRAIDANTI SENELĖ

Dešinėj Bertha Meana iš Homeslead. Pa.. 54 melą. va
dinama skraidančia senele, kuri skraido nuo 19J7 melu 
vieno ir keliu motoru lėktuvais. Ji ir kairėje matoma 
Yirginia Rabung iš Chieago ruošiasi dalyvauti moterų 
skraidymo lenktynėse. Jose dalyvaus apie 100 moterų, 
kurios skris 1,300 myliu iš Washingtono j Havana. 
Kuboje.

Geriau- 
talpumo

ge
rai išplauk stiklus verdančiu
vandeniu, jų viršelius taip 
pat pamirkyk Į verdanti 
vandeni. ,

Parink vienodai nunoku
sius mango vaisius, nulupk 
odą ir nupiaustyk minkšti
mą iki kaulo. Sudėk minkš
timą i stiklus iki viršaus. 
Kartas nuo karto sutrenk 

Į stiklą Į delną ar kitą minkš
tą daiktą, kad vaisiai sukris
tų. Palik vieną coli iki vir
šaus orui. Prisuk viršelius 
kietai.

Vanduo puode jau verda. 
Atleisk kiek viršelius ir su
dėk stiklus Į puodą. Kai 
pradės vanduo virti, laikyk 

{nedaugiau kaip 20 minučių.
Iškėlęs stiklus, prisuk vir- 

isėlius ir sustatyk stiklus ant 
I galvos, dugnu augštyn. Kai 
atauš, sudėk juos ant dug- 
no. ,

Prirengdamas konserva
vimui mango vaisius, nedėk 
nei cukraus, nei vandens.

Peter Bukis.

Per paskutiniuosius me- 41 metų, 4 vaikų motina, 
tus iabai padidėjo jaunų Mrs. Smarek. Ji paliko sa- 
nusikaltėlių skaičius. Nepil- vo dviejų metų dvynukus ir 
namečiai nusikaltėliai Ame- 6 metų dukrelę vyresniojo 
rikoje, visako pertekusiame sūnaus globai, kuris pats te-! 
krašte, yra didelė Amerikos turi 14 metų, ir pati trim 
dėmė, kurią pašalinti rūpi- savaitėm prasišalino iš na- 
nasi visi geros valios žmo- mų. Mrs. Smarek yra alko- 
nės. Speciali kongreso ko- holikė ir dažnai palieka 
misija tyrinėja priežastis, vaikus be priežiūros, kai ji 
kodėl jauni žmonės išvirsta nori “pasidžiaugti gyveni- 
i nusikaltėlius, psichologai, mu.” Vyras kartu negyve- 
sociologai ir pedagogai taip na. t i s0

auklėti“vŠ, .. “is mėnesiais kalė-į Pa puolusi i virtuvę verkia: 
nusikaltėliu J1™0 °uvo nutei3ti Alberta —A Jėzau! A Jėzau!tačiau jaunų 

skaičius nemažėja, ir 
praeis daug laiko, kol

dar
Tokiu staigiu numirimu! 

Davis ir Conrad Francis,. Ką tik šnekėjo, užsimerkė—nė kvėpt! . . . Kur aš dabar
hu« a^u Jauni žmonės (ji 29, jis dingsiu? Kur aš pasidėsiu?

rastos tikrai veiklios prie-v^na Taip verkdama rišo Į skepetą priegalvius, staltieses,
monės. '.taip sustabdyti jau tu, turi du nelegalius vai-

nusikalti- !tus T dažnai juos I,alieka 
be priežiūros.

ką tik besugriebdama.
—Užsisės dabar tas biesas Zavernienės žentas, 

j paliksime visi pliki. . . . Onele, mergele, paduok zakris- 
Teisėjas V altemade yra tijonui tą ryši. Čia buvo jo atnešti . . . kad niekas ne-

nus žmones nuo 
mų.

Vienas New Yorko teisė
jas. M ilfied A. Waltemade, nuomonės, kad keli mėne-! matytu 
kuris ilgus metus dilba ne- šiai kalėjimo yra gera prie-! 
pilnamečių teisme, yra nuo- monė priminti nerūpestin- 
monės, kad už nusikaltėlių giems tėvams, kad jie turi 
vaikų daugiausiai šiepiasi atlikti savo tėviškas parei- 
netikę tėvai, kurie neatlie- gas rimtai. Deja, kai tėvai 
ka gerai tėviškų pareigų ir nejaučia meilės vaikams, 
tuo stumia vaikus Į nusikal- vargu ar kalėjimas ką pa- 
timus. Todėl minėtas teisė- dės. Gal geriau būtų iš to
jas nevengia nubausti kalė- kių tėvų vaikus atimti ir 
jimu motinas ir tėvus, kurie atiduoti Įsūnyti juos bevai- 
palieka vaikus be priežiū- kėm porom, kurios dėl vai- 
ros ir eina savo keliais. kų tiiikumo negali gauti

Pereitą savaitę minėtas Įsūnijimui vaikų. Tada vai- 
teisėjas nuteisė 4 tėvus 6 kams būtų užtikrinti nors 
mėnesiam kalėjimo už nesi- ne savi, bet geri tėvai, iš 
lūpinimą savo vaikais. į kurių jie gali laukti daugiau

Pirma nuteistoji buvo meilės ir rūpestingumo, ne- 
liekna juodaplaukė moteris, gu iš tikrų tėvų.

I
Onikė pagrobusi išvilko už skiepo. Klebono ūkinin

kas ritino grūdų maišus iš svirno. - Kuprys špitolninkas, 
geruosius klebono arklius pasikinkęs, už daržinės pasi
statęs, nešė maišus Į vežimą. Įvertus keletą maišų, ūki
ninkas ištratėjo Į malūną.

Onikė, išmetusi šeimininkės ryšį už tvoros, užpuolusi 
ant skiepo, puspalti lašinių išmetė pro langiuką. Bar
belė pamatė, pagrobusi lašinius nulakino i daržinę, Į 
šiaudus. Onikė nušokusi žvalgosi—lašinių nebėra. Šo
ko Į svirną, ant viškų, sugriebusi druskinį maišiuką pri
kimšo vilnų; sugriebė dar maišelį, prikimštą plunksnų, 
ir abudu numetė pro langą. Pati, greitai nubėgusi, Įkišo 
viską darže patvoryje Į žolyną.

Kiaulių piemenė Įpuolusi Į kamarą pagavo du sūriu 
nuo lentynos ir kamine po žabarų pakišo.

(Bus daugiau)

V
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Būsime Milžinai MOKYKLŲ REFORMA
(Atkelta iš 2 pusi.)PABALTIJO 

LAISVĖS DIENA
8. Ateis valanda, kada 

Jugoslavijos liaudis atker
šys Tito ir jo sėbrams.

' ATSAKYMAI:
1. Taip rašė žymus Mask

vos laikraštis “Literaturna- 
ja Gazeta.”

2. Taip kalbėjo Sovietų

Iš tikrųjų toks laikas ar- Orančių 20 
tėja. Atrodo, ateis diena, Ledu 
kada dabar gyvenantieji <*ce cream) 9
Amerikos žmonės ateinan- Jau ir šitas pavyzdys, pa- .
taorns artoms atrodys buvę gak mokslininkus, rodo, kad maršalas Sokolovski. 
ny stu ai. Kad Amerikos dabar mūsu kūnas žymiai 3. Tai dabartinio 
žmones didėja ūgiu ir svo- daugiau
riu, tam jau turima gana neialu 
daug duomenų. taip avarbQg
. Štai gaišusis Vale Vniver-batai. 4. Taip apibūdino

58

17

žymiai 3. lai dabartinio Sovie- 
gauna Įvairių mi- tų Sąjungos užsienių reika- 

ir vitaminų, kurie lų ministerio Molotovo žo- 
svei- džiai.

Tito
žmogaus

sitetas paskelbė tuo reikalu
duomenis, nuo 1883 metų. šiandien lengviau ir uždir- tinis Sovietų Sąjungos “pre-

°’ kHC ”U° . . ' iki bame duonele ir kita maistą, zidentas” maršalas Voroši- 
1913 metų stojančiųjų stu- Jie apskaįčiavo, kad iš die- lov.

< entų ūgio vidui kis padidė- nos uždarbio buvo galima 5. Šitokios nuomonės tuo 
jo puse colio, o svoris 4 sva- nusįDįrktį • 
rais. Nuo 1913 iki 1943 
metų ir ūgis ir svoris dar 1924 m'
labiau padidėjo: pirmasis y00”08 
1.7 colio, antrasis 10 svarų. p^k7,1U>>
Per paskutiniuosius 11 metų pįeno ’ 
ūgis vėl padidėjo kiek dau- Orančių 
giau kaip puse colio (0.6), o Tomeičių 
svoris 5 svarais. Vadinasi, Bulvių 
per 71 metus studentų ūgio Slyvų 
vidurkis padidėjo beveik 3 
coliais (2.8). ,

Mokslininkai sako, kad politikos pagrindus dabar-

o’/o kepai. 
l’/Š sv. 
l’/ž ”
3*/-> kvort. 
1 tuz.
3'2 sk. 

15*Z sv 
3 ”

galima p.

reikalu buvo Kominformo
1954 m. (v*30 pasaulio komunistus 

io kepai, apjungiančios organizaci
jos) žurnalas.

6. Taip “gražiai” kalbė-
7 kvort. jo dabartinis Sovietų Sąjun-
3 tuz.
9>/2 sk 

34 sv.
C ”

GARBINTOJAI

O •
Garsieji filmų aktorė Joan Crawford pasirašo jaunos 
garbintojos filmu albume. Dešinėj matome aktorės 
paskutinįjį vyrą. bučiuojantį jos petį.

Stanford Universitetas
skelbia duomenis.

Taigi, šiandien
pajėgiame
pirkti.

2 svO ”

daugiau

gos komunistų partijos ge- ž iai j . .f RUSAI TURI
neralm15 sekretonus Chrus-gįfesn J p^kų 1 L KI

-• me Todėl 7. Tokią ateiti spėjo Tito
visako jau min«as Sovietų Sųjun- izaeijos Wčiulins ir 

nusi- gos ministeriu pirmininkas

raginame
narius, visus

visus 
šios or-

t e p?nagl?s Amerikos žemės ūkis yra
Jo studentų ūgis per 30 me- toks pajėgus, kad jis gali našavo 

užtikrinti visiems pakanka- čiovtų padidėjo 1.2 colio, Vas-

maršalas Bulganin.
r, , „ - , . , ,. ir Ine C nnstian b<Darbo žurnalo pnetehus , ., ... .j- ., , , j Monitor laikraščiai8. Tokią ateiti Tito pra- d?r padirbėti, kad kuo dau-

darbą ir tėvai negali tų ista-
THE COMMONVVEALTII OFtymų nesilaikyti.

Dažnai skaitome spaudoje, 
kaip teismai nubaudžia tė
vus už netinkamą vaikų 
auklėjimą, už žiaurų elgesį 
su vaikais, už jų palikimą be 
globos, už neleidimą mo
kytis, kaip Įstatymas rei- 

Fifteen years ago, the Soviet kalauja. \ adinasi, "tėvų
Union, in accordance with its teisė” yra Įstatymais nusta- 
malignant policy of destroying tyta ir negalima sakyti, kad 
all human and national rights, “tėvų teisė” yra viskas, 
forciblv absorbed the Baltic
Republics: Lithuania, -------- žiūrėti
and Estonia. Many unfortunate _ ’
men and women. who resided » \ .
in these Baltic lands, were tak- mok^klo^e, G todėl 11 pačios 
en from their komes and sent mokyklos tUl i būti valstybės 
to slave-labor camps in Siberia. priežiūroje. Dargi priva- 
It is doubtful vvhether these čios mokyklos turi būti pri- 
pathetic human beings eoukl žiūrimos valstybės, kad jos 
survive the camps of torture, atitiktų savo tikslą ir auklė- 
and certainly those who do tų jaunus žmones taip, kaip 
come out alive will have little 

r> 4 Q J'F A 17I 1°°^ forward to.PASI ĮKALKI! The l.'nitd States has de. g Umas Be, gijos
----------- clined to recogmze the forcible , . . , .

‘The Boston Daily Globė” incorporation of Lithuania. Lat- 'anigų noia> mo 'y 1..-
“The Christian Science'via and Estonia into the soviet laikyti savo rankose. Tu-

COMMONWEALTH 
MASSACHUSETTS 
By Uis Excelleney 

Christian A. Herter 
Governor

PROCLAMATION

Union.

Valstybė gali ir net turi 
tvia ka(j jaunoji karta

tinkamą auklėjimą

visos visuomenės gerovė rei
kalauja.

Our people feel very rint mokyklas iš mokytojų
kad kuo dau- „naimdino Amerikon l atviu strongly that these acts of Sov- galima padaryti savo parti- 
pasitenkinimo^^”on^ii<r..^sc^tJįiet aggression, which brought nius agentus, kurie rinki- 

iš mūsų visų bendrų pastan-jau minėtas Chruš-Siau ?aurąme] i-'“^*'-v“x'111***1'J Spaudos Draugijos sekreto-
sar kolegijos per 37 metus L p,ie< keliai savaites tas "U auklėti LDD ir didinti . . ..../evi- o -.u , kieki maisto gaminių. rne.> kelias savaites tas .... straipsneli, kuriame
DUsantro colio, o Smith ko- šiandien milžiniški kiekiai pats Chruščiov ir Bulganin jos leidžiamo žurnalo ėmėjų . ».pusantro colio, o Smith 
legijos per 22 
colio.

metus puse majst0 guli vyriausybės san- buvo atvykę pas tą judošių s ataų *___ ~____  _____
°J,°* . . . . dėliuose, nes jų nėra kur dė- Tito vėl jj vilioti Į savo pa- Galutines vajaus pasėkas tragedija. Autorius ra- i
• a ' V't- ina v i* ti. Nėra pavojaus, kad dorią kompaniją ir visą komisija paskelbs vajui Pa_ §0, kad mes prašome Jung-i

,, ... helpless and unfortunate peo- muose visada žvejos balsusnaus Osvaldo Akmentmso , . f , ... ... • Dplės under the suzeraintv of the kuniginių partijai. Be to, 
, x .... Hammer and Sickle, are beyond iš parapijinių mokyklų išė-pai, bet gražiai ir aiškiai the j)aje of dvilized behavior.

pavaizduota Pabaltijo tau-

tinių Amerikos 
Švietimo Įstaiga. Jos duo
menimis 1922-1924 metais _________________
keturiolikos metų jaunuolių rz • rz
ūgio vidurkis buvo 5 pėdos šitaip KulbcįO.
1.2 colio ir ir svorio 100 ................
svarų, o po 30 metu, tai vra Ar žinote, kas šitaip rasė 
1954 metais, tas ūgis padi- ir kalbėjo apie .Jugoslavijos 
dėjo 2,4 coliais, o svoris Tito, 1948 metais
18.5 svarų. nutraukusi santykius su tuose lietuvių laikraščiuose Mass.

žodžiu, šio krašto priau- Maskvos komunistais? (Kas buvo pranešta, kad Lietu- ------
gančios kartos ūgis ir svo- nežino, tas atsakymus ras vja Darbininkų Draugija NEW
ris neabejojamai didėja, žemiau.) (LDD) skelbia naujų narių

\ alsybių maist0 pritrūks ir ateityje.
—r/m.

kaltę už “santykių sugadi- sibaigus. 
nimą” vertė ant nužudyto LDD Vajaus Komisija: 
Berijos W. V. ANESTA,

J. V. STILSONAS,
V. JACKŪNAS.

a • P. S. Visais vajaus reika-
Vaįus Pratęsiamas lais prašome kreiptis Į ko-

--------  misiją šiuo adresu: 636 E.
Šiame ir kai kuriuose ki- Broadvvay, So. Boston

LDl) ir “Darbo

Koaei 1. Jo (Tito) veidas sūdri- h- leidžiamo “Darbo’

tiniu Amerikos Valstybių citizen 
uti iš So

vietų apleisti Pabaltijo vals

jęs jaunimas yra lengviau
pagaunamas į tą pati kle
ro partijos bučĮ. Tokiu 

u r t būdu klerikalu partija siekia
lh savo šeimininkavimą krašte

The fate of the Baltic Repub
lics Ls particularly signifieant 
in America because many of our

vyriausybę reikalauti iš So- ilies of Ba,tic or ....... . .. . «T5v,.

selves migrated to the United Įamžinti. Tėvų teise, ai-
To ba kokie nors panašus su- 

t’nose of our neighbors, asso- kiai, yra tik priedanga kle- 
ciates and friends who feei deep ro Įtakai krašte išlaikyti. Tą 

. , . x. . distress over the fate of the supranta Belgijos pažanges-
pastangos prasiskverbti į in (he Baltic Republics, ni žmonės ir

27 rimtą amerikiečių spaudą ir including many of their own pakeitimus 
atkreipti jos skaitytojų dė-kinsfolk, ve extend the hope

tybes, neleisti latvių, estų 
ir lietuvių tautoms žūti. 

Pagirtinos Akmentinš’o

States from these lands.

YORK, N. Y. 
Birželio Įvykių Minėjimas

Pabaltijo x r _ i _v aiszyoiu t

nori padaryti 
kad ateityje

taip nebebūtų.mesi Į mūsų bendrus opiuo- and confidence that a nevv day 
SIUS reikalus. of freedom will soon dawn

---------------------------------- iacross the sea.
With the praver that the 

people of Lithuania. Latvia and 
Bostono Latonia will soon be delivered

ASS SĄSKRYDIS
Žinovai i tą klausima at-bęs, išlepintas. Tai kaukė, žurnalo naujų skaitytojų ver- _ . . „

sako šitaip: žmonės geriau kuri slepia nuodėmingą bavimo vajų. Vajus prasi- ves ^'tetas biržei,o !» <1., Korp. Vytis
_ sekmadienį, rengia

—ab.

Didžiausias vergas tas, kuris
tik savimi rūpinasi.

(Arabų patarlė)

skau-skyriaus iniciatyva šaukia-lrom the brutal tyranny under Paieškojimaigyvena, ne tik geriau, bet gudrios gyvatės sielą. Tai dėjo balandžio 15 d. ir tu- ~ Kirveli/? 17 diono which they suffer. now. there-
S.'SrStt&TK* "TAJlSS? 1.DD lu. ' mis Tautinę. Sajun.n. na- 1”^,

Ta, „..„i,, lu... «>. ..M. -.t..™.. Mg,,, jj. „i,™ SS iT-ti-“S *'a,rs ='~S —”

mis, gavęs reikalavimų, kad PO.P^- Pagrindinis kalbė- cm.sąkrydts 19«. as
& ‘ tojas bus kongresmonas Mi- Sąskrydžio dienotvarkeje

buržu
auksinę važiavimas, Įvykęs So. Bos- 

daug daugiau nusimanoma uniformą ir serga didybės tone gegužės 
sveikatos reikalais, daugiau ^ga. mis, gavęs rei
žinoma, ką ir kaip reik vai- 2. Kruvinas budelis, irti- vajus būtų pratęstas, tuos 
gyti. Seniau maistas buvo kimas vergas (suprask \a- reikalavimus patenkino ir 
vienodas, vienų medžiagų Pai y L : . Įpareigojo LDD vajaus

chael A. Feighan iš Ohio. numatyta pašenkėsiai:
ko_ Meninę programos dalį at- 1.

iš tos pat
vietos. Atvyko i Ameriką prieš pir
mąjį kara. Gal būt gyveno San Fran
cisco. Jis pats ar jį žinantieji atsi-

jame buvo perdaug, o kitų 3. 
trūko. Šiandien maistas yra 4. 
Įvairesnis, jame yra visų mas,

Žmoniškumo, toleran-
Šnipas, išdavikas. misiją vaju pratęsti. lietuvdll’ latXi.ų,ir e.stų cijos ir savygarbos jausmo
Laukinis prievartavi- Remdamosi LDD suvažia- meno pajėgos. Giedos An- ugdymas ASS narių tarpe, 

terorizavimas ir bėgė- vimo nutarimu, vajaus ko-^e^ ^a’a iene>: parapijos n g. Skautiškasis pradas

BALTIC STATES FREEDOM bepkit Mi^Ona Mil»uskiute 
T) A y 5 Mechanic St.

Sasonville, Mass.
in the Commonwealth and ur{?e 
our citizens to iooperate in its 
observance.

(2»)

reikalingų medžiagų. Kaip diškas prekiavimas krauju, misija sprendė vajų pratęsti AS^ veikloje.
Priespauda, išnaudo- iki liepos 15 d. ir šiuo kvie- 

avantiurizmas, kai- čia visus Įsijungusius Į vajų
mi muziko M. Liuberskio.

Visi Nevv Yorko ir apy- . .....
lietuviai kviečiami Jos ,nu0 i?*“?™

traukimo iš Lietuvos,

tas žmonių maistas pasikei- o.
tė, rodo šie duomenys. jimas, a\ainiunz.in<xo, nai- ---j—------- £ -—j-z linkiu

Kiekvienas šio krašto gy- rūs pliauškalai, šlykštus vin- asmenis ir org™jas ne- pamai^se'Tv':
ventojas suvalgė (aišku, guriavimas. na naūkti .avo ei lo. k patriko katedroje ir vįeša-
vienas suvalgė daugiau, ki- 6. Fašisto Tito sėbrai yra nurodvto laiko. Nors va- susirinkime Town Hall 
tas mažiau, trečias to ar ki- Anglijos-Amerikos pasam- jus bendru poziunu, eina J &
to gaminio visai nevalgė, dvtų šnipų ir žmogžudžių neblogai, bet pailginus jį vi- K..vJ.ngaminio 
bet toks yra suvartotų 
kiu vidurkis):

kie-

Jautienos
Kiaušinių
Paukštienos
Tomeičių

1924 m.
59 sv. 
318

14 sv. 
27 ”

1954 m.
72 sv. 
405

23 sv. 
53 ”

genge . . . niekšiški savo tė- su menesiu ir 
vynės išdavikai. kiek pastangų,

7. Judošius Tito ir jo sėb
rai neišvengs savo tautos 
baisaus teismo. Jam reikės 
atsakyti už savo kruvinus 
darbus.

Įdėjus dar 
jis galima

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

SKRAIDO NE 
REIKALO

BE

jndijos skrajojantis amba
sadorius V. K. Krishna 
Menen nesenai matėsi su 
Kinijos raudonuoju Chou 
En-lai. dabar iš Anglijos 
fra pasiruošęs skristi 
(Vashingtoną pasikalbėti 
ki valstybės sekretorių 
>ulles.

Bent valandėlei ati 
trūkime nuo savo kasdieni
nių reikalų ir širdimi pa
bendraukime su kenčiančia 
Lietuva ir sunkią priespau
dą velkančiais mūsų bro
liais. z a
Unijų Priešams Nepavyko

TONIKAS VIDURIAM
čia yra namini 

gyduolė: mišinys
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 

gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių liuo-

savimo, pūslės ligų, širdies su- 
pykimo, šiurpuliavimo, peršali-

Given atėne Executive Cham- 
. ... ber in Boston, this sixth day of

Vytis tiadici- june jn n,e year of our Lor(Į 
iki pasi- one thousand nine hundred and

______ fifty-five. and of the Independ-
4. Sueigos darbo planas ence of the United States of 

ir jo vykdymas. America, the one hundred and bėrimo.
Taipgi programoje numa- seventy-ninth. plaučių

tyta “Skaučių Draugovės”
ir Korp! “Vytis” sueigos, iš

laužas

3. Korp!

one hundred and
seventy-ninth.

I‘y His Excellency the Gov
ernor,

CHRISTIAN A HERTER.

tintieji dalyvauti ASS veik
loje. Pradžia šeštadieni 
1:30 p. p. Pavieniai daly-l 

Į Masachusetts atstovų viai registruojami šiuo ad-' 
, rūmus buvo Įneštas “right resu: Treinys, 30 Pleas-
to work” bilius, prieš kuri ant St., Dorchester 25, Mass. 
labai kovoja visos darbo Korp! “Vytis” Bostono Sk.
unijos, nes jis yra didelis —------------------------
stabdis darbininkams kovo- A. Andriūno Dovana
ti dėl geresnių darbo sąly- , ---------
gų. Bet unijų priešinin- Aleksas Andriūnas, gyve- 
kams nepavyko—bilius bu- nantis Fort Johnson, N. Y., 
vo atmestas beveik vienu atsiuntė dovanų $5. And- 

ibalsu. , liūnas yra naujakurys, šį
. 1948 metais tuo klausimu kraštą pasiekęs prieš 6 me- 
buvo net gyventojų atsi- tus, turi 5 mažus vaikus, dir- 
klausimas (referendumas), ba pats vienas, taigi centas 

i Tada už balsavo 443,368, o jam labai brangus, bet vi- 
! prieš 1,077,672. Taigi ir ta- suomeniniams reikalams jis 
da tą sumanymą tik trečda- yra daug dosnesnis negu 
lis rinkikų tepalaikė. daugelis turinčiųjų kur kas

Po šitokių pamokų gal storesnę kišenę, 
i biliaus sumanytojai aprims. Nuoširdus ačiū jam už do- 

------------------------- vaną.

i i n i.i.nji.n. mo, diegliu, reumatizmo, bron-
kilnungas posėdis ir laužas;EDWARD j CRONIN, chito, rožės, riemens deginimo,
SU Šokiais. iSecretarv of the Commonwealth. galvos skaudėjimo, sąnarių gė-

Kviečiami dalyvauti visi ------- Hmo ir nuo daugelio kitų vidu-
ASS nariai ir studentai no- Go<l Save the Commonwealth rių ligų. šios arbatos svaras

of Massachusetts.

.Mokvki- iš kitu klaidų.
(Aoerbach)

kainuoja S4.00.
ALEXANDER’S CO. 

414 BROAI)WAY
South Boston 27, Mass.

Jungtinėse Amerikos Valsty- ----
ibėse yra apie 4,500 asmenų, se- žodis 
inesnių kaip 100 metų. grįžta.

žvirbliu išlekia, jaučiu 
(Lietuvių patarlė)

MES ATLIEKAM .. .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
. ^BIZNIO KORČIUKIŲ 

SPAUSDINTŲ VOKŲ 
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 

o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway, South Boston 27, Ma



Fuslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 24, Birželio 15, 1955

Vietinės Žinios
PASIMATOME ‘LAISVĖS ŠEN. POWERS ATVYKS kepti kas ka nori, ir gražių 

VARPO’ GEGUŽINĖJ Į LDD 21 KP. GEGUŽINĘ miškų, ir aikščių ir pievų
Pagerbs Tėvus

Dr. B. Matulionis

Antrus metus skambinąs Išvyka Ruošiama Gegužės
‘Laisvės Varpo radijas is- 26 Mass. Seimo Atstovo

Condon Vasarvietėj

Kaip pernai, taip ir šie-
kilo i pirmaujančią vietą ir

----------------------------------------------------------------------- yra daugelio klausomas ir
PAMINĖTOS BAISIOSIOS vykti atstovu rūmų demok- mėgiamas. met LDD 21 kuopos geonv.i- raiKroionas Pri
BIRŽELIO MĖN. DIENOS ratų vado MeCormack gra- Ateinanti sekmadieni, bir- nė (piknikas) įvyks Massa-to visko ten 

x_i:» m d Brockton rair . J i
Ba-
ke-

žaidimams, ir sūpynių jauni- Dorchesterio Lietuvių Vio- Vidaus specialiai plaučių ir šir- 
mui ir senimui, ir puikių sta-terų Klubas šeštadienį, bir- uMobum
lų saulėje ir pavėsy (kaip želio 18 d. 6:30 vai. vakaro
kam patinka) užkandžiauti, Dorchesterio Lietuvių Klu- 
ir gera, erdvi šokių salė, ir be, 1810 Dorchester Avė., 
mikrofonas pranešimams, rengia pobūvi tėvams pa

yra ir ta gerbti. Šeimininkės žada

___  ar
laišku.
Teief. 22, Pascoag, Rhode lslauš 

Adresas: State Sanateriun, 
Wallum Lake, Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—21 my
lios, nuo Worcester—26 m., nue 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

žų laišką perskaitė V. Iz- želio 19 
1941 metų baisiąsias bir- bickas. Grounds prie Lietuvių

želio dienas Bostono lietu- Auku surinkta S188. Mi- kūžės (Belmont gatvė.

chusetts seimo atstovo J F ' mok>'ta” ožka’ kuri Pernai Paruošti labai gardžių, bet 
' išvykos dalyviams tiek daug pigia kaina,- valgių.Condon vasarvietėj, žino- pokštų parodė. Vietos sa- Tėvai, vaikai ir jų bičiu------ -------  ------ , ----- moj Bernice Claire Farm ... A , t4T. , ..

viai minėjo praeita šeštadie-nėjimui vadovavo V. Izbic-lias 123) “‘Laisves \ ai pas vardu^ North Easton Mass Vlninkas atstovas Jimmy liai kviečiami atsilankyti, 
ni ir sekmadieni. Šeštadie-kas. Ž-is. rengia didelę, įvairią ir įdo- Tai bug sekmadie^ bh/Condon yra ne vien geras Komitetas.ni ir sekmadieni, šeštadie- kas. 
ni minėjimą suruošė Bend
ruomenės skyrius, o sekma
dieni visi trys vietos radijai 
tam reikalui paskyrė savo 
programos dali

šeštadienio 
bėjo iš Was 
kviestas buvęs
stovas Berlyne pulk. k. Amorozai, gy 
Škirpa, meninę dali atliko tery, Saven Hill gatvėje, 
šv. Petro parapijos choras, Dideliam nuliūdime liko tė- 
muz. J. Kačinsko vadovau- vai. vienas brolis, keturios 
jamas (sudainavo 4 dai- seserys ir daug kitų gimi
nus), solistas S. Liepas (dai- nių. Jaunoji lietuvaitė bu- Darbininkų 
navo 3 dainas, iš kur
bostoniškių kompozitorių
Gaidelio ir J. Kačinsko su---------------------------Susirinkimą
kultos, o vienos net ir žo- Prašo Sportinės Literatūros tiniuosius reikalus, 
džiai bostoniškio Z. Gave-
lio), I. NikoisKytė deklama- Lietuviu 
vo. Ta dalis buv 

Priekaištų verta 
dėl ko 
rodo,

rengia didelę _____
mios programos gegužinę: žefio' (June)Išvyka lešislatorius’ bet ir labai 
lietuviškos dainos, muzika, idės tuojau malonus svečių priėmėjas.

-------- Worcesterio Lietuvių Druni j- Bostono automobiliais . Šiemet, kaip ir pernai, so- Patarimai meilės, vedybų
Praeitą šeštadienį miesto and Bugle Corps, B. Kvede- reįkja važiuoti 138 keliu ir kĮams £ros Keturių Karalių visais jūsų gyvenimo klausi- 

x mais. Ji gali padėti jums spręs-
pazangiejl Bostono ti jūsų problemas. Nuo 9 ryto 

lietuviai turėtų iki 9 vai. Iš anksto susitarti 
koje dalyvauti. Pa- nereikia. 421 Marli>orough St., 

įsiems užtikrin- Boston (kampas Marlborough 
ir Mass. Avė.). Tel KEnmore 
6-2993.

Mirė Jauna Lietuvaitė MRS. SAROS SPĖJIMAI
ir

DAR 5 NARIAI

žiuoti tiesiog iki Bay Road; 
čia sukti po kairei ir pava-tas* 
žiavus apie dvi mylias po

-------- . . dešinei bus matyt iškaba:
Birželio 12 <1- Lietuvių Bernice Claire Farm. Va- 

Draugijos 21 žiuoiantieii iš Brocktono,

LDD 21 Kuopa.

BUTAS ROSLINDALE
4 kambariai, moderniškai 

. įrengti, karšto garo šiluma, bal- 
P. Bliumo rūpesčiu apie įos sįnkos, 2 porčiai, geras su- 

,100 bostoniečių lietuvių pa- sisiekimas su Bostonu. Kreip- 
aptare pasKU- tuo pačiu keliu, bet priva- sirašė padėkos raštą Ceilo- tis į John Gudelis, 260 Hyde

■u.'1..žiavę Femandez Market su- no ministeriui pirmininkui Park Avė., pirmame aukšte.
----  sius su birželio 2') d. Įvyks- ka p0 kaįrej jr važiuoja kaip Sir John Kotalavvalai, kuris Telefonas FAirview 3-6863.
Enciklopedijos tančia gegužine, iškiausė aukščįau nurodvta. Netu- Aziios valstybių konferen-

irių 2 vo Amerikoj plačiai žino- kuopos eiliniame susirinki- provįdence ir kitų anapus 
rių J. mos širdies ligos auka. me įstojo dar 5 nauji nariai. Stoughtono vietų, važiuoja

Ceilono Atsakymas

Netu- Azijos valstybių
o gera. sporto skyriaus redaktorius pranešimus apie geguzes28- rintieji automobiliu iš So. rijoje iškėlė komunistų vyk-
a padaryti A. Keturakis prašo nepri- 29 d. įvykusi draugijos su- Bostono bus vežami busais, domą Pabaltijo tautų naiki-

kita. Daug ką. at- klausomoj Lietuvoj leistos važiavimą ir tt. kurie sustos prie Piliečių’nimą.
apvylė pranešėjas, sportinės literatūros ir spor---Draugijos namo, Broadvvay Kotalavvala 'tonus cie-

KAMBARYS PORAI

Nemalonu buvo tokia proga to gyvenimą vaizduojančių
klausytis kartojant ‘‘Aš,’’ nuotraukų. Tą medžiagą --------
“Aš,” “Aš.” Susidarė įspū- jis prašo siųsti jam šiuo ad- Birželio 10 d. 
dis, lyg tas “Aš” būtų gale- resu: A. Keturakis, 368 W. Carnev Hospital, 
jęs visus įvykius pasukti ki- 4th St., So. Boston 27, jnž. J. Okoniui 
ta kryptimi. Mass., USA.

Pranešėjas galėjo nepa- nuotraukom! 
miršti

Inž. Okunis Operuotas

padarė
Literatūra ir apendicito operaciją. Li- 
pasinaudojęs goniui diagnozą nustatė ir

ir E St., 1:30 vai. po pietų, 
šioje gegužinėje atvyksta 

vakare, pasisvečiuoti ir visiems ži- 
Bostone. nomas senatorius Povvers.

Vedusiai porai išnuomuoja
mas kambarys su visais buto 
parankumais, baldais, televizija,

nomis per Bliumą padėkojo gajįma naudotis virtuve, skal- 
UŽ jam pareikštus jausmus, biama mašina ir kt. Dėl susi-

---------------------------------- tarimo skambinti M r. D. Olsen.
Šokiai ir Laužas CU 6-1452 tarp 6 ir 7 vai. va-

Kas pernai buvo LDD 21 
kuopos gegužinėj tas gerai 
žino,

karo.
Birželio 18 d. 7:30 vai. 

kad puikesnės vietos! vakaro Tautinės Sąjungos Ieškau Vasarvietes

ii Aš, bet įeikaiin- jis žada tuoj jas sugiąžinti asistavo prie opei arijos Ih. ppalri§ti sekmadienio 
gas saikas. Jau tisai kitaip satininkams. Stasys Jasaitis, Kuris minė- pįgĮa sunku rasti. Bernice i Bostone,
jis kalinėjo sekmadienį 
“Laisvės Varpo ’ radijo 
programos metu.

Jei jau rengėjai rado rei
kalinga orogramon Įterpti

Tokios Knygos Neparašė

Poetas
“Žmonės

Aistis knygos 
ir Veidai” nėra

toj ligoninėj dabar dirba.

Sveikino Adv. Šalna

Praeitą savaitę mus pa- 3 
kun. \ irmausko numerį, tai parašęs ir už ją gavęs Vin- sveikino adv. A. šalna. Lie- + 
ir jis turėjo būti tinkamai co Krėvės premiją. Jis pa- tuvos garbės konsulas, iš + 
atliktas. Kun. Virmauskis rašė “Apie Laiką ir Žmo- Ithaca, N. Y., kur jis buvo } 
skaitė prel. Balkūno para- nes” ir už ją gavo Kanados nuvykęs aplankyti Cornell 
šytą maldą kaip pirmojo Akademinio Sambūrio skir- Universiteto. Jis tą univer- 
skyriaus mokinys. tą Vinco Krėvės vardu pa- sitetą yra baigęs.

Rengėjai turėjo žinoti, vadintą premiją. -------------------------

Norėčiau praleisti vasarą pas seno-' namuose, 484 E. 4th St., So. nokus ar šiaip ramioj vietoj. Kas
“ ■ , __- -■ tokia vieta turit, rašvkit: (25)„_______ , bus akademines \jrs Helen

Claire farmoj yra ir atviri.skautų korporacijos “Vytis" T/ron^oiu.” clrl'.ia
krosnys, kuriuose galimai rengiami šokiai ir laužas.

EUROPEAN STYLE^DUONA . ...
+ ir pigiai parduodu 6-sių seimy-

PARDUODAMI NAMAI
Dėl silpnos sveikatos skubiai

ClUITCl Visame Bostone įr Apylinkėse. Reikalau- 4-
nų namą, 322 įr 324 Athens St., 

kitę Savo Krautuvėse European Style Duonos, Visur £ go. Bostone. Pirmame aukšte 
Pristatome. Gardi, Lietuviška Ruginė Duona. Ke- po 3 kambarius, antrame ir tie 
pame jau 40 Metu. Būsite Patenkinti. £ čiame po 4 kambarius. Tuščias

BRIGHTON BAKERY X butas ^irkėiuL Kreiptis pas
~ t savininka 322 Athens St., ant-

64 Lincoln Street Brighton, Mass. £
Telefonas ST 2-8411

ram aukšte. (25)

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Geraid Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth”

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadway

Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniai* 
iki 8 vai. vakaro

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1320

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uphsįn's Corner 

DORCHESTER, MASS.
J

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savinihkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams

kad be garsiakalbio negali
ma apsieiti. Juk pranešėjo 
net vidury salės negalėjo 
girdėti.

Buvo priimtos rezoliucijos 
prezidentui Eisenhovveriui, 
valstybės sekretoriui Dulles,
•i A V atstovui Tautų Sąjun
goje Lodge, gubernatoriui 
Heiteriui, kai kuriems se
natoriams ir atstovų rūmų 
nariams. Rezoliucijas skai
tė dr. B. Mickevičius. Gu
bernatoriaus “Pabaltijo die- Balfo Gegužinė Atšaukta
nos” proklamaciją perskai- --------
t ė Pabaltijo amerikiečių 
draugijos pirm. Švelnys.

Kultūrininkų Klubo Išvyka

Valatkevičius Tebeserga ....... , _ . .. X_____ Skelbtoji birželio 18 d. is- *
Rapolas Valatkevičius dar v-'ka V Norvaišienės ya-| 

tebeguli Hvannis ligoninėj. SaPe Cod J'A5' !
Jis prieš porą savaičių buvo J’3*'?1 ’5 2?",° S

(traffiei ta kada nori, bet tokiu ap- 
To drau- skaičiavimu, kad vietoje ga- x 

lėtų būti ne vėliau kai 12 x 
valandą. §

sužeistas eismo 
nelaimei ištikus, 
gas Henrikas Čepas buvo 
mažiau sužeistas, jis jau pa
sveiko.

TtTTTTTTTl7

T AUPYKITE $ $ $ JŪSŲ KŪRO IŠLAIDOSE 

Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbanti

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

J00ė -.&5SGZXXX
PARDUODAMA VILA

7 kambariai, centrinis šildy- 
x mas. Tinka gy venti žiemą ir 

garažas, 
prie

Birželio 12 d. turėjusi 
Įvykti Balfo gegužinė dėl 

Negalėjusio i minėjimą at-'lietaus buvo atšaukta.

Geriame Vermonto P iena

r-pt-t m-r r r rrri-m-rrrr-rr r'-i-M'rrryryrm-Z'm'Tj-r m-rr t-ttt’
»

Norintieji gauti smulkes- 
nių žinių kreipiasi Į sekreto- x 
riu B. Mickevičių, tel. AN x 
8-5918. ‘ S

X 
X X 
X

valstijoj xMassachusetts
yra apie 4,-500 pieno ūkių. x 45 Dorset St.,

visiškas, $250
įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus

FORTŪNA FUEL CO.
Dorchester Šaukit GE 6-1204

x vasarą 
x 4 valtys 
X ežero. Kreiptis: Frank Golden- 
x Auksutis, 14 Taylor Pt. Rd.. 
x Oldham Pond. Pembroke, Mass.
į. (26)

2 automobilių 
110 pėdų žemės

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. AN 8-0918
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mas*.
Tel. FA 3-5515

Lietuviai Vasarotojai!
q Daug patogių ir puikiu kambarių Jūsų laukia Cape Code.
2 netoli jūros. Yra privatus paplūdimis. Galima naudotis ir
•į virtuve. Galima išnuomuoti kokiam norima laikui. Kainos
3 • -g prieinamos.
; COLONIAL HOUSE

Monument Beach -:- Beach Street
2 Telefonas Buzzard Bav 3251
3 Galima telefonuoti ar rašyti dėl susitarimo Colonial Ilouse
3. adresu. Klausti savininką J. Streką.

Patogus susisiekimas gelžkelių rytą ir vakarą tiesiai iš 
3 Bostono. Automobiliu važiuoti per Bourne tiltą. (30>
rrprrppppppri'-ppp-ppprm-ppi<pppppTppr-ryp'pri'rPi"pppp'i-yi-rp

3 bet 70'j Bostone naudoja- 
mo pieno ateina iš Vermon
to valstijos.

i

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Vartoja vėliausios konstrukcijoa

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
534 BROAOWAY 

SOUTH BOSTON, MA8S.

PROGRAMA
. uivluviu Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
ia sekmadie- 

nuo 12 iki 12:30 vai. 
į dieną. Perduodamos lietu-
. viškos dainos, muzika ir 
x Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
r Baltic Florists gėlių ir do

vanų krautuvę, 502 East 
* Broadvray, So. Bostone. 

Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkvw.

RADIO
Lietuviu

x lociklų, 
niais

VIETA PIKNIKAMS Už DYKĄ
Dykai parkas ir byriai piknikams nuo pirma

dienio iki penktadienio! Graži vieta mokyklų, 
dirbtuvių ir prietelių išvažiavimui visai nemokamai.

S šeštadieniais ir šventadieniais vieta apmokama «
Išnuomuojami 3 Kambariai S i ■S pagal susitarimą.

Telefonuoti TAunton 2-3716 arba rašyti Mr.
S Frank Rožėnas, 488 Main St., Raynham, Mass.

Koks geras žo<lis pasakyt; 
geru laikui (Biblija)

PERSIKRAUSTYMO PROGA

DIDELIS BALDŲ IŠPARDAVIMAS
Viskas nepaprastai nupiginta. Sutaupysite daug pinigų DABAR pirkdami:

Svečių, miegamojo ir virtuvės kambarių apstatymus, šaldytuvus, sofas, lovas, spy
ruokles, čiužinius-matrasus, staliukus, kėdes namams ir klubams, kilimus-karpetus 
Jriijonkes-linoleumus, lempas, spintas ir kitokius namams reikalingus baldus. Laike 
:io didžiojo išpardavimo krautuvė bus atdara vakarais iki 8 valandai.

LITHUANIAN FURNITURE CO.
328 W. Broadvvay (tarp D ir E gatvių)

So. Bostono netoli pajūrio iš- 
2'nuomuojami 3 kambariai su
^'baldais. Kreiptis į savioinką ^sog^^o^sooooooooooooseeeoGeoeoeisooososeisieosoeoosic 
3 j 3-me aukšte 639 E. 7th St. Te

lefonas A N 8-2498. " -------- -—— ---- ■
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA, Ine.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St., East Bridgevvater, Mass., on Route 106 
Skanūs Valgia*—įvairiausi Gėrimai—Pizza 

Šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgeuater 
855.

Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja
“Singing Svveethearts” Bill & Tex

Atsilankvkit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Alfonsas Steckis. Povilas Lapenas Jr. ir 

Aleksandras Chaplikas
South Boston, Mass.

NAMŲ SAVININKAMS

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

John Petrus 
206 Gold Street 
Randolph. Mass.

Arba po pietų užeikite: 409 
W. Broadway, Room 4, 

So. Boston, Mass.

Tai. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki fi vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

417 BROADWAY
SOL'TH BOSTON, MASS.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį SI. Pini
gai. čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joseph Machinskaa 
295 Silver Street

South Iktelon 27,




