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Prezidentas Atidaro Jungt, 
Tautų Dešimtmečio Minėjimą

San Francisco Mieste Visą Savaitę Tęsis Jungtinių Tau
tų Įkurtuvių Minėjimas; Prezidentas Eisenhower 

Kalbės Minėjime; Užsienių Ministeriai Tariasi;
Iškilmes Baigs Buvęs Prez. Truman

Šį pirmadieni San Fran- 
cisko mieste prasideda 
Jungtinių Tautų organizaci
jos įkurtuvių dešimties metų J 
sukaktie^ minėjimas. Jung
tinių Tautų seimas iškilmin
guose posėdžiuose peržvelgs 
JT nueitų kelią. Minėjimą 
atidaro prezidentas D. D.

Popiežius Iškeikė 
Argentinos Peroną
Birželio 16 d. popiežius 

Pijus XII iškeikė Argenti
nos prezidentą Peroną ir jo 
vyriausybę už tai, kad Ar
gentinos policija suėmė du 

Lisenhou er, kuris kalba pir-i vTskuPus> pasodino juos j 
madienio vakare JT atida- lėktuvą ir išgabeno Į Romą. 
rymo seime. Po savo kai-' Argentinos diktatorius 
bos prezidentas skrenda j kaltino ištremtuosius vysku- 
Naująją Angliją, kur jis vi- P115- kad Jie kurste katalikų 
są šią savaitę lankysis Ver- riaušes prieš vyriausybę, 
monto, Maine ir
Hampshire valstijose.

IEŠKO RUNGTYNIŲ AUKŲ

Jau buvo rašyta, kad Prancūzijoje garsi ę j u Le Mons 
žuvo 85 asmenys ir per 100 asmenų buv o sužeista, 
nės ir oficialūs pareigūnai ieško nelaimė s aukų.

automobilių rungtynių metu 
Paveiksle matome, kaip gimi-

Civilės Apsaugos Bandymas 
Parodė Krašto Nepasiruošimą

Bandymai Tęsėsi Tris Dienas; 59 Miestai “Skaudžiai
Nukentėjo”; Bandymų Organizatoriai Sako Virš 8 

Milionu Žmonių Būtų Žuvę nuo Atominių 
Bombų, o 5 Milionai Būtų Sužeistų

Izraelis Norėtų 
Kariškos Sąjungos

New bet kaltinamieji vyskupai ---- -  -
aiškina, kad ne katalikai ALT V. K-to Žygis

Pereitą savaitę nuo trečia
dienio iki penktadienio vi
same krašte ėjo civilės ap-

_ ,. Z , _ . saugos bandymai. Po tri-Izraelio vyriausybe prašu ju dienu band civi]ės
Amerikos Anglijos ir Pran- apsaugos organteatoriai sa-
euzijos sudalyti karišką są- k kad jeigu kraštas tikrai 
jungą su Izraelio respubli-bfi b ,tas at(JJni.
ka ir pasižadėti karo ateiti- n6mis jr vandenilio bombo. 
kime ateiti Izraeliui į pa- mi tai 59 miestai bū 
galbą, jei arabai bandytų tirš g milionai žm0.
zytus puti. _ nių būtų užmušta, o 5 milio-

Jau eile menesiu Izraelio „T.o - • ., . . . : . nai butų sužeista.
vadai nori užtikrinti savo

kraštui didžiųjų valstybių Bandymai parodė, kad įvai- 
pagalbą karo atsitikime ir riuose didmiesčiuose trūksta 
paskutiniuoju laiku jie ma- slėptuvių, trūksta paruoštųpasiuntiniui Washingtone. Vokiečiu Adenauer 

ALi Vykdomojo Komiteto 
nariams ir Lietuvos

sekreto-

omiteto Pnci’i'nn n°’ kad geriausia garantija žmonių. civilei. apsaugai,
Laisvės nu&iįUil būtų kariška sąjunga su di- daukelyje vietų nėra pa-

džiosiomis valstybėmis. mostų maisto ir vaistų at- 
Didžiosios valstybės dar sargų žmonėms gelbėti. 

1950 metais padarė pareiš-
kad jos garantuoja Iš trijų dienų patyrimų

pirmadieni pradėjo savo pa- siai veda gneztą Kovą prieš dalyvavęs, drauge su Kitų y —........ - esamą padėtį Palestinoje, civilės apsaugos viršininkai
sitarimus ‘anie keturiu di- katalikų bažnyčią ir jau k™uos kongreso narius. aštuonių pavergtų tautų eg- syb\n; su an< M Prancu- bet žydai skaito, kad ta ga- dabar daro išvadas ir žada
džiuiu valstvbiu ealvu naši-apie 80 kunigų buvo areš- Lankymosi tikslas -patirti zjjų delegacijoje valstybės ZV užsienių įeikalų mimste- panti ja nėra užtenkama. krašto gynimą gerinti 
matymą Ženevoje liepos 18 tuota už visokius tariamus dePallamente-. ............... a. Kartu civilės apj

Keturių didžiųjų valsty- naušes kėlę, bet Perono ša- 
bių užsienių reikalų minis- lininkai pradėjo puldinėti 

katalikų eisenas ir vyskupųienai, John Foster Dulles, 
Viačeslav Molotov, anglų palocių 
Harold McMillan ir prancū- Perono vyriausybė

Musų Sostinėje
Birželio 

Ar_ mis ALT
13 ir 14 dieno- 

Ko-

Komiteto atstovui, 
riui I)r. A. Trimakui; pas-

\ykdomojo no- tarasis, kaip lietuvių dele- 
miteto nariai lankėsi valsty- erutac buvo ta pačią dieną tuiėjozų Antoine Pinav, dar ši gentinoje jau virs i mene- "t*™ / ** Satas’ buvo Pacl3 dieną ,7X

dėio savo na- šiai veda griežtą kovą prieš bes departamente n pas kai dalyvavęs, drauge su kitų -a'aitę J ° _ - Vnriimc knnorp^n narine _ __ • _____ x____ „ SVHP 11’

Vokietijos ministeriu pir
mininkas Dr. K. Adenauer

pasitarimą pereitą Rimą, 
su Amerikos vvriau-

d. Del vvrįaysvbės sralvu prasikaltimus.•T ’~~az - c?--- -c
pasitarimų darbų tvarkos,

klausimu
didžiųjų

apsaugosbūsimoje keturių Prieš išvykdami iš Wash- užtikrino Vakarų valstybes, tu įspėj„ lzlaeIj, kad jis ne- . f “ . 1 V-
konferencijoje ir:—...  iit VvVnomoio kad jis i Maskvą važiuos tik d, darvti kariškos są- turine mažai n:r ingiunu, vykdomoje . J \ v U,KL9 viaivn nai,tmes reiksmės. Vynau-alims tviutpsnp tt_ ________ • • ____ > _• amp rupsem menesi. maz- on me im *--------- -

'rodos, bus' sutarta; kad kieki $112291 VŽ 12 K°mitet° "ariai "UVyko į Zle ‘ XJ.o ' ™“did£X Amerika, nes Ku- įįį keturių didžiųjųvienos valstybės vadas iš M# r /"•;»«S1° kiasto Paiamą Lietuvos Amerikos Balso būstinę įr daug menuo po didžiųjų Sija skaitys tokią sąjungą vvrjaUsvbiu ffalvu nasimatv
a . t. es adas l- Metų Kalėjime bylai. Lietuvos pavergimo 15 me- valstybių galvų pasimaty- nukreiptą prieš ją ir todėl vyr y ų galvų P381™31-7

--------- Pirmadieni, birželio 13 d., sukakties proga davė pa- uio. Pe to, Di. Adenauei nedraugišką Rusijai.
, . • , • ... Hoffner, 41 metų Vykdomojo Komiteto na- rpičkirnns kurie5 hnvn twr sakė, kad jis Maskvoje ne-•antykius ir kuriuos reikia____ ____ reiSKim _ KUlie DUV0 Pei _ ;s

kels tuos klausimus, kurie 
jo manymu drumsčia tautų Louis Hoffner, 41 metų Vykdomojo Komiteto
iS^sT dervbo^? ^ent Vyras’ išsėdėJ° dėjime be- riai ir Informacijos Centro įuori "i* Lietuvą.'

P “ - 1 veik 12 metų už tariamą už- direktorė buvo priimti vals- Vykdomojo Komite-Vakarų valstybės siūlys, kad 
darbų tvarkos 
būtų paliktas 
galvoms. Bet kokioje tvar
koje klausimai bus keliami, 
kaip vyks diskusijos, kada 
konferencija turi baigtis, 
kaip ją techniškai tvarkyti, 
visus tokius klausimus apta-

sutars
anksto

nieko,
nebus

mą norėjo parodyti kraštui, 
kad susitarimas su rusais 
yra labai svarbus, nes karo 
atsitikime kraštas turėtų pa- 

didelius nuostolius.
Pritaręs su ^ar^uomen^ Kaigia

klausimas mušimJ* vieno žmogaus. Jis tybės sekretoriaus padėjėjo t0 "nariams'^ant”w a^hing- Vakarų valstybėmis Ame- PerOlU) Diktatūrą?^
vvXXbuV° nUteistaS 1941 metai^ Pavaduotojo Mr. Walworth ton6) valstybės nka irgi pasižadėjo, kad di- S
vjnausyoių • ,z. i.oiat; iv; RnrUr T^nk-n PohaiKo- . J- - Hžium Horvhnsp mpkas np- I« Arorpntinns nranesa. nors nuoiaiaas rusams, taisausio 16 d. kalėti iki gy- Barbor ir 

vos galvos už nušovimą vie- čių ir čechoslovakų 
no bartenderio New Yorke. Skyriaus viršininko Mr. Ha

Lenkų, Pąbaltie- skelbė pabaltieėiams, jų džiųjų derybose niekas ne- Is Argentinos praneši.nors nuo^oas i^sani. 
oslovakų Reikalų Klaštų pavergimo sukakties bus sutarta del Vokietijos, kad armijos vadai, kune pn-

proga, sekančio turinio pa- kas * anksto nebus sutalta "“'naIain« kar° laiv?’>o 'Tuž’uikos'VškS™! Gal 
Vėliau pasirodė, kad Hoff-rold C. Vedeler, su kuriais :.p;xk:ma. su vokiečiais. kilimą pereitą savaitę, ta-p? uz taiko. i. laikymą, rai

ner yra visiškai nekaltas dėl įvyko ilgas pasikalbėjimas. “mlinpin širdintms ----------------------------- ldas* pertvarkyti Argentinos todėl .civi es, apsaugos ban-
1952 ALT atstovai išdėstė savo___ _ ______ ____ ____ __________ ___ _______

palikti
ingus, sveiKi- e 7 t vyriausybę ir diktatoriui Pe- dymai ir nebuvo atidėti po
Uems, kūne Kariškas Sukilimas ronui nori palikti tiktai pre- keturių didžiųjų vyriausybiųtos žmogžudystės

,, tomus -ausnnus apta- metais jig buvo leistas į§ žiū ietuvos ir, bend- brinko“ d'a^ekie'jun"  ̂ ^nui nori palikti tiktai pre- Ketūnų u.uziųjų vy
bių ^užrieniųm^f kaIėjim0' Bet jo atI-^iai- >'ai- Pabaltii° klausi"» ir 'n“u Valst^ų’miestu pamt Argentinoj AmrfCjZC ridento titulą, bet visą galią galvų pasimatymo.
oių užsienių įeiKaių minis- dai noto^inim vnomoi comoir cn Hiici*™? Vn. . t., . ----------- nori pasiimti sau. Tų Zl-

Argentinoj birželio 16 d. nių patvirtinimo laukiama

li ninius visiems

užsienių reikalų minis
teriai. ,

Jungtinių Tautų seimo 
sukaktuviniai posėdžiai tęsis 
vi?-' savaitę ir pasibaigs sek- 
i.,aoienį. birželio 26 d. ly
giai 10 metų po JT čarterio

mo klausimas dėl neteisingo ypačiai sąryšy su būsima ke- tragiškuosius 1940 ir 
kalinimo vilkinosi iki dabar- tūrių didžiųjų konferencija. metų įvykius, kada
tinio laiko ir tik pereitą sa- Valstybės departamento at- į)UV0 sunaikinta Pabaltijo karo 
vaitę teisėjas Young jam stovai išreiškė palankią nuo- vaistybių nepriklausomvbė bandė 
priteisė 8112,291 už netei- monę dėl ALT pageidavimų įr ‘šioms tautoms *at- duan 
singą kalinimą. ----j—x.-

laivyno karininkai bet kurią valandą, 
ginklais nuversti visi pranešimai apie su-

Perono vyriausybę, kilimo numalšinimą ir apie

Laike civilės apsaugos 
bandymų vyriausybė ir 15,- 
000 tarnautojų iš Washing- 
tono buvo išgabenti į įvai
rias slėptuves tolokai nuoir pažadėjo perduoti juos imtos jų pagrįndinės teisės Sukilimą pradėjo karo lai- patėtį Argentinoje daromi ^tį^ CįviIė ir karo ad

vyno lėktuvai, kurie apmė-kal0 ministerio generolo F. minist;a<;ija per tris dienas 
te bombomis prezidento pa- Lucer0 vardu, kuris, spėja- veikė maždaug 300 myIiųpasirašymo. Paskutinis kai- . . » -• n. iaisv-es.

bėtojas: bus H. S. Truman, Symitigton Įspėja Valstybes sekretoriaus var- .-Amerikos u.u«. .......a, .. . a - ,a „a)ocian, . . .......
kuris prieš 10 metų Jungti- Dėl RUSU Aviacijos » m“ !iki kitU Rinkes ^ėktuv'a STe! Trini'*' P1“mS "Ut° ‘ SOStinfe’

įkurtuviu nosėd, :-------- ---------------------
Senatorius Stuart Symmg- į , - tetui.iu konferenciioie uteise- Kai - - -----
ton buvęs nrezidento Tru- •e • . !** Konrei epclJ°je S1S principas bus ne vienton, ouvęs pieziaento u jr Jsakmiai pažymėti, kad • t žodžiu hpt ir 
mano laikais karo aviacijos • skaįčiuie vra ir ti-vs Pa. PHPazint3p žodžiu, bet n c,. • n ’ v sekretorius tvirtina senate , ‘ respektuojamas darbais, busStaigų Puolimą Sovietu Rusiia dabarti- bu? ^ada,'>’tas didelis žingsnis

durno tekstas bus paskelb- teisingą ir pastovią taiką.

niu Tautų įkurtuvių posėdį
atidarė

Rusai Kalba Apieta
kad Sovietų Rusija dabarti 

c • x ™ i niu laiku turi kelis tūkstan-
dai dabar vis dažniau kalba CI.US ''‘‘"^mJri'tT'^Rurii'a Be t0’ ALT atstOTai ap’
apie staigų puolimą, kaipo dauriau lenįvuju kovOT 'ankė atSa°VU ','ŪmU daUgU'
būtiną .laimėjimo sąlvgą ? . • :' nuos vadą kongresmonąbūsimame kare. Įvaiki ^a^

maršalai ir generolai kariš- -J vidutiniu Knmhorin at uzs’en’° reikalų komiteto 
koje spaudoje aiškina, kad šen. Walter F.

tas “Keleivyje” vėliau.’

tauta tvirtai

i

“John Foster Dulles 
Valstybės Sekretorius.”

Adenauer Grižo Namo

rą, o karo laivyno jurinin
kai bandė užimti vyriausy
bės buveinę.

Armija betgi liko ištiki
ma Peronui ir karo laivyno 
puolimus atmušė, 
nėse žuvo apie 360

Chruščiovas ŠildoKINAI GRĄŽINA
TRIS NEGRĮŽĖL1US MūZUltl Kolchozus

v Kinų komunistų radijas Rusijos diktatorius Nikita 
Kauty-skelbia, kad Kinija leidžia birželio 16 d.

___ ____ _r.____ žmonių išvykti iš Kinijos tris ame- kabėjo Rygoje Lietuvos,
ir daug šimtų žmonių buvo rikiečius, buvusius karo be- Latvijos ir Estijos žemės 
sužeista. Daug sužeistų bu- laisvius, kurie po Koiejos Qkio darbuotojų suvažiavi- 
vo tarp peroninių unijų na- karo nutarė pasilikti su ko- me jr ^a proga sakė, kad kai 
rių, kurie atskubėjo be gink- munistais ir negrįžo namo. kuriuos didelius kolchozus

atominių bombų gadynėje p?j^a 
laimėjimas yra nžt;v»-intQc ‘ Južtikrintas 
tai pusei, kuri pirmoji iš pa-

..... .. Vakarinės Vokietijos va- lų Peronui į pagalbą, bet Taip pat leidžiama išvykti BaJtijos šalyse reikės vėl
ka‘P George ir**kai kuriuos kitus das Dr. K. Adenauer jau puolančių lėktuvų buvo iš- n- dviems belgams buvu- mažnti, nes jie yra perdaug

kongreso narius, siekdami grįžo namo. Vykdamas išvaikyti. Kautynės tęsėsi ir siems karo belaisviams. . dideli ir juos sunku tvarkyti
Svmington kalba gauti paramos Illinois sena- Amerikos namo jis buvo už- pereitą penktadienį. Minia- - -- - - —- - - ’----- *---•— x— 1 ' x ” Kažnv- .nueinu >i v. j-~ - —

1950 metais tas pats
Šen. Svmington kalba gauti paramos Illinois sena- AmenKos namo jis Ouvo už- pereitą penktadieni, .vnnia n.«*u«» * 1S vieno-centro,

salų užpuls savo priešininką senate prieš Amerikos karo toriaus Dirksen ir atstovo sukęs į Angliją ir ten susi- sudegino mieste
ir pii-muoju staigju puolimu pajėgų mažinimą įspėja Dodd rezoliucijoms; daly-tarė su jknglijos premjeru čias. ’ Chruščiovas gandai šūkavo
suparaližuos priešo pajėgų- kraštą, kad mūsų pirmavi- vavo atstovų rūmų taisyklių Edenu del klausimo, kaip Apie 30 karo lėktuvų, po Pats faJdaS’ jr var_ vafgtieči iš j.
ma gintis. Tokias nuomo-mas ore yra jau pasibaigęs komiteto, posėdyje, kuriame tinkamiausiai eiti prie Vo-nepasisekusio sukilimo, pa- viai negu belaisviam • kesniu kolchozu i didžiuones apie būsimą Peai l Har-ar eina prie galo. Jis, kaip vyko debatai Dodd rezoliū-kietijos suvienijimo. Ir Ame- bėgo į Urugvajų. Keli ka- ę.knit.mas Ibiais um» kėsnu, chozų , didžiuo-
bor pakartotinai reiškė mar- ir daugeiis kitų demokratų, cijos reikalu. , ,. rikoje ir Anglijoje Dr. Ade ro laivai ugi , pasitraukė , būvi, suteikta teise pasinnk-.n, Aianur^adą^ m L,etu_
salas Vasilevski, maršalas mano, kad vyriausybes siu-

yra jau pasibaigęs komiteto,posėdyje, kuriame tinkamiausiai eiti prie Vo-nepasisekusio sukilimo, pa- viai negr|z<
>rie galo. Jis, kaip vyko debatai Dodd rezoliu-kietijos suvienijimo. Ir Ame-bėgo į Urugvajų. Keli ka- sikaltimas,

“ " rikoje ir Anglijoje Dr. Ade ro laivai irgi pasitraukė į buvo suteikta teise pasinnk-
___  _______ , _____ , _ . Pirmadienio vakare Lie-nauer susitarė, kad didžiųjų Urugvajų. Sukilėiini iūški- ti, ar Tjie .noi?ig,Vt! Stambinti ir kai kurie iu tu-
Romistrov, generolas Šati-lomas karo pajėgų mažini-tuvos pasiuntinybėje įvyko valstybių galvų pasimatyme na, kad jų sukilimas nepa-ne. Jei jie bus eisią i. tūkstančiu? hek

, — _=--------- t:_x-----------------  reika- Vokietijos suvienijimo klau-sisekė dėlto, kad armija jų tik uz neleistiną elgesį bu-n po Kelis tukstanciu? hek-lov i, kiti rusų kariškieji mas dabartiniu laiku nėra pasitarimas Lietuvos
vadai pateisinamas dalykas Jais, dalyvaujant Lietuvos simas būtų keliamas. nepalaikė. nant jiems nelaisvėje. *arų žemės
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Kas Savaite
):i-i Rytinu Lietuva 

i stangose.
“Seimas mano. kad Lietuviu

------------------------ Tautinio Sąjūdžio bei kitu susi-
Keturių didžiųjų valstybių vyriausybių galvos susi-telkurių organizacijų telkiami

Didžiųjų Darbų Tvarka
iškas vi n mu Kodėl Jie Žuvo

tiks liepos mėnesi Ženevoje. Ar jie posėdžiaus tik tris f°ndai Lietuvos neimki 
keturias dienas, kaip amerikiečiai non, ar pratęs savo lai plėsd yra reikiiiingi u- ve., 
posėdžius ilgesniam laikui, kaip rusai nori, skirtumo tįna teigiamai.

“Seimas didžiai vertina Ame-

Jungtinėse Amerikos Vals- ni ir jiems vairuojant nelai- 
usomy- tybėse 1954 metais eismo mių būna mažau, negu se-

(traffic) nelaimėse žuvo niau kaip vienus metus vai- Ar Y«d»tijos Leis? 
35,500 asmenų ir lengviau ruojantiems. Fofdo General

sunkiau sužeista 659,000. 
I'ymnštnin tarnodidelio nebus, nes maža tėra pagrindo laukti, kad “galvų’

Sauliui taikos tiktai neatneštų. Lietuvos laisvinimo darbų ?
Amerikos vyriausybė teisingai Įspėja žmones iš mingumui. Ir Seimas yr:.*i

“galvų” pasimatymo kažinko nelaukti. Pagal Amerikos kinęs, kad visi čia 
pažiūrą, vyriausybių galvų pasimatymas tiktai aptartų įsakymai yra vi: 
tuos klausimus, kurie skiria Vakarus nuo Rvtu, arba ku- su. Playlal . 
ne skaitomi ginčijami klausimai ir paskui numatytų, Ameriko< į ; 

kad tų klausimų aiškinimas ir, gal būt, jų sprendimas bas.

, ... . . ____ ir General Motors
_ _ Pernykščių metų statisti- kompanijos susitarė su savo 

0 ka rodo, kad iš 3o,500 nelaiy darbininkais dėl naujos dar
bia mingų įvykių, kurie baigėsi Bo sutanįes jr sutiko mokė-. 

r ait- mirtimi, tik 3,740 tenka mo- tj atleistiems iš darbo dar- I vo 
die- terims vairuotojoms. bininkams papildomas be-

Pernai eismo nelaimių darbiu pašalpas.
nelaimių buvo mažiau negu užpernai. Bet pirm negu tog kom.

tė taikos išlaikymo darbe 
yra ne ką didesnė, kaip 
muilo burbulo.

Bet JT organizacija at
lieka ir naudingą. darbą sa- 

ivairiomis techniškomis
. - „.......... __ — organizacijomis ir tuo

- na sestadiems. Pernai eismo nelaimių darbių pašalpas. žvilgsniu ji pasitarnauja vi-
- Neteisybė, kad nelaimių buvo mažiau negu užpernai. Bef pirm u tog kom. Soms tautoms, kurios Į ją

-ū <laugiau .ivy£* T“ b!°' Mirtinų a,įtikimų buvo,.net panijos pradės darbinin- įeina ir net toms, kurios i ją
L f“*? d‘ul-, StątBttka rodo, 3,000 mažiau. Draudimo kams mokžti pildomas neįeina.

Kuria grindžiamas fa;1 ,!rys k«vutadahai ne- bendrovės mano, kad čia bcdal.bių pašaIpas reikia, . uždavinių vyk.
ietuviu Tarvbns . ar- lankti įvyko gražiomis d,e- padėjo ne tiek vairuotoju kad su‘ikt .J“? 0“a* zadja > „

r.omis. sausiems keliams atsargumas, kiek medicinos Hnnni . -7,,... n~.v«jtvr,‘ va } orgaiu^u-ij* yia
, a ... esant. Iš 5 nelaimių 3 Įvy- 'ir automobiliu paUĄulėji-^^ uzvetuotas gyvas

Y111A . e # .
narnomis. Reikia, kad ir

būtu paliktas užsieniu reikalų ministeriu, ar gal diploma
tu dervbom< vauniasi, \dUUH1I1Lai. R0 laru i įr 6 vai. ryto, dau-mas. Bet vra ir kitokių nuo- - - K~iria l-,,h ir n- j • u-

Amerika ir Rusiia i toki “gaivu” nasimatvma atsiveš F™ taUtinm^.2iau nelaimių Įvyko sukant monių. Kai kurie žinovai'nė vvriansibė sutik ją garbm-
Amenka n Ku.ijai toki ganų pasimatymą atsives bendradarbiavimą su ais-,. , . - i t /fehavriniai fecleialine vvnausvbe sutik- tl ir , dėti viltis, kurių ir

avo pasiūlymus ir kiekviena šalis iškels tuos klausimus, kiai fašistine LAS ir pana- : k . g ‘ ę' . tų .tokių .pa-jam,ų neskaiLvū patys kalbėtojai neturi. Žo-
eikia džiai yra pigūs ir niekam 

nekenkia.

Vadinasi, tautininkai re- vonas, bet valstybės vy-

kurie jos akyse drumsčia pasaulio taiką, daro didžiųjų šiomis organizacijom i 
valstybių santykius nenormalius, iššaukia “Įtempimą,” remia tautininkų ir tų 
verčia ginkluotis ir veda prie karo. organizacijų Įkurtą “nepri- nias

Tokių klausimų tarpe Vakarti valstybės tariasi iš- somybės fondą.” Bet kar- 
kelti “satelitų” klausimą, arba rasų pavergtųjų tautų Ii-tu tautininkai sakosi verti-

L p Didžiausia nelaimių prie- tomobiliai neia saugesni uz pajamomįs, už kurias rei! 
i kitųUastis—pergreitas važiavi- senesniuosius, kad vaziuo- mokgtj pajamų mokesčius. .,e

nas. Įsidėmėkite, kad 78'? J31}1 naujaisiais automobi- žodžiu, reikia, kad valstijų '
lelaimingų Įvykių būta ne “ais ir įtikus nelaimei ko- seime]įaį j,. kongresas pa-
oasisukimuose, bet tiesiame JOs dažniau sužeidžiamos keistų veikiančius istaty-

Kitos svarbesnės ne£u senaisiais, kad staiga mus Argentinos diktatorius Pe-
Ar pakeis? Ohio valsti- ronas sugalvojo triksą, ko- 

jos seimelis tą klausimą jau kio iki sioliai niekas nežino- 
neatidumas, nekreipi- senųjų 11 .* . svarstė ir dauguma balsų jo. Jis Įsakė policijai su-
dėmesio i “right of Šiuo metu visoj Amenkoj naĮaj-g^ kad bedarbiu pašai- imti du vyskupu, abudu Ar

tai yra kuri mašina vairuotojams paskelbtas šū- B^g mokamos ąena tvar- gentinoj gimusiu ir to kraš- 
tei-kis: “Slow down” (nesku-ka" ~ ” - -

><
Peronas Iškeiktas

kimą. Ar bus sutarta tas klausimas kelti, dar nėra žino- nriSastvs: važiavimas ne sustojus naujųjų ntastnų
ma. Rusai betgi jau spėjo atsiliepti, kad jiems jokio J. ei Kia‘1 . 1

satelitų klausimo nėra.” Rusų akimis žiūrint, tokio klau- vu^ Tarybos oigamzacijoj. 
simo nėra, nes ką jie pagrobė ir Įsidėjo Į savo kišenę, tą “Nepriklausomybės fon- 
jie skaito teisėtu savo globiu ir yra nusistatę to grobio f^as Xra Įkurtas Amerikos
nebepaleisti. Kitaip reikalas atrodo žiūrint iš Vakaru Lietuvių Tarybos darbui 

a- i ' griauti ir tautininkai tam
Rusija, be abejonės, kels Amerikos bazių klausima, <>?»« pritarta.
. . , , . a. j . . * bet jie nesisarmatija pasi-nors Amerikai tas klausimas gali atrodyti visiškai neke- , < . . ■ f T. , . . _ . . . - . i , sakvti ir uz pasihkima A. Llias jokio susirūpinimo ar nerimo. Reikia manyti, kad Ta„boje ir tu0 pade-raonst- 

galų gale bus sutarta darbų tvarka, kurioje abiem šalim ^0^ savo “vienybę ” 
rūpimi klausimai bus paliesti. , Patys tautininkai'supran-

Jei \ akavai atsisakytų nuo kėlimo ‘satelitų klausi-1 j tnk, n-i-i 1 avdvtrnfl* Frnpsta^ .
mo. tai ne visai aišku, koks reikalas būtų Amerikos vy- «isakymas turi nukelti itari-įne^a’m^ ivvj<sta dėl P^čių-ę; - Klaipėdos kraš- vaLtijy seimeliai pakeis sa- Kilusiu sumišimu pasi-

aalvai virinti nnmatvti Rnltranina na “Rak>7t" • , • “ ju kaltės. įdomu, kad labai ^eumanas, Kiaipeoo. Kia. vq nuomonę ir tik tada gaĮės naudojo Peronu nepatenkin-iiausjhes gah a. t azinott pamatyti Bttlgantna. Negi pa-, m0 dėl tautininkų širdingu- ^ nelai[nju tebQ jej to nacių vadas Jis uz pnes-$ sutarties vai. ti karininkai, ypač g karo 
s.dziaugt. jobaizda. mo ir tode! nori re.ka.a uz- vaido senesni kaip 65 valstybinę veikią Uetuvas naudotiS. laivyno, ir bandė ginklais

O kaip su Lietuva ir kitomis Baltijos valstybėmis? mozoti tuo, jog esą seimas metu - Neturintieji dar vie_ teismo buvo nuteistas 10 Peroną nuversti. Bet iš-
Rusams ir Baltijos šalių, klausimo “nėra.” Štai rusų pro- yra Įsitikmęs, kad visi čia nu m praktikos vairuoto- metųJ kalet!‘. y°kl€tininkų keiktasis atsilaikė. Atrodo,
pagandos laikraštis lietuvių kalboje. Brooklyne leidžiama pareikšti pasisakymai yra . Dasirodo, vra atsarges- sPauda ir šiandien tą teis- • S kad ir piHetinįarne kare ge-
bolševiku “Laisvė,” 15 metu sukaktuviu proga nuo Lie- P^nai suderinami su plačiai —--------- , - 100 sprendimą tebevadina Bolševikų “Laisvėje’ vėl rasjs Dievulis visada remia

uprasta vienybės mintimi, riausomvbes fondą, bet “teroristiniu sprendimu. garbinama Anna Louise stipresnius batalionus 
vienv- kartu pasiliks Amerikos Lie ----------- -—------- -----

ta kelio puse, kuria privalo- vairas dažniau sužeidžia ne-
ma: 
mas 
vvay
kryžkely turi pirmumo 
sę, 
ma:

. ._  Jei darbdaviai mokės to piliečius, pasodino juos
neteisingas signalizari-bėk). Visuomet atsimink, žibininkams bedarbių pa-Į lėktuvą ir išgabeno i Ro- 
arba nebuvimas jo, ap- kas anksčiau pasakyta— gaĮpas? taj valstija jos mo- mą pas popiežių, 

lenkimas prieky važiuojan- daugiausia nelaimių būna
čio neleistina puse, aplen- beskubant. Ž-i*.
Rimas pasisukime arba ant 
kalno viršūnės.

Reik pastebėti, kad daug

MIRĖ NEUMANAS

karnas pašalpas mažins.... p iežius už tai L4keikė, 
Je, ,r krtų valstijų seime- (ekfkFomunikavo) ne tik pa.

lia. taip pasisakys, ta. For- per jr yi jo
Vakaru Vokietijoje mirė pS?; .^ki riausybę

tuvos užgrobimo, rašo:
Lygiai prieš 15 metų (1940 metų birželio 15 d.) Lie

tuvoje žlugo fašizmas. Sugriuvo smetoninis sostas ir pats 
‘tautos vadas’ išdūmė pas HitlerĮ-

“Lietuvai prašvito naujas rytas, prasidėjo jos žmonėms 
naujas gyvenimas.

“Tuoj buvo sudaryta nauja vyriausybė, liaudies vy
riausybė. su Justu Paleckiu priešakyje. Neužilgo buvo pa
skelbti Liaudies Seimo rinkimai. Susirinkęs sesijon. Liau
dies Seimas paskelbė Lietuvą Tarybine Respublika ir prašė 
Tarybų Sąjungos aukščiausiojo sovieto (parlamento), kad 
priimtų Lietuvą i tarybinių tautų šeimą, kad ji būtų sąjun
ginė tarybinė respublika.

“Visa tai Įvyko, palyginti, trumpu laiku. Visa tai Įvyko 
be praliejimo kraujo lašo; visa tai įvyko konstituciniu ke
liu.“

Šitaip Į Lietuvos užgrobimą “žiūri” rusai. Jiems 
nėra nei Maskvos ultimatumo Lietuvai, nei rusų sukon
centruotos kariuomenės prie Lietuvos sienų, nei Į Lietuvą 
Įsiveržusios rusų armijos, nei Dekanozovų ir panašių ne
naudėlių, nei suktų vienpartinių “rinkimų” i liaudies sei
mą, kuris atstovavo okupantus, bet ne Lietuvos žmones. 
Rusų akimis žiūrint, Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 
užgrobimas buvo tik “laisvas tautų apsisprendimas” ir, 
aišku yra, kad rusai nenorės to klausimo svarstyti.

Bet Amerika ir kitos Vakarų valstybės taip negali 
žiūrėti. Jos žino, kaip rusai pavergė Baltijos tautas ir jei 
jos vyriausybių galvų pasimatyme Baltijos tautų klausi
mo nekeltų, tai būtų jų bailumo ir išdavystės liudijimas, 
o ne kas kita. Reikia manyti, kad ir baikščiausieji iš 
didžiųjų, prancūzai ir dalinai anglai, galų gale sutiks su 
Baltijos šalių likimo klausimo iškėlimu keturių didžiųjų 
vyriausybių galvų pasimatyme.

Iškėlus tokius ir panašius klausimus iš abiejų pusių, 
aišku yra, kad prie susitarimo nebus prieita. Bet vėles
nėse derybose, jei Vakarų valstybės parodys ištvermės 
ii- tęs ginklavimąsi, o Rusija dar giliau Įbris i vidaus kri
zę. rusų nusileidimas gal būt ir bus galimas.

Jei Vakarai derybose ieškos kompromisų, jei jie 
teisingos ir pastovios taikos reikalą išmainys Į miunche- 
nini blūdą ir vietoje aiškaus plano pradės prekiauti ma
žųjų tautų laisve, tada turėsime laikinas ir apgaulingus 
paliaubas, o ne taikos laimėjimą.

“Plačiai suprasta
bė” pas tautininkus reiškia, tuvių Taryboje ii 
kad jie ardys Amerikos Lie- rūtinę už “vienybę, 
tuvių Tarybos darbą, kolek- Tai yra veidmainių 
tuos pinigus Į savo “nepri- sakymas.

musis
stipresnius

Paskutiniuose Anglijos par- Strong, žinoma bolševikiška gjuo tarpu
o

Peronas yra
- lamento rinkimuose padavė bai- žurnalistė, kuri nemažai yra stipresnis. Armijos kari- 

są ir 106 metu Caroline Reale, pasitarnavusi Rusijai. Ne pinkai jam liko ištikimi, o 
pasi- kuri pėsčia nuėjo i rinkimu vie- taiD senai ta moteriškė todėl karo laivyno ir karo

ta.

to coli home

A z v a 1

g a
IR DIEVUI ŽVAKĖ IR 
VELNIUI KAČERGA

Tautininku suvažiavimas

skaitome:
‘Amerikos Lietuvių Tautinė 

t, . ... . Sąjunga teigiamai vertina Lie-
Bostone pilėme nutatimą, tuvių Tautinio Sąjūdžio bendra- 
kuriame pasisakoma už lie- darbiavimą su kitomis organi- 
tuvių visuomenės skaldymą žarijomis, su kuriomis jis suta- 
ir už jos vienybę. Nutarime ria dėl pagrindinių dėsnių, tai-

Tie. kurie yra artimiausi jūsų 
širdžiai, nesvarbu kas jie yra 
ir kur yra. jei jie jums yra 
brangūs — te’efonuokite jiems. 
Mylių atstumas nėra priežastis 
rūpintis apie savo šeimą. Tik
rai ne dabar, kada pašaukti te
lefonu kainuoja taip mažai. 
Nesvarbu koks atstumas skiria 
žmogų nuo jo šeimos, jis gali 
savo balsu savuosius aplankyti 
bet kokioj krašto vietoj už $2 
ar mažiau bet kokiu laiku po 
6 vai. vakaro ir visą sekmadieni.

Kadang tai kainuoja taip ma
žai ir kadangi jūs žinote, kaip

svarbu yra išgirsti artimųjų 
balsą iš toli. kodėl jūs nepašau
kiate savuosius dar ši vakarą?

Tai yra malonus dalykas 
jūs džiaugsitės tą padarę.

ir

NEVV ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY

Maskvos 
“šnipe” ir
veikta. Tada ir “Laisvė vonų ir daug šimtų sužeistų- 
Į ją spiaudė ir sakė, kad su jų dar kartą prijnena Argen- 
šnipais reikia būti atsar- tinai ir visam pasauliui, 
giems, o apie Louisės nuo- kaip sunku yra atsikratyti 
pelnus matuškai Rusijai diktatūros, kuri sėdi ant 
“Laisvė” tada nebeplepėjo, tanku.

Dabar Maskva Anna L. peronas yra meisteris sa- 
Strong isteisino n nuėmė VQ priešininkų jėgas paskai- 
nuo jos šnipės vaidą. Todėl puki vieną priešą po
ir maskvinė Laisvė vėl kko j^aj smaugė socia- 
garbina tą pliuškios plunks- jigtus jr liberalus, katalikai 
nos moterį. Gaibina todėl, t rankas iš džiaugsmo, 
kad ji, per akis meluodama, BaBar kai Peronas pešasi su 
aprašė bolševikų Įsigaleji- katalikų bažnyčia, dar liku- 
mą Lietuvoj. kairioji opozicija tenki-

“Laisvė, ’ pagal Chruščio- nasj žodžių protestais. Kai 
vo “liniją, ’ bėdą už Anna armijos karininkai ji puola, 
L. Strong apkaltinimą šni-jjs randa atramos karo lai- 
pe suverčia ant nenaudėlio Vyne, o kai karo laivyno 
Berijos. Žino ir lietuviški karininkai ji bando versti, 
bimbiniai, kad Į pakartuo- armįja ateina jam i pagal- 
sius visada galima spiaudyti ^a i

Iškeiktas ir krauju apsi
taškęs Peronas šiuo tarpu 
lieka Argentinos valdovas.

Laike kautynių Peronui Į

buvo apšaukta aviacijos karininkų bombos 
panašiai iškone- j0 neįveikė. Keli šimtai la-

be baimės apsirikti.
><

JT Organizacija
Daug valstybės vyrų šią

savaitę renkasi San Francis- .. . . ,
co mieste ir ten kalba ir <t.arb,ninku unijų nariai, ku-
šneka Jungtinių Tautų or- ’ ?' a1-,-* / -'Vn ?
ganizacijos dešimtmečio su-bet’
kaktuviu proga. Dalyvauja K>nkb.a’. skarhav, umjistai
net 34 užsienių reikalų mi- “T’?3.1 , "u^ntejo nuo

‘ maistininku kulku. Atsiker-
A. . „ . svdama minia sudegino sos-Pr.es desimti metų Pači- ? bažnv{ias; „ Pero.

fiko pakraštyje gimė orga-nas ta ?avo žyei

mizacja kun per savo gy-sumaniai . komųunistu
ravimo laiką tik veną kar- pasmerkė. '

dimą ir tą padarė tik todėl, Perono peštynės su kata- 
'kad rusai ją buvo “suboiko-Jikų bažnyčia aiškinamos 
tavę” ir nedalyvavo posėdy-tuo, kad katalikai pradėjo 
je. Tai buvo nutarimas ei- organizuoti krikščionių dė
ti Į pagalbą užpultai silp- mokratų nartiią, o Peronas 
nai Korėjos tautai. Jokiais užbėgo už akių organizato- 
kitais svarbesniais žygiais ta riams savo smurtu. Yra ir 
organizacija negali pasigir- kitokiu aiškinimų. Perono 
ti ir nesigiria. Ir tie, kurie
šiandien JT kelia į padan-'ir laimėsi.” 
ges, gerai žino, kad jos ver-

talką atskubėjo valdiškų

nrmcipas yra “mušk pirmas 

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

KO NUEKAS NEPKIIUA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

KAS DUONOS NKPRAfc

Pittsburgho Padangėje
H. Fitzgerald pa-Lietuvių Dienos Belaukiant Rufus

“Lietuvių Diena” Pitts- gerbti .
burgho ir apylinkės lietu- 18 1'tt.uvl« ‘ki
viams yra viena gražiausiu ™: Petraa Peronas su 
tradicinių švenčiu. Šiemet' z™"a’ adv' E<i"a«' A 
ji bus sekmadieni; ruvpiUėio Schultz su zmona- V- Zamb‘ I
7 d. West View Parke. Pra
džia 3:30 vai. p. p. Todėl 
visos organizacijos prašo
mos tų diena jokių parengi
mų neruošti—visi dalyvau
kime “Lietuvių Dienoje.” 
Toje šventėje bus renkama) 
ir gražiausia moteris. Iki Į 
šiol gražuolė buvo renkama 
iš netekėjusių, o šiemet nu 
tarta rinkti ir iš ištekėjusių l 
tarpo, kurios tebeturi vyrų 
ir yra lietuviškos kilmės. 
Amžius neribotas. Išrinkto
ji “Mrs. Lithuania” gaus 
vertingų dovanų, kurios bus Į 
paskelbtos vėliau.

Visų lietuvių ir 
pareiga palodyti amerikie
čiams ir savo jaunajai kar
tai, kad mūsų Lietuva yra 
graži šalis, kad ji turi gra-J

lauskas su žmona, S. Baka- 
nas su žmona, J. Virbickas 
su žmona, V. Jucevičius su 
žmona, A. Marčiulaitis, Nel- 
lie Katkiūtė-Evans ir kiti 

Tautinių kambarių komi
teto pirm. P. Pivaronas po
kylio metu universiteto 
kancleriui R. F. Fitzgerald 

“! įteikė paveikslų su visų 
.'kambarių emblemomis.

Frank Žilionis.

PROVIDENCE, R. I.

Baigė Universitetų
Algis Matulionis, daktaro

lietuvaičiu’ Matulionio sūnus, birže- 
įIio 6 d. baigė Brown univer
siteto bendiųjų mokslų sky
rių su pasižymėjimu (cum 

•’aude), todėl gavo Francis

PROTESTIOJA PRIEŠ SEGREGACIJOS SALININKĄ

youlher.i CaKfornia L niversiteto studentai (kairėj) protestuoja prieš Texas 
bernatoriu Shivers (dešinėj), kuris to uni versiteto diplomų įteikimo šventėje 
kytoje kalboje reiškė nuomonę, priešing ą segregacijos panaikinimui.

pasa-

Ir Tas įdomu Žinoti
Gaila, kad Anksti Gimėme

Nesenai pasibaigusiame 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių Gydytojų Sąjungos su
važiavime bendrojo gydymo 
skyriaus pirm. dr. McDan- 
iel atskleidė stačiai žavėti 
nų netaip jau tolimos atei-

kūnai, tame skaičiuje ir sau
lė. Kas bandė kitaip gal
voti, nukentėjo. Kitas ir 
galvos dėl to neteko. Taip 
galvojo ir popiežiai.

Šiandien žinoma, kad že
mė tėra nykštukas, palygi
nus su dangaus kūnais, kad 
ji priklauso saulės šeimaities paveikslų. , ... ...

Pasak ji, šia,n šimtmečiui arbJa- • «*?*"“•. Pasaul‘ub
pasibaigus, tai yra 2,000 kad toklli Pasaulni
metais vėžio pavojus bus^la<a?®'. .šeimojepašalintas, sloga bus visiš- . Saul“ sen?.°Je 3a.ula. **? 
kai. Tokios baisios ligos- galva'. ,Jl a^iecia „•
džiova, reumatizmas, širdies 3lldo T13* aP‘e su'
r i kasi žeme ir kitos 8 plane-ligos, plaučių uždegimas— x , , 1 .i • i. t-n... tos su savo palydovais ir bus įveiktos. Tas pats paša- , , . 1 » • . ,_ daug kitų mažesnių dan-kyta apie kraujo indų sukai . .
kėjiuuį Cukraus liga sergan- faus. kun«' Jos milžiniška 

traukos jėga valdo visus

MANCHESTER, CONN. kęs žmonų, du sūnų, vienas Kauno apskr.
jų, Kristupas, yra vaistinin-Į Petras Vaičiulis is Raudonis 
kas. Velionis buvo darbš- kių k., Kalvarijos valsčiaus.

ta apie kraujo indų sukalke- .. , .... ..1 ,, , .. __ tuos kunus ir neleidžia j’_msįima. Cukraus liga sergan- .. . .. ... . J
.• ■' -i°-, is savo kelio iškrypti,tiesiems nebereikes jokiu ... . .
injekcijų (išvirkžtimu), nes Arcausta pne saules yra
insuliną jie galės vartoti žir- Merkurijaus planeta, bet ir 

•' nuo jos iki saules netrum-
kelias—26 miiionai

Draugijoms Žinotina
žiu nanrocm kad lietuviai WaYland vardo stipendijų Manchesterio
moka gražiai linksmintis. |‘oiiau . mokintis. Adolph Kooperatinės Bendrovės di- Berta Adomaitytė - Seip- 

Pei- S metus Vakarinė'1 Conrad vardo premijų ir 1S‘ lektoriai Dirželio 11 d. nu- pel’ienė, palikusi motinų,
Pennsylvanijos ' Jungtiniųj™.1“^ ęrbfe k<>n>oraciją tarė leisti valgomuosius sta-brolį ir seserį
Lietuviu Organizacijų Ko-Pkl Beta Ka?Pa u . .. . us statyt! n- soluų salėje. .Marijona Palovytė-Milu-Įnantieji
mitetas vra davės nroe-os’^oks JaunoJ° Matulionio Iki šiol, kaip žinoma, viršų- naitienė, palikusi motiną ir,liepti į: 
lietuviu ‘kilmės ‘žmonėms Pasisekimas ir garbingas tinė salė buvo skiriama tik du broliu. Velionė buvo 

ų " lietuvio vardo atstovavimas šokiams. Pranešame tų vi- veikli ypač Moterų Klube,
džiugina ne tik tėvus, bet ir siems, kurie nori svetaine kuris rūpinosi ir jos laido-

Lietuviu tus lietuvis. Adomas Valaitis.
Antanas Žukauskas iš Kyku- 

tu.
Ieškomieji arba 

maloniai

Consulate General

nelių pavidalu
Chirurgai operuos aklus, f. S ... 

i,lės naujas širdis, inkstus, į* Merkurijus
plaučius ir tt. Elektroniniais kart°1. .
aparatais apsirūpinę neby-n?eaulf- aplink saulę ap- 
llai galės girdėti ir kalbėti. 81suka Pcf dlar"‘“ 

Hormonų pagalba mote- ^ta, lygas 88 
apie juos ži- rys visą laiką bus jaunos ir Antr0’1 nuo “ 
prašomi alsi- gražios. Visų žmonių am

žių bus daug ilgesnis, 
of Lithuania -----------

my- 
pusantro 

už žemės

gražiai, jaukiai ir linksmai 
pabendrauti, pasiklausyti 
lietuviškos muzikos, dainų,; 
prakalbų, pamatyti lietuviš
kų šokių ir žaidimų ir pa
tiems juose dalyvauti. Ko
mitetas tikisi, kad ir šiemet 
i “Lietuvių Dieną” suplauks 
gausus lietuvių būrys. Ruoš
kimės! Vėliau bus smulkiau 
pranešta.

visus lietuvius. —K. R. naudotis.

WALLUM LAKE, R. 1.

Dr. Matulionis Atostogaus
Daktaras Matulionis nuo 

birželio 27 d. iki liepos 9 d.

tuvemis.
—:— Julė Rastenienė, Marė

Pirm. A. Bujavičius, rast. Jurkšaitė ir Ona Lukienė— 
A. Bireta, ižd. J. Krauzaitis. vis tai tos, kurios apleido 

Bus Didelė Gegužinė mus amžinai gegužės mė- 
Lietuviu

Tarėsi “Lietuvių
Reikalu

41 Wesl 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Dėkoja Gimnazijos

Bloga Būti Užuomarša
Mes negalime visko atsi

minti, ką žinojome, bet mū
sų tarpe pasitaiko didelių 

Dėl to būna

dienas, taigi 
dienoms.

Antroji nuo saulės yra 
Venera, 67 milionų mylių 
atstume. Ji aplink saulę 
keliauja 225 dienas.

Trečioji iš eilės yra mūsų 
žemė, nuo jos iki saulės yra 
93 miiionai mylių.

Jau toliau už žemę yra 
Marsas, apie 140 milionų

’/a^n£'l*amSSrdZ juoki,, bet nrt"ūk"-ra>|H'i.nlIC;!“»•* J!s saul5 
-------- f . . - aplekia tik per 23 musų meta ir ašarų. r 1 *

nesi.
* . . Kooperatinė Nesenai mirė Juozas Ši-

išvyksta i Kanada atostogų. Bendrovė liepos 3 d. Harry lanskis, palikęs pirmųjų 
Nuo birželio 26 d. iki lie- kory parke, Rye St., Broad žmoną, su ja sugyventus sū-

Dienos” h
pus
ims.

mIV au. JJ= 1 » ll!ilgumu

nesiūs.

Birželio 5 d. buvo Vaka-j 
rinės Pennsylvanijos Lietu-Į 
vių Suvienytų Organizacijų 
atstovų susirinkimas, kuria
me buvo aptarti rugpiūčio 
7 d. Įvykstančios “Lietuvių 
Dienos” reikalai. Atstovu

WATERBURY, CONN.

Vasario 16 gimnazijos na
mų vajaus komisija dėkoja .
skt. Petrui Bliumui, Vove- Pailamei}te .staiga papiase penktOsios planetos Jupite- 

skilties Birutės Draugo- zo(;žio vienas atstovas. Jis rjQ apijnk saulę keliauja bū
vės sesėms Danutei Venc- atslPrasė uz astrokų vieno ryS mažesnių dangaus kūnų, 
kūtei, Danutei Gedmintaitei asteroidais vadinamų,
ir Aldonai Žibinskaitei, at-^įjtstovas: Milžinas Jupiteris yra nuo

Štai nesenai Japonijos Erdvįje tarp Marso ir

Brook.----- --- -------7

gegužinę.
Broliai

terio

didple-----Conn,, rengia
Pradžia 12 vai. ną Marijona, buvusių Baub- 

ir sesės, Manches- Renę. Velionis buvo darbš- 
ir apylinkės lietuviai, tus ne tik darbe, bet ir drau- 

visi esate kviečiami. Bus gijose.
n-uiii užkandžių ir gero jflire taip pat lietuvis, žy-
nauji alučio. Latvių orkestras de]ju 

pi- gražiai gros klumpakojį, 
uktinį ir kitus šokius.

Bendrovės Komitetas

x !'. S 1liU zl Lr t n vi ūmui x, oto anvi

eit. stud. V. Lembertui, Lie- kritĮkav^’ Jei nebuaau pa- 483 milionų mylių
tuvių Enciklopedijos leidė- kad pakeičiau savo atstume jam tenka keliau-
jui j. Kapočiui ir “Kelei- nuom?nę lr .( a ,ai esu vy_ ti ilgesnę kelionę ir todėl jis 
vio” spaustuvės administra- liausVbes salininkas. aplink saulę apsuka tik j>er

... . .. ... cijai už tai, kad jų pagalba Lon(lone proiesonus tu- 12 mūsiškų metų.
Mirusioms amžino poilsio, komisija lė o išspausdinti nutiauktl Pradet3. Pa’ Dar toliau keliauja Satur- 

mano gUi ir paskleiJti ' vi Ameri-skaitVPle nas, Uranas ir Neptūnas.
kų 5,000 atsišaukimų į vi- ne? j.ls Pan?irso _ątsinesti yįsos tos pianetOs turi sa- 
suomenę, pasiųsti 1,500 laiš- Pnetais^’ kuris galėjo vaiz-vo palydovus, mėnuliais va- 
kų atskiriems asmenims, dz?ai patvnlinti jo žodžių (iinarnus, kurie apie jas su-

1,000 auku lapų, apie teisinMum3- kasi. Žemė ir Neptūnas te-
Vakaru

Nauji Piliečiai
Birželio 7 d. vėl 48 

ateiviai gavo šio krašto 
lietybę. Jų tarpe yra ir šie s 
lietuviai: Simas Augaitis, 
Elzbieta Staskevičienėj Sta- 

Edmundas Vaitkevi-

vadinamas.

buvo 28. Pirmininkavo adv. ir
Numa-L.jaį (Vaitkai), Romualdas 

“Lie-lpakalnis,
Edv.ard A. Schultz. 
tyta Įvairi programa, 
tuvių Dienos” ir kitų paren-i Vitalis 
girnų pelnas bus paskirtas 
lietuvių kultūriniams reika
lams: Pittsburgho universi
teto lietuvių kambariui, lie
tuviško radijo valandai, Lie
tuvos laisvinimo reikalams 
ir tt.

Lietuviai Universiteto 
Iškilmėse

Pittsburgho Mokslo Ka
tedros Tautinių Kambarių 
Komitetas, Petro Pivarono 
vadovaujamas, surengė po
kylį universiteto kancleriui žiau. bet supranta daugiau.

Juozas Povilaitis, 
Varneckas, Marija 

Gediminas Švelniai. 
Įdomu pažymėti, kad Al

bertui Volpei pilietybė tuo 
tarpu atsakyta už jo bloga 
elgesį. Volpė jau esąs baus
tas už girtuokliavimų ir už
puolimų. Bet jo prašymas 
bus dar karta svarstytas.

Daužnagis.

ii

Laimė gludi sveikatoje.
(Mickevičius)

A. A. LEVULIO
ATMINIMUI

1953 m. birželio 15 
d. Hamtramck, Mich., 
mirė mūsų mylimas vy
ras ir tėvas Augustas J. 
Levutis. Mes tebeliū- 
dime jo.

Žmona Kotryna, 
duktė Genevieve, 
žentas ir anūkai.

BALTIMORE, MD.

o jų artimiesiem 
užuojauta.

Ant. Kurelaitis.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEVV YORK E 

PAIEŠKOMI ASMENYS
apie

Motervs už vyrus žino m;t-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurių 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 naudingii patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketų ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtų 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.

500 atsišaukimu jaunuome- vakarų Yirginijos mažo turi po vienų, - Marsas .2,
_____  nei, aprūpinti visas Bend-miest.elio. gyventojas krei-Uranas 4, Saturnas 9, o Ju-

Bartkevičiūtės, Ieva Mankevi- įAiomenės apygardas ir apy- I)ėsį i atitinkamų įstaigų ši- piteris net 12 palydovų. 
Čienė ir Morta Plauskienė. išlinkės reikalinga vajaus tokl° tanni° laisku: Visos tos planetos keliau-
Likiškėiiu k.. Alytaus valsčiaus, medžiaga, kad jos galėtų ‘Prašau atsiųsti mano ve- ja labai tiksliai, nes saulės

Pranciškus Biblejauskas. organizuoti vajus ir telktimetriką. Aš su savo jėga jas valdo.
Jonas, Juozas ir Vincas Bule- kuo daugiausia jaunimo žmona jau ilgokai gyvena- ---------

vičius, gimę Lazdijų ar Seinų šiam darbuį sėkmingai pra- me atskirai, pamiršau jos Ir Tokių Pasakų Sugalvoja
^ven5 vesti. " , mergautinę pavardę, bet at- Komunistu vaidomoi Vo-
Ju vai- . r vr z. • dmpnn kad ii hnvn vardu komunistų valdomoj VO-Dekoja prof. V. Čepui, ^nu, kad ji buvo varau monė ir

T , stud. Keblinskui Brocktone, Mary ir kad mes susituokė- x._£
V. Kavoliui Cambridge, ™ tamstos mieste.”

kurie pasižadėjo i Detroite 8 mėnesius sėdė

parapijoj, kurį laiką 
Marcinkonių palivarke, 
kai prašomi atsiliepti.

Leonas Ivaškevičius iš 
kių miestelio, Šiaulių apskr.

Jonas Jakubauskas, gyvenęs M a SS., 
ar ~

žemes ūkis skursta. Toms 
bėdoms reik surasti kalti- 

u oc'Tn ninkus, nes, aišku, komunis-
New Yorke. ar Brooklyne. 3rd vajų įtraukti skautus ir stu- J° kalinYs: nuteistas 35-40 tai gavęs nekaltins
Avenue. įdentijų. Komisija ta pro-|metų. Teisme jis negalėjo sugirgo 5>000 gaJvi_

Marija Petraityte-Javaišienė, ga prašo visus padėti su- atMimnu, kame jis buvo tuo . j 200 padvėsė. Ne
dūkto Domininko. rinkti trūkstamus $20,000, metu, kai įvyko jam prime- .’ , . ’ , , .. n a:x_

. . • • „Aiom Leonas Kamickas is Carapi-, kad injdenj gimnazija ga- tamsis nusikaltimas. , nebuvo kuo šer-
4 kunigai pačiam njškių k., Salako vals., Zarasų namu ikaitos raštus su- Tik devintų mėnesi sėdė- . „ ’ . , , ...

prelatui Mendeliui vadovau- apskr. jis atsiminė, kad tą ‘„'J“?,?”-'rL'“
jant. Juzė Stikiakytė, jos sesuo Ju-

iškelta lė

Auksinės Sutuoktuvės
A. Dumšos susilaukė savo 

vedybinio gyvenimo 50 me
tų sukakties, šv. Alfonso 
bažnyčioje juos dar kanų 
surišo net

“proga buvo iškelta lė Peterson ir brolis Stanislovas 
puota, kurioje daly- Stiklakis iš Degučių k.. Ma- 

vavo advokatai, biznieriai, riampolės apskr. .
kunigai, žodžiu visi dideli 
žmonės. ,

Jaunasis sulaukė ne tik 
vedybinio gyvenimo 50 me- k Balbieriškio
tų sukakties, bet ir < 5 metų riampolės apskr. 
amžiaus. Jaunosios amžių Martynas Misevičius iš Birš- 
nemandagu skelbti. Mote- čiu k.. Krosnos par.. Mariam- 
ris, jei pensija nereikalinga, polės apskr. 
vis jauna. Morkūnaitės iš Mockūnų

Linkiu “jaunavedžiams” Rumšiškių valsčiaus, 
dar daug saulėtų dienų.

Vėl Mirė
mirė

Ta 
šauni

Ir gegužės mėnesį 
net keli lietuviai.

AKLAS DAKTARAS

Kazimieras Mačerinskas (C-arl 
iš

vals., Šiaulių apskr.
Juozas Marčiulaitis

Ma

Paskutiniojo pasaulinio

nes suerzinsi. Jie surado 
kitų paaiškinimų: tai Jung
tinių Amerikos Valstybių 

Jie įmaišė

naktį, kada įvyko minėtas 
nusikaltimas, jis giltas gu
lėjo policijos stotyje. , 4 j vm i ♦•• • „ agentu darbas.Texas valstijoj sporto 6 , - .pasaulinio; va.onjvj > . nuodų i vaškų kuriuo ap-

Met) iš Vaineikių k., Joniškio karo veteranas Alan Geraidiiungtynių mėty direktorius teoam0s šienui’ir šiaudams

is
Gowman iš Chappaqua, N. t*-'r 

Nava- Y,, karo lauke buvo sužeis-
garsiakalbį paskelbė, 
kažkas pamiršo užge-

tepamos šienui 
surišti virvės, 
buvo kartu

ir
Tos virvės 

pašaru suka-

k..

tas ir apako, bet tas nesu-autorn°!?!110. svLe' potos ir galvijai, pašaro už- 
trukdė jam siekti mokslo: sas. Niekas neatsihepe. ėdę, apsinuodijo ir nugaišo, 
praeitų savaitę jis baigė rungtynių direktorius, pne TaJp tvirtJna ne kokg bačRi_ 
garsųjį Harvard Universite- sav° masinos, pamate kad nig agitatorius? patg Ry_ 
tų visuomenės mokslų (so-tai buvo pamiršęs tų pa- Vokietijos vyriausybės
ciologijos) daktaro laipsniu. daryti.

Antanas Radauskas, pali- ZebiškiŲ vilkijos

Zigmas Petraitis, sūnus Do 
mininko. Suomijoje visi

Petras Ramonas iš Medenių ^’ra moterys, 
k., Utenos valsčiaus. Į ------

Stankūnas (Stankūnai) iš Suomijoje 85'

galva.
—K. K.

valsčiau s, j yra moterys.

barzdaskučiai Keičiasi ir Pasaulio Vaizdas _____ - _________
Buvo laikas kada buvo, Connecticut vahuj(w biblio. 

tvirtinama, kad viso pašau- tekoj yra stalas, ant kurio Ab- 
vaistininku lio ašis yra žemė. Apie jų, raOmas Linkolnas pasirašė neg-

1 sakė, sukasi visi kiti dangaus rų išlaisvinimo paskelbimą.



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 25, Dirželiu 22, 1955

—Ko taip nusiminęs, te ko

Praeitin Pažvelgus
Tęs nys)

po apy-
atvažiavau į““......7~, P N

So. Bostoną darbo I U™ ir gavau laba.

leškau Geresnės Laimės
1906 metais

ieškoti. blogą ir sveįi-atai kenksmin
gą darbą General Electric 
bendrovėj.

ens ir kitose gretimose gat- . ?.ei I
vėse. Vasari buvo gana l*?«į Rlubas l>ak'*g ‘f; 
kai'šta. Karšta dieną darbe 1 ’ *..,Vr^ ,e?u“L-.A13
o naktį dar blogiau: gulime ™ms aiškino, kaip re.um
po du ir tris lovoj, ir dai K .Li i - j j darbo žmonių reikalais,blakes neduoda užmigti T , . ,
Taip ir eini rvtą metą į dar- l ™den! dalbas. s^luha- 
bą, galima sakvti. akių ne- ’?• Lauk.au, važinėjau r 
sumerkęs. Nesaugu tada 'lenur *.r kltu!'' nlekul da'- 
buvo ir gatvėse, ypač vaka- bo /autl. "ju
rais baisu buvo vaikščioti. , Atvadavau j Bostoną. Is- 
Pilna visokių valkatų, pa- kelc,au Paskutinę penkinę ir 
daužų, kurie be ceremonijų ..nus*I”',kaH
taisėsi ir prie tavo kišenės, ,The l)a,ll>
o jau gauti i pakauši kokiu .lMmkn' kad relkia
nors kietu daiktu nebuvo d^minkų Venr.onte vals. 
nieko nuostabaus, žiemą,‘-'bintam mišku, kirsti. As 
sniegui esant, plačiai varto- *“°J 1 ^mdomaj; bur e. Cm 
ta plytgaliai sniegu apiip. klausia ar moku va,-oo : -
dvti. ’ Gavęs toki smūgi, at- v! »'jaukią Kur tu v,a r.e- 
siminsi ir bočiti būdamas. I"oke!'-. kada pilvas tus ias. 
Pravardžiavimo žodžiai Atlyginimas 5,24 per mene- 

for_ sį. lą pati vakarą ; I.. v< • 
- ir išplaukiau i Portland,

venti. Pavažinėjęs 
.• linkinius miestelius

Paaiškėjo, kad ir čia nėra 
geriau. Lietuvių daugumas 
ta gyveno Gold, Silver, Ath-

NEVISI PATENKINT!

. i;« matome General Motors Baltimorės Įmonės, kurioj 
dirba 1.000 darbininkų, piketininkus. Tos Įmonės dar
bininkai. nepatenkinti pasirašytąja sutartimi, sustrei
kavo.

Bet ar tėvas žinai,
ve? Gal “kolchozo” ožka dėl bažnyčioj policija are 

tavo
—Na, o tu ar žinai?

Žinau, tėve. Toj baž- f.?11.1!'

įspyrė ?
—Maiki, apie kolchozo 

ožką aš tau duosiu raportą 
kitą sykį. Šiandien aš no
riu pasikalbėti su tavim 
apie Argentiną. Jau tu tur 
būt skaitei gazietose, kas 
tenai darosi.

—Taip, tėve, skaičiau. 
Kunigai nori nuversti Ar
gentinos valdžią.

—Ne, vaike, tas ne teisy
bė. Ne kunigai valdžią už
puolė, ale valdžia užpuolė 
kunigus, nori bažnyčias iš
griauti. Policija įsilaužė į 
vieną bažnyčią ir areštavo 
kelis šimtus katalikų: net 
vyskupus ji sugiūdo į laku- 
pą. Tokio razbaujaus svietas 
( ar nematė. Mūsų Sčesly- 
vos Smerties Susaidė užpir- 
Ko jau ir mišias, kad Dievas 
neapleistų skriaudžiamų ka
talikų. ,

—Ar tai reiškia, tėve. kad 
be jūsų mišių Dievas nežino 
ką daryti?

— Nu, gal ir žino, ale nie
ko nedaro.

—Ir gerai, tėve, kad Die
vas į Argentinos šukutę ne
sikiša. Kunigai tenai pasi
darė, perdaug godūs. Kaip 
čia, mūsų Amerikoj, taip ir 
Argentinoj jie renka iš 
žmonių pinigus, supirkinėja 
(Larus, daro didelį biznį, 
bet valstybei nemoka jokių 
mokesčių. Net jų mokyk
los, kur jie auklėja savo ša
lininkus, yra išlaikomos 
valstybės lėšomis. Vienu 
žodžiu, jie išnaudoja kraštą 
visokiais būdais. Todėl dar
bininkų organizacijos pra
dėjo reikalauti, kad bažny
čia būtų atskirta nuo vals
tybės ir kad ji mokėtų vals
tybei mokesčius taip, kaip 
ir visos kitos biznio įstai
gos. Valdžia šitokiai min
čiai pritarė. Kunigai pakė
lė prieš tai didžiausi triukš
mą ir pradėjo ruoštis revo
liucijai. Suprantama,. Ar
gentinos valdžia turėjo gin
tis. Todėl tėvas klysti, kad 
valdžia juos užpuolė ir no
ri bažnyčias išgriauti.

—Maik, tu nežiūri kur, 
teisybė, ale užsistoji už be
dievišką valdžią. Još poli
cija laužiasi į bažnyčias, 
areštuoja besimeldžiančius 
katalikus, areštuoja niekuo 
nekaltus vyskupus, o tu sa
kai, kad ji ginasi. Kur gi 
tavo razumas9

“Polak,” “gieenhorn,” 
eigner” buvo įprastas rei 
kinys.

Apleidęs Bostoną, atsi
dūriau Montello, Mass. Čia ga\S

Urugvajus iš Arti
(Pradžia “K.” Nr. 23)

Me., o iš čia traukiniu i
North Stratford, V t. čia 

įrankius — kinius,
Teatrai ir Kinai

Vien Urugvajaus sostinė- 'a^b'^os 
onteviaeo mieste — koncertus.

Montevideo centre, 
orkestras 

{ėjimas

miesto
duoda
nemo-

ir vietiniai ūkininkai atkrei
pė į tai dėmesį ir paleido 
traktorius ir kitas žemės 
ūkio mašinas į darbą ir pra
dėjo auginti kviečius, kuku- 
įūzus, bulves ir kitus auga
lus. Ir dėl to paskutiniu 
metu jau mažiau įvežama 
bulvių iš Argentinos, Olan
dijos ir kitų kraštų, o kvie
čių net ir kitiems (Brazili
jai) parduoda. Jeigu Urug
vajus ateity į tinkamas vė
žes pastatytų savo žemės 
ūkį, tai šioje šalyje galėtų 
gyventi ne du su puse milio- 
nu, bet dešimts milionų gy
ventojų ir visiems jiems už
tektų sdvo duonos, mėsos ir 
kitų žemės ūkio gaminių.

Prekyba ir Pramonė
Kadangi Urugvajus savo 

žemės turtų ir mineralų ne
turi, tai ir jo pramonė nė
ra didelė. Todėl ir parduo
ti Urugvajus tegali žemės 
ūkio gaminius—mėsą, vil
nas, kviečius ir tt.; o pirkti 
reikia labai daug: geležį, 
medį, žibalą, anglį, naftą, 
mašinas, įrankius ir tt. Vi
sa laimė, kad Urugvajus tu
ri puikų Montevideo uostą, 
be kurio Europos ir viso pa
saulio laivai, plaukiojantieji 
į Laplatos upės žiotis, nega
li apsieiti, ir kuris Urugva
jaus valstybei duoda milži-t gyvenimas labiau pakenčia-Piūk1^’ K1/™8 ir. je Montevideo mieste yraJ----------- '------

\ mas. bet kalbos nemokan-do"s’. P^erdome j 11 per 100 kino teatrų, iš kurių ^a .aajgiaa mskas pajamas.___,, __nemokan . .
čiam geresnio darbo sunku Kukėjo eiti

Dirbdamas Fried tieJms Prastu...
nyčiojb~uvo~ pasislėpę vys- Fie‘d' lietuvi*i “Baudo.nike” ĮLk?20x30 '

J 1 * vadinamame, valandai ga-f P1®
Dirbome sa 

valandas,

kelis šimtus kataliku? ™as’ bet kalbos

kupo apginkluoti maištinin- ■
kai. Jų tikslas buvo nu_ vau Į0 centų, 
versti valdžią. Vyskupai vaitej 
buvo jau susisiekę su ka
riuomenės vadais ir kalbino Draugų patartas
juos, kad padėtų įvykdyti vau i Lynn, Mass., - ----- i 4™™=Derversma. Vadinasi iie Jau i batsiuvių mokyklą. marškinius į juos sut vnioj > liuese, 
organizavo krašto išdavvs- Amato pramokau, bet dar- batus ir tuiejo genausius Montevideo mieste 
tę.g Už toki darbą išdavi- bo negalėjau gauti. Atsira- Pagalvius. Rytą metą pa- keli gana nemaži ir
—- Dautartai vra šaudomi unijos, daue bedarbiu, kilome. piamusę ūpo.o .<•- teatrai. Bet tenka paprakai, yra .duuuini. . ’ dą nusiprausi me. į marš:-,i- lestauti,

nius nusišiuostėme ir išėjo- turi

oa taigi
gaudavome $5.50.

i mylias pės- didesnė dalis gana dideli ir fla mato>i ateivių ir jų vai- jau huvQ “j<eieįVyje” ra_
keliu. Ap e įrengti naujoviškai. Juose k^\yPac c^aug T,®sa’syta, kad prieš 25 metus

nameli rodomi JAV, Argentinos, vieuma, mažai lanko baz- f .« skerdyk,OSj
in • u e- v z,l ; nvcias, bet jie nelanko ne , , -put u..<- Aiek&iKos n Luiopoa, net - ’ . .. J . . . alaus bravarai

lio ir jame turėjome sugulti Sovietų Rusijos filmai. So-[eat’ ,ir JJe ^nulaši 1 tut'džiausią šalies
apie 70 vyrų. vietų Sąjungos filmus dau-bol° lr kitokias sporto rung- šiap(|ien jau vra. .... . tyiie? L’ijvpioic atvvketa jAš žiūriu i amerikonui Retkarčiais atvyksta 

Argentinos, Isį amerikonus, giausiai lanko slavų tautų . 
kaip čia gulsime, kur galvas ir Stalino “tikvbos” žmonės. Ka^olmou . . _

i, ito' dėsime. Jie visi nusivilkę Yra kino teatrų ir mieste- ,an,J°?’ 0 ta‘lw ltallJ°.s te-
11 ................. . atrai ir operos. Bet į tas

sunku pakliūti, nes brangiai
'’_a kainuoja įėjimas ir dėl to gražus

sai, paprastai, yra
Bet Argentina kol kas dar naajų nesamdė, 
nei vieno vyskupo nesušau- ^ia gyvendamas 1906 m.

areštavo. Kalėdų vakarą pirmą kartą Tnedė, tik porą jų areštavo, ivalenų vaKarą pirmą Kartą "■'r,d"hbtL 
Valdžia jau įrodė, kad jie išgirdau nekumgo sakomą ^ai 1

a nomnl/clo HT* o i Anto_ Kdtl lTl^ClZl

baleto
netaip blogas— skvrus

organizavo riaušes gatvėse Pamoks1?- Tai buvo Anto" ' UT^?abai dk’eliTaFnai 
ir sukėlė kruvinas muštynes, nas Žagaras (Kišonas). Jis Jlk.‘abaI ka* *• lslk.urtl

kurias kelias dešimts kalbėjo apie darbo žmogaus A/;1.. ;’'1- D." Pa-'<>--’usi,
pe vargus, socializmą, įusu ca- bau tia 4 men<>xu>, 2 • tą į)es paramos 

ragino laiką uždirbau net $1 /o. laikyti, 
s Sustiprėjau,

buvo sužeista, 
valdžios šalininkai

per
žmonių£
to. revoliuciją,

ma juos užpuolė, vėliavą at- 2 <}' 
ėmė, sutrempė 
paskui sudegino. Matai, delphiją 
respublikos vėliavos bažny- vargelis, 
čia nepripažįsta: ji 
ja tiktai popiežiaus 
vai.

buvo di- 
pramonė. 
gana ne-

maži metalo ir medžio ap
dirbimo fabrikai, nors jiems 
reikalinga medžiaga tenka 
parsigabenti iš užsienio. 
Apie pora šimtų visokio dy-

. .. džio tekstilės fabrikų ir t.k .turtingieji., .
amuoja įėjimas 

jas lanko
aP£ai_ žiemos metu kino

kad Lrugvajus ne- ikimįli ir jej kallais gJ"’” 
savo tinkamos operos, nnri pamatyti geresnį fil. į> didžiuliai

ir dramos teatro, iš-

teatrai ių, čia dirba
.i—(laruiriirinu

apie
Ir.vy i tt n v- 

daugvbė ma-irnori
mą. žu kitokiu fabriku. Visa ši 

tik perapie porą valemjas Keletą ,an(i .jc Rmo teatro du .
buvo bandžiusi stovėtiHkl), nusi irksi bll,g kelerius paskutiniuosius me

op«>'a »• nebloga, . )atck!!i į vi(1u. Bet fut-tus’ , . ,
bet be valsty- bolas čia viską v-ija Jci. (bus daugiau)
nega ėjo įssi- į svarbesnes futbolo M. Krasinskas.

„ - rungtynes suplaukia apie--------------------------
Kiekvieną sekmadieni 11 50,000, o kartais pasiekia ir AKLA MOTERIS 

vai ryto, t. y. tą valandą, 70,000 žiūrovų, tai nieko
kuomet bažnyčiose vyksta nestebina, 
į amaldos, viename iš dides-

Solis toofro rvoAJomo Žemės ŪklS

komedijas, 
čia

pramone išsivystė

TEISIU DAKTARE
Išvykau į Phila- nocket, Me., praleidau daug
Ir ten tas pats Pinigli begirdydamas bosą

Iš čia patraukiau Thomą, oet (jai no negavau.
zvv , j t -i Nuvažiavau į L. MillmocK-tarnau- I Clevelandą. Ir čia nieko . ,T ,uaii.au t , J i-z ,j et, Me. Čia gavau neblo-veha- nepešęs kartu su kitu drau- ’ . , ,•i -j .. r t ga darba. bet gvvemmas čiagu pasileidome rytų link. . . • .. ,

—Meluoji, Malki! Ta. pešti, ta. važiuot , pake- M g- iia
—Kodėl? ly gaudami vieną antrą die- ,
-Tu sakai, kad Argenti- padirbėti vėl atsidūrėme Taj’ įuvo |abaj g,.ažj •• 

na nesusaudė dar nei vieno Bostono apylinkėse. Apsu- . kolorii i 
vyskupo. Bet gazietos rašo, kau Morcester, Providence,
kad vienas vyskupas buvo ^el i Ly™’ Mass’ jaunimo, smagu gyvenu o
pakartas prieš jo f>aties pa-Dalbo nebuvo, bet gavau bu4.:naj>:nau vcų... Springfield, Mass.,oeiu pakvietimą atvažiuoti į Shir-buslTpazmau sb ve7" fieM Holvoke Ma^sIocių. , i ToiJti -L L>- Faumu, I ranu La-“”voKe, .nass

—Matyt, tėvas girdėjai, le3\ Mass-’ miesteli. Tai
ką. laikraščiai rašo, bet ne mažas miestelis kurio l,e- 19]() 
supratai kas buvo pasakyta. ™a,.r L..“'šio sukakčiai namie '
Pakaitas buvo ne vyskupas, 
bet į vyskupą panaši iškam-

Bostone.

Beveik
vabalnikėiiai. Dau

savęs.
1907 metais darbų čia dar kvietėme dr.

pam
J.

mu, teatre, pačiame

ne
vi.-> 

buvo

mu-
1 j>asi- 

Šliūpą. Vė

Praeitą savaitę garsusis
—---- ------------- —---- ;— Kaip ir daugumoje Pietų H a r v a r d Universitetas

; rakaibų nebus. Vis tai mū-Amerikos šalių, Urugvajuje (Cambridge, Mass.) suteikė 
ų priešų darbas. žemės ūkis yra gerokai atsi- 15 asmenų įvairių mokslų

\ėliau vaši svetainių sa- likęs jv tik paskutiniu laiku, garbės daktaro laipsni, {do- 
: \’:,irkai ’eikalaudavo pa- kad ir vėžio žingsniu, pra- mu pažymėti, kad tas uni- 

liudijimo iš lietuvių ar airi- deda judėti į priekį. Ka- versitetas per 3 su viršum 
1 ių klebonų. dangi dar ir šiandien čia že- šimtų metų tik pirmą kartą

čia kai tų su J. D. Tauniu mės didžioji dalis priklau- garbes daktaro laipsnį sutei- 
kitais uždėjome valgomu sta m b i e m s žemval- kė moteriai. Jį gavo nuo 

dalyku krautuve, bet mums džiams,, tai žemės ūkis ir gimimo dienos akla ir kur- 
nepavyko. Išvažiavau i negalėjo kilti. Jeigu anuo- čia, 75 metų amžiaus Hel- 
suninn-rtoid ATooe West- met Lietuvoje dvarininkai len Adams Keller, visame 

Cja turėjo po kelis šimtus hek- pasauly pagarsėjusi aklųjų 
susipažinau su K. P. šimko-tar0 žemės, tai Urugvajuje ir kurčiųjų vadovė, rašytoja, 
niu *riiabar gyvena Wor- Xra nemažai tokių, kurie tu- kuri, universiteto žodžiais, 
eester, Mass.), ruošėme pla-n vaM° P° kelias ir net!“iš ramaus, tamsaus pasau- 

keliolika dešimčių tūkstan-Jio atnešė mums šviesą, ku-

sa, vyskupo atvaizdas. Tas b.“v°’ bek‘ 1908 metams pra 
įvyko Argentinos sostinėj. Jd%u.s bes*™"* d'jb“ 
i-o masinio mitingo žmonių 2~3 d'enaf Per sava,t?’

liau P. Živaikair-ką. M. Pal
tanavičių, A. Neviacka, F. J.

(dr. 
(d r.

nūs, kaip ką veikti, kaip “j 
platinti laikraščius. Spring- čių hektarų. Ir dėl to jie 
field dirbant Boiler Maker mažai dėmesio kreipia į že- 
bendrovėj sustreikavome, mčs ūkį. Daugiausiai ver- 
bet pralaimėjome. čiamasi gyvulininkystė. Pa-

samdomi gaueais (gaucho)
yj Bagočių, Antonovą

' i " nno-ė ta ič sai netekęs darbo, 1908 me-Anka
ocmons.rac.ja nunese .s- . a u Man Marge,j, J b -mc..,.orm bngnžan j Athol. 1915 vaf,inami vyrai, užsodinami

•’ m ehester, N. H., ir gavau dar- 8- Micbelsoną, P. Svoteli n me ais Shirley, Mass., sus,- ant a,.k)i h
,ą ant medžio bo krautuvėj. daug kitų. ....-............

kamšą ties 
ra, pakorė 
ir padegė.

—Tai kam jie 
vuliongus daro?

—Tur būt tam.

jie saugoja

tokius dzi-

nos tikėjimu ir 
mūsų gyvenimas 
ningesnis.”

pavyzdžiu 
tapo turi-

LEIDO MĖSĄ VALGYTI

Birželio 17 d. sukako 180 
karvių, avių ir metų nuo Bunker HilI kau- 

mėsai tinkamu gyvulių tynių dienos. Kautynių vie- 
bandas. Tai išeina pigiai ir ta yra Suffolk apskrities 

gre-

aug Kitų. radau savo kaimynę iš Lie- milžiniškas
Viskas ėjo gerai, kol su-tuvos Konstanciją Steponą-kitu 

kilo katalikai. N ■ - a’:« įu- vičiūte ir tu metu balandžio
kad^^.?® suriŠ0 gerai, nes pardavę tuos gy- Charlestown miestely,

uždarbio neužteko pragy-

tėve, kad eįtą savaitę visoj Argenti- 1912 metais atvažiavo Leo-
išreik.-ti savo protestą prieš noj buvo paskelbtas vienos nas Prūseika. Prakalbą lai- 
bažnyčios viršininkus, kurie dienos streikas ir po visą kyti teko žydų

amžinais ryšiais 
Pagyvenę

vulius mėsai gauna savinin- ta Bostono. Tas kautynes 
1917 kai gana stambias sumas pi- amerikiečiai pralaimėjo, bet„ Atbolv,

šoUzvo i.iHii- i,- Voiio i v i*i ' -’izrt. i * t --'metais sumanėme nuvažiuo-nigų beveik be jokio triūso jų metu jie isitikino, kadgrobia salies turtus n kelia kraštą buvo laikomi masi- Kitą kartą. Lawrence audė-.. • r> j »< • • i i j-- t • ,moiang • • 4 4 4.................... 4 • 1 • 4 v 1 Rumford, Me., pasisve- ir galvos skaudėjimo—gy- anglai nera nenugalimi: reikmaistus pnes respublikos niai protesto mitingai pnes jams streikuoiant, buvo su- * . ,T . , ,.„r • fi J & - 4,-i.v vi-Gii-viJ i • •• a 4- • L * 4- • : ciuoti. Mano žmonelei la- vuliai yra paklusnesni už tikvynausybę. , kunigiją. Ar tėvas manai, manyta surengti jų naudai
—Tai rokuojasi, Maiki, kad tokią milžinišką de- paskaitą. Kalbėti 

kad tie bedieviai galėtų ir monstraciją galėtų padaryti vadai. Bet kalbėtojai ne- g. • ti kio ativeinimo
patį vyskupą pakarti. vieni “bedieviai”? Ne, tė-atvažiavo, nes jie gavę ren- . . . .' p.

—Gal ir galėtų. Bet tė-ve, protestą prieš Argenti-gėjų vardu pasirašvta teleg-f Z1?? . lau^’ . e ve iau Tik atvykus čia europie-; 
vas klysti manydamas, kad nos dvasiškiją kelia — nusileidau. Apsigyvenome -
jie “bedieviai.” Argentina katalikai.

katalikų kraštas. Iš —Užteks, Maikiv ra

žmonelei la- vuliai yra paklusnesni už tik geriau pasiruošti ir jie 
ture 1 u ba’ pat’ko viet°s žmonės ir žmones ir nereikalauja nei bus įveikti. Taip ir buvo: 

j. ^amĮa jr . jj prafjėjo raginti algos pakėlimo, nei kito ko- netrukus anglai turėjo Ame- 
Aš

bet vėliau
riką apleisti.

Archivyskupas Cushing

kiekvieno 100 gyventojų te- darosi labai markatna. lais, suolais ir parašyta, kad J. Kaulaičia. ir kita, paskutiniuoju metu ti mėsą.

Lauk.au
uaii.au
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šytų, nei kalbėtų, kad reik 
gydytis, o rašytų, kad jau 
išgijome.

Mulkinti ir meluoti komu
nistai moka.

Biržai Tebėra Neatstatyti sargyboje,” visur įrengtos --------
Karo metu Biržų miestas Kaip Jie Mini. Užgrobimo

KELEIVIS, SO. BOSTON
LAIMINGA PENGVINV ŠEIMA

smarkiai nukentėjo. Ko- gauti “didžiai kvalifikuotą’ Sukaktį

Šiemet sukankančią Lie-munistai kalba apie milži-^d/™ Pagalbą, “labai iš-
S? bet-Ul y-’a!SaniUrinUi1 lėktuvą? ttans- tuvos užgrobimo (komunis-

" Pa d1’ Zm°mų portuoja į Vilnių ar Kauną tai sako “išlaisvinimo”) lo 
apgauoinejimas ligonius, kuriems reikalinga metų sukaktį rengiamasi pa-

TnnKan^ °k * ,LietUVą vpatinga pagalba. Sanita- minėti didele damų ir spor- 
gųzęs Jonas Skeberdis rašo finės aviacijos lėktuvais iš- to švente. Komunistų pra
ėjo laišką ^spausdino ko-gkrenda aukštos k valifika-nešimu dainų šventėj daiy- 
mumstin s Kanacios Liau- cijos specįalistai—profeso-vausią 30,000 dainininkų, o 
dies Bakas ) Pirmąsias riaį beį docentai_ir sutei. mišrų chorą sudarysią 20,- 
dienas esant Bužuose buvo kia vietoje medicinos pa-000 dainininkų. Pasak tos 
man glaudu — apsiverkiau gaibą Susirgęs kolūkietis, dienos dainų repertuaro ko- 
pamatęs tiek daug tuščių MT§ ar tarybinio ūkio dar. misijos pirm. J. Banaiti, 
vietų—išdeginta. buzai ge- bininkas turi visas galimy. šventės tiKslas “visos lietu- 
rokai nukentejo nuo vokie- beg gauti greitai reįkalingą vių tautos vardu liepsninga

Ui-
Vieno Japonijos zoologijos sodo pengvi.. ė motina. 10 dienu perėjusi, susilaukė 2 
pcng\ iniuku. Dabar ji atidžiai juos saugoja nuo galimi; pavoju, nes jie, kaip ma
tome. yra visiškai bejėgiai patys apsiginti.

CIU.rp. . ............... . . . pagalbą. Visa tai daroma dama pareikšti padėką šio
kie žodžiai aiškiai sako, nemokamai.” vingajai komunistų partijai

kad Biržai tebėra neatsta- TaJp tag komisaras už šviesų ir laimingą gyve- 
Ir galima patikėti, kad jis nimą tarybų šalyje.”tvti.

Puslapis Penktai
ponia Vincenta Lozoraitienė, 
reklamuodama savo vyrą, anot 
jos—‘diplomatijos šefą.’ Jojo 
susitikimai su lenkų prezidentu 
Zaleskių, generolu Andersu, 
Mackieuicz’ium ir kitais, suke
lia tik abejonių. Derybos su 
Vliku, susitarimai ir tų susita
rimų laužymai galutinai naikina 
pasitikėjimą juo ir rodo jo ne- 

I rimtumą. Ir tas ginčas užima 
didžiausią dalj jojo veiklos!... 
Nežiūrint to, p. žadeikis, Lietu
vos pasiuntinys JAV, moka jam 
iš Lietuvos pinigų sąskaitos 500 
dolerių j mėnesį, jo sūnui—sek
retoriui—200-300 dolerių, ir dar 

į nežinia kiek poniai Vincentai 
Izjzoraitienei. . . . Taigi Lozo
raičiai lietuvių tautai kainoja 
apie 1,000 dolerių per mėnesį.

“Tai p. St. Lozoraičio kvalifi
kacijos, darbai ir už juos moka-

----------------------------------mas atlyginimas.
Voldemaru atsiskvrimo, Smeto- ....................... ... .
nai numalšinus voldemarininkų ' V”3 5,°*

i bir Paklusti visus lietuvius: ArApie Stasį Lozoraitį ruoštą perversmą, 1934 m. 
želio mėnesį Lozoraitis buvo pa- užtenka tų intelektualių ir mo-

.Miškų inžinierius Žemai- mm (čia pasirasiusiu Dr Zub- skirtas Užsienio Re,kalu M nis-
. ncku* buvo vienoje klasėje, lenu. Pusiau darbl!/kad jį pripažintume

Ma da ka bėdavome trimis kai-ir lenkiškos orientacijos, be . 1 • r - ,
universiteto— ir eventuallal rinktume } Lietu

vos prezidentus. Mes, kurie jį

tis ir Dr. J. Zubrickas pa-asaris tikrai susirgęs gali gauti, jei spartakiados, skelbė “Naujienose” “atvi MaR1O kalbėdavome trimis kai-*r leimis™
jau ir ne tokią tobulą, kaip pradinėse varžybose daly-s ,e * ‘ J. .' . bomis: lietuviškai, rusiškai ir aukštojo

buvo šaltas pats rašo, bet tinkamą me-vausią 150,000 sportininkų, IaisK3 ^tasiui E°ZO1^1C1U1 lenkiškai. Lenkiškai kalbėdavo mokslo (be 
ir Lietuvoje. Balandžio 23 dicinos pagalbą, o jau kiek o galutinėse varžybose 5,- 11 sėtuvių visuomenei.

Šaltas Pavasaris
Šis pavasaris buv<

sporto

Lozoraitis (klasėje tebuvo lik jos, jis
Voronežo gimnazi- ... 

daugiau nieke nėra bai-,r ristame, tų kva- 
lifikacijų jame nerandame,

įlaužiamas. Daug paukščių, lai yra tik pasaka. siančios ir visos Sovietų Są- Įdomių pasisakymų dėl p.ytarpe draugu neturėjo—drau- ko Užsienio Reikalų Ministerio ^^‘iii^nerandame jame pa-
sugrįžusių iš šiltųjų kraštų, jš ateinančiu iš Lietuvos jungos krepšinio pirmeny- Lozoraičio ir dėl jo preten- gavo tik su lenkais, nepnklause pareigoms. Rankamų kvalifikacijų ne tik
sušalo. laišku ir iš t * vėliau i_ bės. , Z1JU būt! kokiu tai ‘ tautos jokiai lietuvių organizacijai ir Smetonos ar Smetonienės j prezidentU8 „misterius

-------- , . L- • oV vadu” ar “šefu.” Laiško I lietuvių vakarėlius ar pasi- nės nuomonė tais lakais Lie- Dįrmininkus bet nė i eilinius
Popierius Sau, Gyvenimas kTrP^ne^ didžiuiu^miestu Lietuvos užgrobimo 15 autoriai sako: linksminimus nesilankydavo { tuvoje turėjo nutveriamos ministerius arba pasiuntinius!"

Sau rne’ k d dldzi^ miestų met sukaktį komunistai T ... .... lietuvius jis žiūrėdavo is aukšto, reik^mės ir Lozoraičiui T
oau ligoninės neturi paprasčiau- . Q11 icn' nK11 f.a. Ginčas St. Lozoraičio su Vii- kaip j žerniau už save stovinčius . 7 V . , Laiško autonai laukia,

Komunistai popieriuje siu vaistų, o apie miestelius biriem sukaktimi Tuk eina jau nuo i946 m. Girdi" žmones. Visuomet būdavo pa- )UU) a1' 1 ą’j.e’a-kad lietuvių visuomenė pa-
aukso kalnus nupiešia. Štai ką čia ir kalbėti. Kiek laiš- 17qį Rnsiinš bials^;įd «measy-ra^nu.-^įpūtęs, pilnas didelių ambicijų. galiau susipras ir pamos

,'isą lozoraitiadą. 
jau eilė metų, kaip 

Lietuvos iždo li-
kiškai apsirengti. . . . Pažinojau šūkauti “mes be Vilniaus “p?*" vt;

Lozoraičio salininkų nepažįsta gerai jo motiną,—ji laikė save nenurimsim,” bet UŽ VlSUO- ...nn
Lozoraičio ir nežino, kodėl jis lenku aristokrate, didžiavosi sa- menės nugaros Lozoraitis su } veteianų gyvena pus-menes nugaros wzoiauu su badz,u ir ta musų visuome-WX XX Z\ VX XXf. <X >• VXX XX X. VX 1 XX XX

d. dar ledas buvo sunkiai tas liečia paprastą žmogų, 000. Šiemet Kaune Įvyk- Tame laiške užtinkame j_2 lenkai). Lozoraitis lietuvių gęs). Smetonos nuomone, jis ti- J.varbiausia__juomį nepasitiki

apie Lietuvos kaimo gyven- laiške rašoma, kad štai tas 
tojų aprūpinimą medicinos ar kitas tenai serga, reika- 
pagalba, kad atrodo, jog linga gydytis, bet kažkodėl 
ten žmogų ir iš grabo gali nesigydo. Jei jau ten žmo 
prikelti

Kaip Atrodo Klaipėda

v,PaS?,k volįeči1 spaudą Ginž tikrai t d keis_ stengdavosi jj parodyti. Tokio- įiminimu buvo užmezgės ne Ka‘P nesus,1Pra™a. f'p 
nės būtų aprūpinti tokia to- Klaipėdos uos as atitvertas Jej p rtpė. je dvasioje ji išauklėjo sūny X™ aXus ryšiui su Var- ąesusipranta skirtis su tuo

Daugiau kaip 3,000 gvdy- tūla gydymo pagalba, tai nuo kitos miesto dalies tvo- Lietuvos laisvinimo rei- Stasį: ’918.m- hiugusi V"™*- ė tjU a'pėdiški Ka- ' P°naic,uku-
tojų esą “lietuvių tautos jie nei paprastų vaistų pra-ra» kurią naktį apšviečia 00.^ or»7,o.,a. h į

______ ____ _____ ________ ____ _____ __________ stipri šviesa. Klaipėdos tur-

ginčijasi su Vliku.’ vo lenkiškumu ir visuomet Smetonos ar Smetonienės

per tūlą
iČ9iilrl£in an«i«nrpnHiisi Ipnkil. Zimieią Nai UtU\ iČlU Bl ieV i-kalas, jis lengvai susikalbę-že H'mnazija. 20 m. amžiaus;7 J ° iconl/loiA oncic Faktas yra, kad visuome-

SKAITYKITE

Kas vra tas n. Lozoraitis? suprasti kitaip, kai;

Vertingas Knygas
NAKTYS KARAI.IŠKILOSE. Liūlio ATLAIDŲ PAVĖSY. P. Abelkio ro-

Dovydtno apysaka apie jaunuolių manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- 
persryi 
lapiai.
CEZA

.h-ovaTP išmokti Slandle" į?melV?datI ųuvu^'priršTi'rmyji je, bet 1940 metais, kada ™ko nedirbdamas, aš irgi
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra- SK1J3.S miCStCllS. KcnfllHl j i x t t • . U‘4.1 • • at t , • hllčian Špfll Tp°rll tik ta

dedantiems angliškai mokytis; duoda fAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.,^. vi ’ ' b f - 1 ne advokato Lozoraičio. . . . Lo- mi ar viršininku. . . . Nuo tia Hitleris ir Mussolmis SUSI- VIIV
ištarimą, angliškus pasikalbėjimu^. Paraše Leonas Bl u mas. Trumpas Sjan ien aipef 3 a 10( O zorajįjo motina, didelių ambici- prasidėjo Lozoraičio karjera. ... bičiuliavo SU Stalinu, Italija kalvutė UŽtl’Ūksta, pono Lo- 
NAU*A VALGIŲ knyg’.CM.'Mb R^u'jų lenkė, tėvui (jos vyrui) mi- “Lozoraitis pradėjo Lietuvoje pasiuntinybę panaikino ir zoraičio šefystė išnyks, kaip

chelsonienė- parašyta: 250 įvairiu į.^ADAl. Populiari ir naudinEa naS ai' Siauliai- Visas Z>- rus jaunam, auklėjo savo sūnų tarnybą 1919 metais. Bet tais Lozoraitis paliko privatu* vasaros nakties sapnas.
receptų. 1?2 pusi. Kaina ....$l.Z-> <nj>ra djenų klausimams supras- miaUSiaS vietas Vl-a UŽėm^ —-»   ------- - - ----- > -—•   1
KAS BUS. KAS NEBUS, BEI ZE cį Kaina .......................... .............. 50c c

kad “didingas” Smetonos fanaberija ir “šefystė.’

Užėmę Stasį lenkiškoje dvasioje. .. . 1919 metais. Lietuvos kūrimosi agmuo> Apie tą vėlesni jo
beveik išimtinai rusai, ku- “Pirmas pasaulinis karas jį pradžioje, buvo abiturientų ir “veik]os” laikotarpį laiško

ib.
MAITIS NEPRAŽUS. Balio Srvc

^r£U^;2Pm^Siš vi^šS"; EZ kalba vyrauja įstaigose nubloškė į Voronežą. I Voro! studentų mobilizacija į karo mo-aa—V- saį“0"?
kauną nusikraustė ir Napoleoną re- nas. Kama .......................................10c ir įmonėse, daug rusų ka- nežą buvo perkelta daugelis lie--kyklą. kur jie pagreitintu tem-
nėjo—ir ka. is to išėjo. Kaina $2. oO LIETUVOS ISTORIJA. v »Lizx»^zxnAo To i mzUziniii «c VHrUouc Kon/1 nu (rmr A buvo islois- * ° 1 .)40 m. nustojimas Pa-Į
NEMUN > PAKRANTĖSE. Jdom Daugirdaitė-Sruogienė, 

lengvai skaitomi Dr. A. Garmaus
atsiminimai. 136 pusi. Kaina $l.(wi LIETUVIŲ KALBOS 
MILŽINO PAUNKSMĖ. Ralio Sn o- Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 

gos trilogiška istorijos kromka.į lis šiuo klausimu veikalas. Kai- 
173 pusi., didelis formatas, tėra na .......................................:............ $3.00
PnPvT.v.Ka^ ii ‘ a’ui” ”?2t’ IUOZAS STALINAS. arba kaip 
KON-TIKI. rhor Hey<-rdahl aprasy- Kaukazo razbaininkas buvo pasida- 

n-as nepaprastos sesių vyrų r.ei.’»- gusjjos diktatorių. Kaina ..25c
nės plau.tu iš Pietų Amerikos ) Po
lineziją. 413 pu. I. Kaina... .53.75 SOOAI.IZ?4O TEORIJA. Trumpai 
ATSIMINIMAI. Stefanijos

vičienės prisiminimai iš .
r.ystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi. keisis. Kaina ................................^ireik

APIE laika IR žmones. P-^’> 1 JE‘asr}r\Om!?n^tuS<^kuu^ Evangeliku pastorius Spro
4. Aisčio atsiminimai apie Bi.ikį. — . .. . i

Miškinį. Tumą, Savickį
20 pusi. Kaina ........
MIRUSIOS SIELOS.

svarbiausias veikalą- 
Miškinis. 2i>0 pusi.

VOKIETIJA

Parašė V. 
Kaina $3.00

riuomenės. Iš Klaipėdos į tuvių mokinių iš Vilniaus bend- pu (per 4 mėnesius) buvo išleis- ° • m- nūs ojimas a-i 
Kiiuna, kusdien tcleidŽiHniHS rabučiy. is Mariampoiės, Vilka- ti karininkais, dalyvavo mūšiuo- ndim > teisių Italijoje, 1946Į Mūsų Mirusieji

Neustadt- 
ligoe

z. . , , ... J' m-io Zu7r nėr ta viZikikT ™irė mūsų* tautietis Vytau-
..............................a ■ Vilka' * * V7K" tarpi lietuv u tas Vaškys. Velionis buvo■k- m zi-i vh’duo gimnazijoj, į kurią suėjo mmą. ... Ix>zoraitis išvengė tos ,arP‘ ,,eTn^ vj. u irnene negir balan-

: bėra. Ten gyvena nedide- da uma iietuviu mokiniu, šalia mobilizacijos, būdamas Ministe- dc-i° Lozora.cio darbų Lie- gimęs LrtO metais Daian
aina. SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai i.~ 'ZVPlll Hpt nu— . .. • rr , • . ,• a . tuvos naudai nei io Drotestll dčl dziO *—3 fi. LlCIJOlUlO.ijos Paltana- ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 11S1 SKaiClUS žvejų, Oei nu- moksjo prasidėjo aktinga lietu- rių Kabineto Kanceliarijos tar- uvo naun^’ ^^i jo protestų jei j j

iŠ jos jau- -iionKtnės^santrarka ir kodėl ji dar vykti į Nidą ar Juodkrantę vybės veikla lietuvių mokinių nvboje. nes Ministerijoms pra-L,etuvos okupacijos, nei jo me- bRo žmoną ir dvi dukreles.
ypatingų leidimų, tarpe. Lietuviai mokiniai išgir- šant, kai kurių kategorijų tar- nei knygų, nei yaąkyg buvo geras lietuvis,

tėvynę

ISTORIJA tik vienas traukinys. Tokio viškio. Kauno ir kitų gimnazijų, se su lenkais (želigowskio dali- to -^"fvs’tėT Balandžio 15 d. Neusta
susisiekimo, kaip seniau bu- * ™kie^ užimt^ teritorijų, niais); iš jų dalis yra žuvusių, u ;r 1 H‘ l>g<>ninėje po ilgos Ii

Vido Voronežo buvo atidarytos dvi M. kiti buvo patekę I nelaisvę, ma- e kI IIka ™tų praėjo pr mūsų tautietis Vvtvo su Juodkrante ir Nida, 
Kuršiu Mariomis dabar ne- Yčo vardo gimnazijos.

• ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz- gryg gu vaiku gVVena V 
in ir valrivmn nraktika.. I .a.-11 * v <

ro-de. kad koks tai Lozoraitis, nautojai nuo mobilizicijos buvo straipsnių Lietuvos reikalais. šeima
r 1 i i- i- . j įsskvrus tuos bereikšmius svei ' -v ‘/a-skambia lietuviška pavarde, \ 1 atleidžiami. koresnon ’r vis turėjo vilti ka
)a-'klasės mokinys, yra lenkų tarpe. “Lozoraitis pasinaudojo tąja ' J* ' Vin orinti ^avo noi
“ i , •- .. , - .- • , . . ■ - dencijas is Romos apie šefą. Jon g’lzl1- ‘’avo P”1

(liras ir K«. no istorija ir valdymo praktika. La . ,. . .
..............9 daug medžiagos. 96 puslapiai nagUOSe. JlS religinius pa
M. Gogolio kaina ...................................................50c ____ r_____4 v_x !

■ sverte AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
......... 5’— KRISTAUS VIETININKAS? Ra. nVCIOmS.

RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės rašė kun. M. Valadka. Svarbai 
parašytos indų ir kitu tolimųjų kiekvienam perskaityti. Kaina 51-30;„S„ 22» pu..,. K.P;3O€IAInEMOKRATIJA ,R R,„. kyklose mokslas einamas .u-

na ..................................v- w sevizmas. Pagal k. Kautsk siskai ir lietuviškai. Klai-
POPlfcžJAl IR LIETUVA. Kunigo naujausiomis žiniomis papildyta tuoj lifrnninės išliko nesii-M. Valadkos parašyta knyga. 250 klausimu knygutė. Kaina ............ 2oc Pe'*^K '’J*“". J nebU
pusi. Kaina ............................... ?2.5o KokjuS dievus žmonės gap. 'daužytos. Tačiau bažnyčių
ŽEM AITĖS RAŠTAI. Garsiosios SENOVĖJE. Dievų yra vi-, senuju nebėra. Kapai pa

mušų rašytojos pirmojo karo metu >ok,ų ,vairiuose kraštuose ir Įvainuo . 1
Amerikoje parašyt, vaizdeliai su ra- laikuose dievai buvo kitokie Ko- naSU> Į tVlUS.
šytojos paveiksiu. i2s puslapiu į.1^u',° scnųJų “".7../? si.oo1 Taip vaizduoja Klaipėdą rėjome.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anelkio Vokiečių Spauda. or<
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 ....................... 53.5J

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjol r

no anglų" kalba sodrūs vaizdeliai. ąako mokslas. Kaina .**..“**.£ KRAŠTUI ATSIMINT T kalba i tautiečius ne žodžiais- bet dr&
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2. ________ »
minkštais viršeliais .................51.00 DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu-; v • • •
m vos socialdemokratų raštai dėl bol- ZUIIUIS.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo-

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je. Kaina .........................................25c
Amerikos lietuviams. III P^lapių. BARARAS paer ist0.
Ka,na ............................................. rinė apysaka iš pirmųjų krikščio- .
KODĖL Aš NETIKIU I DIEVĄ, nybės laikų Romoje. Palestinoje ir K(Hn(i 

Pilna argumentų, kurie visiems Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio

įdomus. Kama ... ....... 20cpremiją. .^7" aėi™,Gaunama pas knygų plotinio'Us ir vas leideia: L. J. Končius,
Užsakvmus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: •* *

KELEIVIS
636 F.ast Bron<1way So. Boston 27, Mass.

tarnavimus suteikia 4 baž-'nutarė -ii aplankyti ir pakviesti privilegija išvengti Lietuvos kū- 
Vokiškai kalbant*! l’etu'iu tarpą. Pas jį apsilan- rimosi aktingiausios tarnybos ir

vair^;girdėti labai mažai. Mo kė čia pasirašęs inž. žemaitis pasiliko saugioje užfrontėje!... 
su pora draugų. Mes gavome Vėliau jis buvo perkeltas į Ber-, 
įspūdį, kad tai sąmoningai apsi- lyno Pasiuntinybę sekretoriumi 
sprendęs lenkas, lenkiškų ma- pas tuometinį pasiimtini Varlo- 
nieru. ponaitis, kuris arogantiš- va Sidzikauską, o po 1926 metų 
kai prašė palikti jį ramybėje, gruodžio mėnesio perversmo 
... Po to mes jį laikėme lenku Lozoraitis buvo grąžintas į Kau- 
ir daugiau reikalų su juo netu- ną. i Užsienio Reikalų Ministe

riją. kur jis pradėjo kilti aukš- 
oroneže Ix>zoraitis su ma- tyn. Po galutino Smetonos su

apie šefą 
kurias, kaip paaiškėjo, rašinė
davo į ‘Europos Lietuvį’ jojo

kada nors 
poilsio vie

tą Vytautas Vaškys gavo 
Neustadt-Holstein kapinėse.

■

Igno Končiaus albumas “MEDŽIO DROŽINIAI GIMTAJAM

223 ouslaoiai. Dauaiau KHI nuotraukų. K i c t i viršeliai.

7ti Westalou; St., Boston 22, Mas

LENGVAS HUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktą, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, 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 Broadway, So. Boston 27, Mass.



FTLE'VTSjSO.'Puslapis Šeštas

Keliavo Žinia

Valgysim Floriduotą 
Druską

Medicina nugalėjo jau 
daug pavojingų ir mirštamų 
ligų, tačiau iki šiol nesuge- 
bėjo nugalėti dviejų labai 
paprastų ligų: slogos ir dan
tų gedimo. Nėra kol kas 
vaistų nuo slogos, taip pat 
niekas nesurado vaistų, kaip

rašoma, apsaugoti dantis nuo gedi-Laiškai iš Lietuvos pasi-1 Toliau laiške 
darė savotiška naujiena, kaip jų motina (laiško ga- m0. Tiesa, Įvairūs dantims 
Kiekvienas laiškas, kuris pa- vejos sesuo) mirė. Apie pastos gamintojai skelbia, 
siekia Ameriką, dabar skai- savo gyvenimą mirusios se- Rad jų pastos yra pagerintos 
tomas ne tik tų, kuriems sers vaikai tik tiek parašė: ir apsaugo dantis nuo gedi- 
laiškas skiriamas; bet ir vi- ko, kas mo, tačiau dantys kaip ge
sti apl.nkmių kaimynų be. visi s,,eiki Siemet žiema do ta.p genda.
pažįstamų. Žinios is L.etu-buv0 , _ mažai Savo laiku buvo daug
vos tokios retos, kiekvienas šaRi nehuv0 ko, ginčytasi, ar nereikia flori-
laiskas taip mažai pasako kas • (laiškas raš w sau. duot! vandeni, kadangi flo-
apie genimą Lieturoje, sjo mėnesj j9;5 melais._ ndas apsaugo dantis nuo
patys laiškai tokie reti ir * gedimo. Floriduoti vande-
trumpi, kad kai pasiseka ‘ ... . T „ ni—reiškia i vandens rezer-
gauti laišką iš Lietuvos, tai Mes dėkojame Jums uz um
gavėjas nori pasidalinti juo mokslininkų apskaičiuotą

skaitys, negu jis pats. Apie mirusius galima pa- daug miestų negali vandens
Lietuvos žmonės žino, rašyti daugiau, bet gyvi li- floriduoti dėl gyventojų pro- 

kad rašyti laiškus reikia at- kę apie savo gyvenimą ne- testų. Vieni yra prieš van- 
sargiai, apie savo gyvenimą nori pasakoti. Ir ką gi ra- dens floridavimą dėl to, kad 
nepasakoti teisybės, o jei švsi, jei meluoti nenori, o dar nėra galutinai iština, 
nenori meluoti, tai visai ne- skustis perdaug pavojinga, ar floridas, kad ir mažam 
pasakok. Nežiūrint to, kad nes nežinia, kieno ausys kiekyje, nekenkia žmogaus 
laiškai rašomi atsargiai, ru- skundą išgirs. Gali ir vėl organizmui. Kas iš to, jei
sų cenzūra vis dėlto daugy- cenzūra laiško
bę jų sulaiko. Kiek laiškų ir vėl Amerikon nenueis ži- kia kitiem organam ;
Amerikos nepasiekia ir pa- nia apie artimo žmogaus priešinasi tikybiniais sume- 
silieka cenzūros stalčiuose, mirti. timais—girdi,, vandenį įei
to niekas nežino. Apie toki šiandien mes Gidžiuoja- kia vartoti tokį, kokį randa- 
nuklydusį laišką galima su- mės nepaprasta technika ir me gamtoje, negerinant jo- 
žinoti tiktai atsitiktinai. tobulo susisiekimo priemo- kiom dirbtinom priemonėm.

Štai mūsų skaitytoja Eli- nėm. Visą pasaulį gali ap- Harvardo Universiteto 
zabeth T. prisiuntė mums lėkti mažne per ’kelioliką dentistų mokykla paskelbė 
laišką iš Lietuvos, iš kurio valandų, lėktuvai nuneša naujausius tyrinėjimus, pa
nišku, kad anksčiau rašytas žmogų per kelias valandas gal kuriuos dantis galima 
laiškas jos nepasiekė. Anks- j tolimiausią žemės kampe- bus apsaugoti ir nefloriduo- 
tyvesniam laiške iš Lietuvos jį- telegramos per kelias jant vandens. Užuot flori- 
buvo pranešta apie Mrs. T žinutes nuneša žinias iš davus vandenį, galima flo- 
sesers mirtį. Gal būt buvo vieno kontinento į kitą, ir riduoti druską. Kas norės 
dar kas nors parašyta, ko vįs dėlto šiais nepaprastos apsaugoti dantis, galės pirk- 
nereikėjo rašyti (cenzoriaus technikos laikais, kada lėk- ti floriduotą. druską, ir ne- 
akimis žiūrint), ir tas laiš- tuvai iš Amerikos nuskren- reikės protestuoti prieš van- 
kas mūsų skaitytojos nepa- da i Europą per 8 valandas, ”ens floridavimą. 
siekė. Po kiek laiko, nieko reikėjo pusės metų, kad iš Tokios išvados priėjo ty- 
negirdėdama iš savo sesers, Lietuvos galų gale ateitų ži- rinėtojai. stebėdami Indijos 
Mrs. T. vėl parašė į Lietuvą nįa apįe sesers mirtį! Tarp gyventojų dantis. Indijoj,
laišką ir gavo iš mirusios se- Rytų jr Vakarų pasaulio sto- ypač Delhi mieste, gyvento-
sers vaikų pranešimą, kad vj geležinė siena, pro kurią jai turi baltus sveikus dan-
jų mamytė (Mrs. T. sesuo) nepraeina jokios žinios apie tis, nežiūrint, kad jie pras- , , . , . . ... . , .
jau pusmetis kaip mirė, ir žmonių trėmimus apie nuo- tai maitinasi. Nors Indijo- bus kaip nakties poilsis. panas nedirba, tai jis savai- laike. .
kad jie jau senai buvo para- Etinius areštus, apie pusba- je mirtingumas yra labai Dl\ Kirsner, kuris užaugo me yra “relaxedir jam Tiedu parodė šėpelę, įmūrytą sienoje,
šę apie jos mirtį. Štai duo- dį gyvenimą. Pro tą sieną augštas, bendras gyventojų $Tuk°je. mokėsi Ispanijoje, nereikia dėti pastangų, kad Asesorius, Kirylius ir kiti gentys apstoję atidarė sė
dame to laiško ištraukas: į praeina tik trumpi laiškai, sveikatos stovis žemas,

kad buvo lengva žiema, kad čiau dantų gedimas ten

nepraleisti, jis apsaugo dantis, bet ken- 
Kiti

Miela Teta!
ta. Meksikoje ir Guatemaloje ir atleistų 
vra turėjo progos stebėti ispanų nervus.

savo

apie
•Jūsų sesute

Netinginiaukgrali kalbėti, ka nori. ir kad kuris apsaugo dantis nuo ba fiziniai, tai jų nervai, vi 
TaT?953 metais^^Ies vienintelis džiaugsmas gedimo. Indijoje vanduo vien vra Įtempti ir jiems 

Jums apie tai rašėme, bet
kodėl Jūs to laiško negavote X” --____________ ___  ,al„,|ami druską. Mat, In
mums neaišku. Sovietu SH.įunffoje su miniote- (lruskn VFH V3,i"toj<lIY13,
Jūs laiško negavote, tai pa- rio pirmininko pavaduotojais ir tokia R0Ria gaunama iš iū-

iš viso vra 269 ’ , t- - uros vandens. Ji nėra che-
__________  j miškai valoma ir baltinama,

ir joje yra pakankamai flo
rido, kad apsaugojus dantis 
nuo gedimo. Taigi, iš Har- 
varto tyrinėjimų išeina, kad 
ateity, kas norės, galės p.irk- 
ti floriduotą druską, o apie 
vandens floridavimą galima 
bus pamiršti.

nuolat reikia kartoti, kadvra tas. kad kol kas jie dar nėra floriduotas. Indijos .. . ,
, gyventojai floridą gauna, Jie atsileistų. Tuo tarpu is

ir neliūdėsi. 
(Renan)

viso nėra 
Jeigu is-

Netekom Ilgametės 
Skaitytojos

rašysim dar kartą smulkiai viceministeriais 
apie mūsų mamytės mirtį.” ministeriai.

MATĖ NUSIžl DANT

Jean Krissman (viduryje) matė. kaip gatve eidama nusi
šovė jos motina, susiginčijusi su savo vyru. Jean patėviu. 
Ją susijaudinusią laiko kita moteris ir Los Angeles poli
cininkas.

POPIEČIO MIEGAS 
PRAILGINA GYVENIMĄ

Šiame skyriuje nekartą 
buvo rašyta, kad pamiegoti 

1 po pietų labai sveika. Kiek
vienas žmogus turėtų steng
tis po pietų nors kelias mi
nutes ramiai išsitiesti ir 
snūstelti.

Du daktarai iš University 
of Cincinnati, Dr. Clarence 
A. Mills ir Dr. Robert Kir
sner, sako, kad popiečio 
miegas prailgina gyvenimą. 
Labai svarbu, kad žmogus 
naktį miegotų pakankamai 
ilgai ir gerai, bet popiečio 
miegas yra nemažiau svar-
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NELAIMĖS DRAUGAI

Eismo (tralfic) nelaimėj nukentėjo ne tik čia matoma 
Linda Gunzales. 4 metu mergaitė iš Ix>s Angeles, bet ir 
• os sesuo, brolis, motina ir jos šuniukas *'Louie.’' kuriam 
išsukta kojytė. Jo juoda akis yra įgimta.

TĖVUI
Ak, tegu sako man, kad tu seniai jau miręs,
Kad nėr tavęs, kad žodžiai tavo nuaidėjo,
Ir nežinia, kokiam danguj, kokiuose tyruose 
Užglostė pėdsakus tavuosius vėjai.
Tu gyvas man esi, buvai ir liksi.
Tai tavo širdi plakančią jaučiu savyje 
Ir atmintį rūpestingiausių žvilgsnių 
Saugiai, kaip kūdiki, nešu glėbyje.
Aš gi žinau—tai tavo geros rankos 
.dane paklydusią miegan nuglosto 
b beprasmingų kančių prakaitą 
Dukrai nuvargusiai nušluosto.
Kai paskutinę dainą išdainuosiu,
Žinau, viską atleisdamas mane priglausi,
Todėl augstai iškėlusi širdį nešuosi,
Kad tau nesuteptą grąžinčiau dovaną brangiausią.
Ir tegu sako man, kad tu seniai jau miręs,
Kad nėr tavęs, kad žodžiai tavo nuaidėjo.
Ir nežiniai' Lokiam danguj, kokiuose tyruose 
Užglostė pėdsakus tavuosius vėjai. . . .

H. LUKAUSKAITĖ.

ŽEMAITĖ:

Kunigo Naudą Vėjai Gaudo
(Tęsinys) į

šeimininkė sviesto puodą Įleido i perkasą laidaryje 
ir šiaudais apkreikė. Barbikė du prikaistuvu ir keptuvę 
išmetė už lango. Dulkis iš miestelio- atjojo i apluoką 
(ganyklą) palaike kumele, numovęs paleido ... ir pasi
movęs klebono juoduką, užsisėdęs nujojo. . . . Martinkus 
atvažiavo, įsidėjo plūgą ir nusivežė.

Zavernienė, tikra klebono sesuo, ir jos žentas Kivy
lius, patys artimieji giminės, visą randą vedė. Numirėli 
tebetaisant, Kivylius atsiminė apsižvalgyti po lauką. Bu
vo ir daugiau klebono genčių—brolio sūnus ar du ir bro
lio duktė su vyru—tais Kirylius neišsitikėjo.

—Mama! Neišeik iš pakajaus,—tarė Zavernienei, 
—dabok šėpą ir kumodą, aš toliau pasižvalgysiu.

Palikęs uošvę sergėti pinigtt, nupuolė prie šeimi
ninkės.

—Duokš visus raktus!—š^ukė.—Man tavęs neberei
kia, aš pats priveizdėsiu. Gali sau nėšinties!

—Kol tik policija nepareikalaus nuo manęs raktų, 
tol neduosiu,—ginčijosi šeimininkė.—Aš tavęs nepažįstu; 
nežinau dar, kam teks! .

—Ar gali būti kas pirmesnis, kaip tikra sesuo? Ma
no pati—sesers duktė, nė siūlo galo niekas negaus be 
mūsų. ... t i

—Aš nieko neprašau. . . . Mano visas dalbas nuo 
tiek metų čia sukimštas,—verkė šeimininkė,—tausojau, 
tausojau naudelę, dabar svetimi nori suėsti. . . . Neduo
siu raktų!

—Nori viską išvogti?—šaukė Kirylius,—aš prie visų 
durų sargus pastatysiu ... ’

—Statyk! Nė pats nevogsi. . . . Mano alga, drabu
žiai ir patalynė, viskas tebėra. . . .

Tiems besiriejant, kleboną jau paguldė ant lentos 
didžiojo kambario gale, žvakėmis ir lempomis apstatė 
—už galvos mišiolas ir taurė pastatyta; patena rankose.

Davatkos ir aplinkinės bobelės subėgo. Suklaupu
sios prieš numirėlį, ėmė verkti, raudoti:

—Tėveli, tu mūsų tėveli! Tėveli dvasiškasis. Kam 
tu mus palikai?!

Tuo tarpu atbarškėjo, atžvangėjo asesorius—toksai 
pabaltakis barzdyla. Atsistojęs prieš numirėlį, persižeg- 

j nojo įkypai tris kartus. ’
Pajutęs Kirylius, tuoj prisistatė ir sveikinamos kaži- 

ką įspaudė asesoriui i ranką. Paskui ėmė po visus kam
barius vedžioties, visas duris rodyti, visur antspaudus 
spaudyti. Nuo šeimininkės visus raktus atėmęs asesorius 
atidavė Kiryliui. Pagrįžęs į kambarius taip pat visus 
daiktus antspaudavo—skrynias, kumodas, šėpas. Paskui 
susitarė pažiūrėti, kiek liko klebono pinigų. Pasišaukę 

_ šeimininkę ir kunigiuką klausė, kame klebonas pinigus

panų kalboje iš 
žodžio “relax.”

PLĖšIKAI SUMUŠĖ

Alice Lon. Hoilywood dai
nininkė. jai grįžtant namo, 
buvo plėšiku užpulta, su
mušta, jos drabužiai buvo 
nuplėšti ir ji nuoga nufo
tografuota. Jos vyras ir 
motina taip pat buvo su
mušti prieš jai sugrįžtant, 
įurišti ir priversti praryti 
niegamujų vaistu, kad plė- 
ikai turėtų laiko pabėgti, 

kol nukentėjusieji atsibus.

raumems ir pe]ę: vado keletą dešimtų į-ublių sidabriniais, stambiais, 
smulkiais ir variniais. Prisistatė tuojau iš susirinkusių 

fcudynę visokios bobelės šaukdamos, verkdamos, kad 
pinigėliai esą padėti pas kleboną. f

Aessorius žiūri šėpoje, teisybė, visokių mazgelių
rado su pinigais. Baltoje skarelėje truputis pinigų įrišta, 
kitos raudonoje, mažame maišelyje, popierėlyje įvyniota, 
bet be jokio parašo, be kokio ženklelio, nežino, kieno ir 
kiek.

Buvo tat daugiausia špitolninkų pinigai.
Nors kiekviena bobelė aiškino, kurioje skarelėje jos 

pinigai ir kiek, bet asesorius ir Kirylius neduoda, kol 
' visus klebono raštus išveizdės. ,

Gentys ir asesorius labai stebisi, kad klebono taip 
maža pinigų terado. Būk kas ten matęs nesenai prie

j Šių metų vasario (Feb 
i mary) 20 dieną, Lawrence,
Mass., mirė ilgametė “Ke
leivio” skaitytoja Marija ,, , . , . v
Kazokaitė-Milienė. Giliam klebono tns tūkstantines, o cia nei kebų šimtų nerado, 
nuliūdime paliko jos vyras nei bankinio bilieto nė vieno, tur būt, kas nors pavogė. 
Silvestras Milius, dukrelės kas? Visi viens j kitą žiūrėjo, šeimininkė nevaikš- 
Aldona ir Birutė, sūnus Leo,iriojo, kunigiukas nė tiek. ... ’
keturi anūkai ir brolis Jonas Felčeris patyliais ėmė šnekėti, kad aptiekoriaus bro- 
Kazokas, gyvenąs Fitch-;iįs? klebonui bemirštant, tos šėpelės raktelį šen dėjęs ir 
burg, Mass. ; ten dėjęs, ir į kišenę buvo įsikišęs ir vėl padėjęs: tur būt

Marija Milienė buvo gi- jjs apsisukęs apie pinigus. ... O gal klapčius? 
muši Žiežmariuose, 1879
metais, birželio 24 dieną. 
Jeigu mirtis jos dar nebūtų! 
pakirtusi, kitą savaitę ji bū
tų šyentuši 76 metus am
žiaus. Marijai Milienei gy
venimas nebuvo lengvas: 
paskutinius 28 metus ji bu
vo invalidas. Vienas iš jos 
džiaugsmų buvo “Keleivio”; 
skaitymas, ir dukrelės kiek
vienais metais atnaujindavo 
jos “Keleivį” Motinos Die
nos proga.

Dabar, netekus motutės, 
dukrelės atnaujina “Kelei-

Gal zakristijonas? . . Mąstyk nemąstęs, o pinigų čia 
nėra. * * . „

Užantspaudavo šėpeję. . . ’ ’ - , .
Visi gentys, labiausiai Kirylius, kaip nupiauti paliko 

. . . laidoti kleboną reikia iš savo kišenės. Ką daryti? 
Užsakė dailidei grabą dirbti, susilygo dešimti rublių už 
vieną darbą—medžiaga iš klebonijos.

Čia gi ant nakties prisirinks daugybė žmonių, žino- 
jma, kaip į klebono budynę maž visa parakvija.

Pasitaikė penktadienis, šeštadienis, tokios dienos, 
reikia silkių, alaus, nors truputį degtnės giedotojams. 
Visam kam reikia pinigų. Duoti giminei iš savo kišenės 
—rizikas, nes nežino, kaip išeis su nauda. Reikės dalytis 
į daug dalių, po maža teklius, o kiekvienas norėtų vienas 

vį” tėvui, kuris taip pat apžioti. Gentys ne gentys plėšia sau, kaip tik besumano, 
mėgsta “Keleivį” skaityti. | (Bus daugiau)
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0 Kas, Jei Jie Nebūtų Išradę
Nesenai vienas gydytojas dėliais. 

sveikatos reikalams skilta- Jo atradimas padėjo iš- 
me žurnale paskelbė 10 išra- aiškinti daug dalykų iš šir- 
dimų medicinos srityje, ku- dies ir plaučių veikimo sri- 
riuos jis laiko svarbiausiais ties.

Tie išradimai, to gydyto- ,smoke Apmar,n“
jo nuomone, yra šie:
Surado Pirmuosius 
Mikrobus

Senovėj ir didžiausias
operacijas darė ligonio ne
apmarinę. Galite sau Įsi
vaizduoti žmogaus skaus- 

Seniau žmonės kai kurio- mus, kuriam piauna koją ir
mis ligomis mirdavo kaip jis viską jaučia. Bet apma- 
musės ir niekas nežinojo, rinimo (anestezijos) prie- 
kad jų mirties priežastimi monių tada nežinoma. Tik 
yra akimi nematomi gyviai 1842 metais Georgia valsti- 
—mikrobai. , jos mažo miestelio gydyto-

Prancūzas Pasteur praei- jas Crawford Long pirmą 
tame šimtmety pirmasis pa- kaitą padarė operaciją be 
stebėjo, kad tie mažytėliai skausmo, apmarinęs ligoni 

‘gyviai mikrobai gali Įsiverž- efiru. Beveik tuo - pačiu 
ti i žmogaus kūną, jame metu Naujosios Anglijos 
daugintis ir sukelti įvairias chemikas Jackson pasiūlė 
sunkias ligas. Jo mintis iš- Bostono dantų gydytojui

KELEIVIS," SO. BOSTON
BROLIS {TEIKIA DAKTARO LAIPSNI

/rezidentas Eisenhovver gauna Pennsylvanijos universi- 
eto teisiu mokslo garbės daktaro laipsnį iš savo brolio 

2r. Miitcn Eisenhovver. kuris yra to universiteto prezi- 
Jentas.

Kas Taip Daro? kurį laiką jie buvę Įsakę 
jam tą darbą nutraukti. Bet

MONTREAL, QUE.

Lietuvių Rašytojų Drau- Įis tur*s Jau Puošęs ir Nr. Mirė Jokūbą* Gruckuna*
gijos leidžiamuose praneši- .. . ... Pranešu giminėms ir pa-
muose paskelbta: L Ta P^ga Jis vėl kreipiasi žĮstamiems, kad gegužės 16

“A Vilainio - Šidlausko * visas tykias prasyda- sulaukęs 85 metų am- 
Nemupo leidykla, daugiau- mas išleidžiamų leidi- žiaus, po labai trumpos ir 

LpsJvp,-čianti spnn velti- n1^ 1 eSz-’ ka(1 J1S £ale’ pirmos ligos mirė mūsų my-sia besiverčianti senų verti
mų perspausdinėjimu, ne
kartų yra pažeidusi autori- T “““
nes vertėjųį teises ir mova- “ a"a^ 2 U “ Jis gimž 1870 metais
LaJi’L R -y St., Danville, Ui.

kė ne vieno LRD nario 
skundas. Kitų kolegų tei-
sės net pakartotinai pažeis- ---- g [)usl ~į persikėlė i Kanadą, kame h
tos. Antai, pnes po ą me- .« £ i5c. Baigė savo amžių,
tų, ne neatsiklausus —

tų juos aprašyti.

vertėjo

limas tėvelis Jokūbas Juo
“Knygų Lentynos” kaina zas Gručkūnas.

Matlauky, Kybartų valse.,
____  Vilkaviškio apskr. Iš Lie-

VĖPLA, Montrealio juok- tuvos lb91 metais išvyko Į 
darybos pagerintos rūšies Angliją, iš čia po 17 metų

F.’ Neveraviėiaup. Nemuno *?“,!“ ei,i kas„2 ™ėn“ius' Jis buvo ilgametis “Kelei- 
e,-spausdinta jo vemtasis “•**{*«*• X:„“MS,

Reymonto Kaimiečių 4 to-kas' 1220 Bishop mirties jis pajėgė -Keleivi”
mų veikalas. Vertėjas būti- ApL 3> M°"treal- Que- kito la.krascius skaityti 
nai norėjo pataisyti naujos Lana( a-
laidos vertima, tačiau leidė
jo atspausta fotografuotiniu 
būdu be pataisų. Pagaliau

....  ■ —» pažadėta vertėjui honora-
Iš seno buvo žinoma, kad ras» bet netesėta. Su L.

Yra neblogų juokų.

Mikas Persitvarko

be akinių.
Paliko nuliūdę sūnūs Juo

zas ir Pranas ir duktė Ona.
Juozas Gručkūnas.

Birželio 6-7 d. viikas, iš- Paieškojimaiplėtė vokietis Robert Koch William Morton efiru ap- kiek nusimanąs r______ __________ ....
ir anglas Joseph Lister. marinti dantį prieš ji trau- pagalbos” reil$alu, žino, geležis padeda mažakrau- Tolstojaus Annos Kareninos klausęs savo pirmininko

Pasteur surado rūgimo kiant " —--- i----- .•—... • v\ocioirrto /■!<>»• 7itn,. r»ranpšima_ astuoniais bai-

mikrobus, vėliau Lister įro- Nup tada chirargijoje 
de kad operuojant galima idėjo naujas 
apkrėsti ligoni ir išaiškino, _Sc atpalaidav

Aš, Ona Miliauskiūtė, iš Papiškių 
parapijos, Trakų 

paieškau savu 
liliausko iš tus pat 

Ameriką prieš pir- 
gyveno San Etan- 

žinantieji atsi- 
(29)

.Miss Ona Miliauskiute 
5 Met-hanic- St.

Saxonville, Mass.

pirmosios

menų tikslu Įtraukti naujųkaip su tuo kovoti. Koch nuo'bajsiausi kančj ja _ . . a -
dar daugiau savo žiniomis aov.jr,t vėlinu an *4 priemonę panaudojo gar- varsanas, kuns pasirodė varaą......... • ___ „„ ldClJUS aaidni. vėliau ap- „u;......____________ x________________ u..:prisidėjo chnurginiams ap- marinim0 būdai vis buv0 t0-
krėtimams sumažinti. Jis bulinami.

susis prancūzų chirurgas mirti nešąs sifilio mikrobui. Spausdinamas ir rašytojo žmonių kiek galima plates- 
Pare šešioliktame šimtmety. 1932 metais vokiečių che-.Neveravičiaus laiškas, ku- nkl bendradarbiavimo pa Paieškau savo vyro Adomo Pet

rausko (Adam Petriuk,, kuris prasi-pa-mikas Gerhard Domagk su-name jis primena, kad A n-S1 indu. Naujoji Vykdomo- šalino ly|5 metais. Girdėjau, >or»e- 
gy-rado sulfonamidą ir kitus nos Kareninos 2 tomus jis jį Taiyba sūdai y tina ne

1881 metais pirmasis paro- ~ .... Suveržiant kraujo indus
dė, kaip galima dirbtiniu Rentgeno Spinduliai Surasti vyko išgelbėti daugiau w ___ _______ , .................... ...... „ .. . .
būdu išauginti bakterijas, o i895 metais vokiečiu moks-vybhb negu kuriuo kitu at-vaistus, kurie naikina Įvai-vertė, o likusius Povilaitis. Lau kaip ikiliepos galOL mirusį esant. „raneškit-
neti-ukus jam pavyko suras- lininkas Wilhelm Roentgen skl™ chirurginiu veiksmu, nas kitas bakterijas. Paskutnysai pasiliko Lietu- £ P°‘e y yj a^T
ti ir baisiąją džiovos bacilą. surado iki to laiko nežino- Skorfcutas Įveikus J942 m«aį, Alexander voje o Neveravieius gyvena 1 komį.ijos______ oicp. a. ui- '
Raupų Skiepai Pagaminti mus spindulius, kurie vėliau -. Fleming ir H. Florey paskel- Anglijoje. , Raudono io Krvžiaus ir kiti p»i«šk*‘1 &ta<i čenanavičių, gimu-

pų oKiepat pagaminu pavadinti jo vardu. Jie\ Šiandien ta liga cia ma- bė, kad penicilinas stebuk- --------------------------- ,K, P hi,y’ .. • ? ?arliavcL k~aro
Anglų gydytojas Edward j lino gydytojus peršviesti žai bežinoma. Tai vitamino lingai naikina Įvairius pū-

Jenner 1798 metais surado žmogaus kūno vidujines da- trūkumo pasėkos. Ja Havimus sukeliančius mikro-
4r leistina? klausimai- TautininkųHr las teistinu. Laisvės Kovotojų

posėdy nedalyvavo.raupų skiepus. Pradžioje u p vė,jau ir drti tais ypač daug sirgdavo ir mir- bus. Vėliau kiti išrastieji Kohler automobilių dirb-_________________
žmonės ir net nemažas gy-spinduiiais iki to'laiko ne. d?vo junmnkų, kūne se-vaistai mikrobams naikinti, tuvės (Wisconsin valstijoj) ,,, -, . - B , ■
dytojų skaičius buvo pnes pagvdomas iigas. nuu buvo priveisti maitin- arba kaip dabar sakoma darbininkai streikuoja jau Skaitytojų Kalnai
jo išradimą nusiteikę, nore ‘ _ -tis tokiu maistu, kuris netu- antibolikai — streptomici- keturioliktą mėnesi. Da'rb- .
raupais mirė milionai. Sužinojo, kad ir įėjo C vitaminų. Skaiciuo- nas,, aueromicinas ir kt.— davis iau nekarta vra nusi ^erhiama Reakcija,

Jenner nuopelnas buvo Uodai Apkrečia jama, kad nuo 1500 iki 1800 sukėlė tikrą perversmą dau- žengęs darbo Siunčiu Prenumerat* ir Prasantykius 
tatymams. 

Prieš 20 metų, toj dirbtuvėj

me-
lf ta buvo rvtų Vokietijoj. Taip pat 

, . paieškau Kazį Kazlauską, gimusį
atStOVai Stanaičių kaime, Garliavos valse, t u 

karo jryveno Vokietijoj, anglų zonoj. 
V. čekanavičius
134 Argyle St.

Toronto, Ont.. Canada

Parduodu Krautuvę
Pigiai narduodu krautuvę—groser- 

nę su alaus laisniu. 2651 Ontario 
St., Montreal, Canada. Skambinti

tas, kad jis pirmasis surado Ilgai žmonės nežinojo, ™etų skorbutu, arba kaip gUmą apkrečiamųjų ligų įvarantiems įstatymams^ Sos’^ntTž^os10 gener°lui vakara|® (RA
būdą apsisaugoti nuo susir- kad apsikrėsti apkrečiama tada vadino “juodąja liga, ’ gydant.
gimo raupais Įskiepijus Hga galima ne tik betarpis- m^ė daugiau nei milionas --------------------------
skiepais, kurie padidina at- kai santykiaujant su sergan- jūrininkų. |* pįpĮu Amerikos
sparumą tai ligai. čiu, bet ir nuo vabzdžių ir Šimtmečius niekas neži- v

Vėliau mokslininkai iš- parazitų, tai yra savanau- nojo, kodėl jūrininkai, ilgus BRAZILIJA tada atsisakė pasiduoti tar- tydamas, kad jo liktų ir kitai
moko pagaminti skiepus ap- džiu gyvių. 1879 metais mėnesius priversti gyventi Kiek Auku, Kiek Siaubo! pininko sprendimui. dienai paskaityti, bet, kai pra- .
sisaugoti ir nuo kitu apkre- dr. Paniek Manson parodė, laivuose, sirgo skorbutu. . dedu, tai ir baigiu tą patį va- Dėmesio, Farmeriai.
čiamų ligų: vidurių šiltinės, kad uodai gali nešioti iš vie- Tik 1747 metais anglų gy- , M- Laupmaitis, Sao Pau- O vis~deito_tas_Kohlei (ir kara nes jame viskas įdomu Norėčiau pabūti kokį mėnesį pas

negalėtum Vedybų tikslu noriu susipažinti su 

kilus streikui, dirbtuvės po- “sufiksyti,” kad “Keleivis ei- vaizdos, negirtuokliu, kuris mėgsta
licija Šaudė Į darbininkus, tu bent du kartu per savaitę. rami’ gyvenimą Turi būti susipa- w= v . Y zinęs su sios salies kalba. (2.»2 užmušė, 4b sužeidė, jis ir žinai, as taupau ‘-Keleivi” skai- k. p. Si.

Generole, ar tu

902 Belmont Avė. 
Brooklyn 8, N. Y.

choleros^ difterito ‘ geltono^ tos i vieta plauko storio va- dytojas James Lind atiden- įo mieste minint birželio kiti jam panašus) gauna Aš sutikčiau ir $10 mokėti, ?auŠkyti u»-
tnoieiob, Uiiieiiiu, t ;;o aė ha nadnnti baisiąsias dienas, išleido ke- pelningus krašto apsaugos jei tik jis eitu dažniau. Maikis .j. k.
jo drugio, o paskutiniuoju bulelius, o 1900 metais jis ge tą paslaptj. tūkstanžiu at. departamento užsakymus, tikrai mums pritars. ««». I š
metu net vaikų paralyžiaus, jrode, kad ir maliarijos pa- Llnd įrodė, kad jurinin- sišaukimu -Genosidio So-Ir dabar jis yra gavęs tokį Siunčiu tau, generole, $1 do- ----------------------

razitus išnešioja uodai. kai suserga dėl to, kad jų vįeGc0.” Jame matome 2 milionų vertės užsakymą, vanų, galėsi porą “šatų” pipi-
Bet didžiausias nuopelnas maiste nėra vaisių sunkos iau(įonos spalvos išsižioju- Darbininkų unijos griežtai rines nusipirkti.

, )S cio KoirlvkU—nrimcmtnnorsi nrotestnoia nripš toki krašto Tavo ištikimas draugas
bet

Kraujo Apytaka Išaiškinta

. Sehenectady, N. Y.

gydytojui W alter Reed, ku- apelsinų ar kitos vaisių sun- ~ 0 ant pjjvo parašyta: valdiniai užsakymai nebūtų
ris Įrodė, kad geltonąjį dru- kos. Bet dar kelios dešim- “COmonismo.” duodami tokioms įmonėms,
_ Z _ ivzvJnl il/ocčiomi nrom’o T inrl

dytojai
jas teka mūsų kūne. Kraujo 
apytakos išaiškinimą gailu
sis anglų mokslininkas Tho- 
mas Brown laiko ne mažiau 
svarbiu, kaip Amerikos at
radimą.

Tas nuopelnas tenka Ang
lijos karaliaus Charles I gy
dytojui William Harvey, 
kuris 1628 metais išleistoj 
knygoj išaiškino, kaip krau
jas teka arterijomis, veno-

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.

A. V.

JUOKAI
Aš Tiek Daug Nežadėjaugį platina uodai Įkąsdami tys metų praėjo, kol Lind ^ntras juodos spalvos kurios nesilaiko išleistų ista- 

žmogui, kad drugio sukėlė- išradimas buvo pradėtas jkslas ,Jodo prave‘niškių tymų darbo reikalams tvar- 
jas parazitas kuri laiką pa- vykdyti, kol jurininkai pra- * , . ‘ kyti.
būna uodo viduriuose, taip dėjo privalomai gauti vai- pOr?uXlu kalba 5 ei --------------------------
sakyti, subręsta. Tas. fak-šių sunkos. Ir tik nuo to paaiškinimas, kuris Jie Moka Apgauti
tas vėliau įgalmo išaiškin i laiko anglų žodžiais;’ <(Riek - ______

tuiu kraštų 'ligomis. apsaugos būdas buvo Įves- auk,ų’ kiek siau^°’ kl*k kan i Is T.arybų Sąjungos vis ya., kad del manęs es, pas,ruo-galvos skaudėjimo, sąnariu gė-
ųjų 4 s .21 ir kitu šalių laivvnuose Cių’ Ir kac a tam buS ga" ^ar &nzta belaisvių vokie- *ęs šokti j ugnį ir vandeni, o limo. ir nuo daugelio kitų vidu-

Nemokėjo Kraujo Sulaikyti ‘ - t- a las?” Čių. Nesenai vienas tu gri- Pabartu niekados neduodi man riu ligų. šios arbatos švara*
.. , - V • • Šiandien k-ietrrienas nors Bet')ldziays!as L!n? nu.°' Reik pasakyti, kad atsi- žusiųjų pasakoja, kad 'l»53 pin/“• k« !»•««•». kainuoja S4.00.

mis ir plonučiais kraujo m- Šiandien kiekvienas, noi. pelnas buvo tas kad jis pir- šaukimJ tik,.ai ?umaniaii metais vasarą atvykus ang- , Bet aš nes,, nieką- ALEXANDER’S CO.
masis atkreipė demesj j tai, a<H j koštas. Ių darbo unijų delegacijai **\‘aa ka<l <*' «•>'»’ «« BROADWAY

jog kai kurios ilgos kyla - « ________________________________ ;ta ratvS knria vvkn an(da; Mtelteiu bankrotą. So^h Boston 27, Mass.

dėl trūkumo maiste tų ar

taip nekalbėjai p]auį.įy uždegimo, vidurių liuo- 
savimo, pūslės ligų, širdies su-

bėrimo,
Jaunoji: Tu 

prieš vedybas.
Jaunasis: Ką tu nori paša- pylimo, šiurpuiiavimo, peršali

mo, dieglių, reumatizmo, bron-
Jaunoji: Tu anksčiau sakyda- chito, rožės, riemens degirįmo,

kvti:

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-

iį 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 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.

kitų cheminių medžiagų, 
kurios vėliau buvo pavadin
tos vitaminais.
Stetoskopo Išradimas

Taip vadinasi tas mažas

įta gatvė, kuria vyko anglai, 
,buvo policininkų atitverta 
i ir niekas nereikalingas ne
galėjo praeiti, ypač apdris- 

širdies kusieji.
smūgio ištiktas mirė Argen-! Vėliau gi’Įžę Į Angliją 
tinos Lietuvių Susivienijimo delegacijos dalyviai skelbė,

ARGETINA 
Mirė J. Každaila

Balandžio 6 d.

. k , . pirmininkas Juozas Každai- kad visur matė sočius ir pa-įrankis, kuriuo gydytojas |a Veljonjs buvQ gjmęs tenkintus žmones,. . • 1 • • ■, AV*. ’ tėiliuilvc
,nau( ojayi^sn f ie> n p aucių metais liepos 4 d. Ž a-cius taikos darbą, nes visurI.-’ n lclzlOneiTTl lie

Argentiną atvyko buvo iškabinti skelbimai su 
užrašu “už taiką.”

veikimui išklausyti. Jis Pra-p-arei. 
dėtas "naudoti 1819 metais. Į929’metais.i
Pasak medicinos istoriko 
Harrison stetoskopą reik 

(laikyti šių dienų krūtinės
Lietuvaitė Pasižymėjo

Nilda Rožė Sklerevičiūtė, Nauji Leidiniai
kine, yra geriausia Argenti- KNYGOJ LENTYNA, Nr. 
nos sostinės krepšininkų 1-2. Jos redaktorius A. Ru- 
(basket-ball) komandos gy- žancovas atsiprašo negalė- 

Gydytojai senaii svajojo nėja. Ji daug padėjo visos jęs anksčiau išleisti, nes
apie vaistus, kurie nepalies- šalies moksleivijos čempio- “Lentyną” turis rengti mie
tų ^veikų narvelių ir orga- natą laimėti. Už tai prezi- gui ir poilsiui skirtu laiku,
nų ir naikintų tik apkrėtė- dentas Peron jai padovano-o šitas darbas, gydytojų žo-

ląstos ligų pažinimo pagrin- komercinės gimnazijos nio- 
f kinė vra otriausia Ar«mti-

Išmoko Naikinti Mikrobus

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 

♦BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 

♦PROGRAMŲ ar'PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadtvsy, South Boston 27, M

jus. po motocyklą. idžiais, nesąs pramoga ir.
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KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 25, Birželio 22, 1955Puslapis Aštuntas
PASKUTINIS KVIETIMAS Cukrau* Fabriką* Dirba 
Į LDD 21 KP. PIKNIKĄ

Ka* Žino Mr*. Safhuk? I Bus Lietuviška Šeima____  ____ . Dr. B. Matulionis
Paskutiniuoju metu fabri- Kas žino Kazimierą Ra- Liepos 9 d. Gražina Joa- 1 vidaus specialiai plaukų ir šir

moji metinė gegužinė. Čia 
SUSIRINKO PO Gustaitis pranešė pernvkš- turėtu atvykti visi pažangie-

ATV1RU DANGUMI čių metų apyskaitą, ją pa- ji lietuviai ne tik iš Massa-
--------  pildė kiti valdybos nanai. chusetts, bet ir iš tolimes-

Bostono Kultūros Klubas inž. Gimbutas ir kiti pada- nių vietų. Masachusetts 
birželio 18 d. šios žiemos rė

Taip, ši sekmadieni bir-kas priėmė naujų darbininkų, kauskaitę-Safhuk, atvykusią na Llpaitė susituokia su 
želio 26, tuoj po pietų jų tarpe ir naujųjų ateivių: j Ameriką 1912 metais ir Aleksandru Danasu. Ves- 
ivyksta LDD 21 kuopos šau- Šležą, Karosą, Dambrauską, gyvenančią So. Bostone vi- tuvinė puota bus tą dieną

Vairuotojai Streikuoja

, . , . ... . . T r Nuo praeito trečiadieniopastabų ir davė pasu. ly- seimo atstovo James F. Con- streikuoja Massachusetts> 
ateities veiklos reikalu, don vasarviete, vadinama

są laiką, malonėkite praneš- 3 vai. So. Bostono Tautinės 
ti į “Keleivio” administra- Sąjungos namuose, 484 E. 
ciją. Kilimo ji yra iš Ra- 4th St.
šeinių miesto. ! Jaunųjų tėvai yra šiaulie

čiai. Jaunosios tėvai šiug 
metu gyvena Dorchestery.

dies ligos. Priima bet kuria dia- 
ną, iš aukšto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode Island 

Adresas: State Sanatorium, 
Wallum Lake, Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nno 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

veiklą baigė iškyla i Y. Nor- mų 
vaišienės 
Cod prie
gražus vasaranamis, "Ni.- Gimbutienė, R. Mickevičie- požiūriais tinkama net di
etos” vardu pavadintas, yra nė, V. Vizgirda, P. Lem- džiulėms gegužinėms. Apie " ~ .
pušyne, kuris primena Pa- bertas ir J. Sonda. tai prašome skaityti čia pat Ši Sekmadienį, Birželio 26, tuOJūU po pietų
langą, ir tik kelių minučių visi dalyviai dėkingi bu- spausdinamą skelbimą. Ja
kelio atstume nuo gražaus vusiai valdybai už tokį ma- rasite ir kelrodi. N’etu- 
pa p 1 ū d y m i o (Craigville tonų susirinkimo surengimą, tintieji automobilių gali va- 
Beach). šiltosios srovės dė- į susirinkimą buvo atvy- žiuoti busais, kurie is So. 
ka vanduo čia visuomet kęs įg New Yorko ir seno- Bostono eis 1:30 vai. po 
daug šiltesnis negu antroj 5įos kartos dailininkas W. J. nuo Piliečių Draugijos 
Cape Cod pusėj, tikras ro- Vaitkus, kuris šiuo metu namo, Broad\vay ir E. St. 
jus vasarotojams! Cape Cod atostogauja. Nepamirškite, kad šis yra

Dieną saulėj pasikepinę, _________________ paskutinis kvietimas. Visi
malonios šeimininkės gar- .... . .. . _ pažangieji Naujosios Ang-
džiu kalakutu ir kitokiais limenu Nauja Vadovybe lijos lietuviaį turėtų pasi- 
gardumynais pavaišinti, po naudoti proga ne tik sma-
gražiomis pušimis pasilsėję, Amenk°s“etav1^ Areni- kiai laiką praleisti LDD 21

Connecticut ir Rhode Island Apie 14,000

Audėjai Tebestreikuoja
Naujosios dos t®vas yfa buvęs Lietu-v-> • • r- X’ vUIlnUV ViV UI II rVIHJUe 1&I dilti

vasarnami Cape Ritų metų klubo valdyba Bernice Ciane Farm, North sunkvežiiniu (troku) vai- Anglijos 17 fabrikų audėjų vos aviacijos majoras, o 
West Hyanms. Jos yra šios sudėties: dr. M. Ea>t°n; Mass;, yra visais ;.uotojaL * * tebestreikuoja 9-tą savaitę. tina dantM gydytoja.

mo-

Oro Skautų Būrelis

Iš Brooklyno atvykęs ra- Šnaras Treinys, narys Alek- kuopos gegužinėj ši sekma- 
šytojas L. Žitkevičius pa- Sandras Čaplikas. dienį!
skaitė savo humoristinių ei-
lėrašeių iš netrukus pasiro- Laikas geriausias gydytojas, 
dančio rinkinio; pirm. A. (Rousseau)

PL IKI VIETA ATOSTOGOMS
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS 

Ant Romantiško Marių Kranto

H
O'T'1
E
L

EMPIRE VVALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadway
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

Įsteigtas antrasis oro 
skautų Lituanica būrelis. 
Vadu paskirtas Antanas Lė
tinas. , '

Virtuvė Nuomai
Išnuomuojama sezonui pilnai 

Įrengta didelė virtuvė ir val
gykla prie viešbučio, Cape Cod 
srityje. Valgykloje yra vietos 
100 žmonių pavalgyti. Kreiptis 
raštu ar telefonu į “Keleivio” 
ofisą, 636 E. Broadvvay, South 
Boston. Tel. AN 8-3071.

KAMBARYS PORAI

Įvyks šauni LDD 21 Kuopos Ruošiama

GEGUŽINĖ (PIKNIKAS)
Puikioj Massachusetts Seimo Atstovo James F. Condon 

Vasarvietėj, žinomoj Bemice Claire Farm vardu, 
148 BAY ROAD, NORTH EASTON, MASS. 

netoli Stoughtono
GROS KETURIŲ KARALIŲ ORKESTRAS

Dalyvavusieji pernai ten pat ruoštoj LDD 21 kuopos 
gegužinėj (piknike) gerai žino, kad puikesnės vietos 
vasaros išvykoms sunku rasti. Čia ir gražūs miškai, 
ir pievos, ir aikštės žaidimams, ir sūpynės seniems 
ir jauniems, ir erdvi šokių salė, ir mikrofonas prane
šimams, ir lauko krosnys bet ką kepti, ir daugybė 
stalų ir suolų šeimoms linksmintis, ir pilna šiaip 
Įvairių patogumų. (

DR. D. PILKA
Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

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

Vedusiai porai išnuomuoja
mas kambarys su visais buto 
parankumais. baldais, televizija, 
galima naudotis virtuve, skal- 

KA!P NLVAŽIUOTI biama mašina ir kt. Dėl susi-
_______ Iš So. Bostono, nuo Piliečių Draugijos namo. Broaduay ir E St., tarimo skambinti Mr. D. Olsen,

p:,- 96 rl Prz^i-F eis busai 1:3° vaL P° pietų- Automobiliais reikia važiuoti keliu cu 6_1452 tarp 6 ir 7 vai. va-
birželio -6 d. Biocktono 13g ir tuojau už stoughtono. privažiavus Fernandez Market. karo. (25)

Romuvos Parke Bostono sukti Į dešinę 123 keliu ir važiuoti tiesiog iki Bay Road; čia-----------------------------------------------
Skautų Tėvų Komitetas ren- sukti Į kairę ir važiuoti iki Bernice Claire Farm. kuri randasi . y . -
gia Įdomią gegužinę, kurios maždaug už poros mylių prie pat Bay kelio dešinėj pusėj. Iš x#rifiause_
programa pritaikinta Joni- Providence, Taunton ir kitų vietų važiuoti tuo pat 138 keliu. nuįus ar šiaip ramioj vietoj. Kas
nėms: linksmas laužas, privažiavus Fernandez Market sukti Į kairę. Pakely bus ir is- «>ki4 'u-ta r.m. (2a>

kabos (dagger), rodančios į pikniko vietą. 17 Churchill Avė.

Rengimo Komisija. 

Skautų Gegužinė

TeL AV 2-402*

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uph^a’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

ali-

linksmos dainos, kurios pri
mins mūsų tėviškės laukus. 
Autobusai išeis 1 vai. p. p. 
nuo So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos.

Tad ateinanti sekmadieni 
visus kviečiame atvykti i 
Brocktono Romuvos Parką! 

Komiteto vardu 
A. Andrulionis.

Tercnto. Ont.. Canada

» ‘U.j i
FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO. 
Savininkas A. J. Alekna

*28 East Broadw«y 
South Boston 27, Masa.

Telefonas SO 8-4148

^*4J-

Laisvės Varpo Gegužinė

Birželio 19 d. i

EUROPEAN STYLE DUONA
+ Gaunama Visame Bostone ir Apylinkėse. Reikalau- 
3 kitę Savo Krautuvėse European Style Duonos, Visur 
i Pristatome. Gardi, Lietuviška Ruginė Duona. Ke-
* pame jau 40 Metų. Būsite Patenkinti.
J BRIGHTON BAKERY
* 64 Lincoln Street Brighton, Mass.
* Telefonas ST 2-8411
f^+++++T+*T++++++++T+* + +t+f++TTT + + T+++++TTTTTTTTTt++ 4

TAUPYKITE $ $ $ JŪSŲ KŪRO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums Įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

PARDUODAMI NAMAI
Dėl silpnos sveikatos skubiai 

ir pigiai parduodu 6-šių šeimy
nų namą. 322 ir 324 Athens St., 
So, Bostone. Pirmame aukšte 
po 3 kambarius, antrame ir tre 
čiame po 4 kambarius. Tuščias 
butas pirkėjui. Kreiptis pas 
savininką 322 Athens St., ant
ram aukšte. (25)

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
k «

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

Brockto-
ir OCEAN ST. kampas, ONSET, MASS. no Fair Grounds ji sutraukė H 

buri
ONSET AVĖ

Privačios, švarios, šilto vandens (virš 70 laipsnių) dideli nūn senų ir 
maudyklės, vėsusis “Neptūne Room” turtingas Įvairiau- lietuvių iš Brocktono, Bos- $ 
siais gėrimais, erdvi šokiams vieta. tono, Worcesterio ir kitų jį

Atostogaujantiems šviesūs, erdvūs kambariai poil- v^et0- Programą atliko šau- 5 
siui. Puikiai Įrengtas televizijos kambarys, koitavimo ir Worcesterio Lietuvių x

X
jaunų 3

kitokiu žaidimu kambarvs.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. AN 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbory, Mass.
Tel. FA 3-5515

5>
X x:• mas.
x vasarą. 
x 4 valty

PARDUODAMA VILA
7 kambariai, centrinis šildy- 

Tinka gyventi žiemą ir 
2 automobilių garažas. 

1J0 pėdų žemės prie
;; ežero. Kreiptis: Frank Golden- 

Auksutis. 14 Taylor Pt. Rd.. 
Oldham Pond. Pem'oroke, Mass.

x (26)x------------------------------------
RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

x iš stoties WBMS, 1090 ki- 
2 lociklų, veikia sekmadie

niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chimrfss 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

Worcesterio 
Jugle C( 
Bakūžės

Diiim ir Bugle Corps. Prią xSvečiams privati parkinimo T . . • ---- • *, Lietuvių Bakūžės iškeltų S
... .... -it - Lietuvos ir Amerikos vėlia- 5I)e. kambarių rezervavimo, sąlygų >r k.tais reikalais vų susirinkę & (]a_ į

skambinti Wareham o63, arba rašykite: Glen Cove Hotel, lyviai nutraukė savo rimtag |
Onset Avė., Onset, Mass. kalbas ir juokus ir vienos s

Automobilių važiuoti 28 keliu Į Cape Cod iki rodyk- minutės susikaupimu Įsijun

vieta užpakalyje viešbučio.
visiškas

Įtaisymas $250
les Į Onset.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti susipažinti.
Savininkai Petras ir Birutė Peldžiai.

gė į viso pasaulio lietuvių H 
protesto grandinę prieš mū- * 
sų tėvynės užgrobėjus.

įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus

FORTŪNA FUEL CO.

y 

x 
K X

g Magdutės Pasaka
x Xi r TnTrTrrrm'r'K-rTrs-rrrmT-i-rrrrrrTTTrKrrTrrTrr^

S Lietuviai Vasarotojai!
M

Daug patogių ir puikiu kambarių .Jūsų laukia Cape Gode,
►į netoli jūros. Yra privatus paplūdimis. Galima naudotis ir 
►7 virtuve. Galima išnuomuoti kokiam norima laikui. Kainos
►- prieinamos.
9 COLONIAL HOUSE
2 Monumcnt Beach -:- Beach Street

Telefonas Buzzard Bay 3251
Galima telefonuoti ar rašyti dėl susitarimo Colonial House 

2 adresu. Klausti savininką J. Streką.
2 Patogus susisiekimas gelžkelių rytą ir vakarą tiesiai iš 
/j Bostono. Automobiliu važiuoti per Bourne tiltą. (30)
%7-gri Tm-rrm-rrr rrrrrzrrrrrrrrrrTrrrrirrrri-ri-rriTrrT

Naujas Inžinierius

Vytautas .Japonis iš Brock
tono baigė Northeastern 
universiteto elektronikos 
skyrių ir gavo inžinieriaus 
teises. .Jaunasis inžinierius 
pasižymi dideliais gabu
mais. Didžiulė Westing- 
house bendrovė jam paskv-, 
rė 4 metų stipendiją toliau 
pasirinktoje srityje tobulin
tis, mastei- ir daktaro laips
niams gauti.

45 Dorset St., Dorchester
o.’/ : C M X XX

Šaukit GE 6-1204
Kxxxxxxxxt^<xxxxxxxx;

VIETA PIKNIKAMS Už DYKĄ
Dykai parkas ir byčiai piknikams nuo pirma

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

šeštadieniais ir šventadieniais vieta apmokama
pagal susitarimą.

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

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadwav, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

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, 
.klijonkes-linoleumus, lempas, spintas ir kitokius namams reikalingus baldus. Laike 
čio didžiojo išpardavimo krautuvė bus atdara vakarais iki 8 valandai.

328 W. Broadway (tarp D ir E gatvių)
LITHUANIAN FURNITURE C0.

South Boston, Mass.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA, Ine.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St., East Bridgewater, Mass., on Route 106 
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

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

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

Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviėčia savininkai:
Alfonsas Steckis. Povilas I.apenas Jr. ir 

Aleksandras Chaplikas

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. Broaduay. Room 4,

So. Boston. Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $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

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pašakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas -nuo nudegimo lr 
nuo nušutimo Tandemu.,

2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 
—mostis.

3— Akių vaistas.
1 4—Vaistas nuo kojų niežėji
mo, pirštams, tarpupirštėms ir 

. papirštėms.
5— Vaistas nuo galvos niežė

jimo.
6— Vaistas nuo kosuKo. Greit 

pagelbsti.
Reikalaukite šitų vaistų pa

žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




