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GREITESNIS IŽ GARSĄ

Jungtinės Tautos Baigė
Dešimtmečio Minėjimą

Atskiro Numerio
Kaina 10 Centų

50 METAI

Plieno Darbininkų Unija
I
Ruošiasi Streikuoti
i

__________________

ŠĮ Ketvirtadienį Pasibaigia Unijos Sutartis su Darbda
viais; Kompanijos Siūlo Vidutiniai po 10 Centų Už
darbių Priedą; Unija Sako, Toks Pasiūlymas
Yra {žeidimas, o Ne Rimtas Siūlymas

Po Savaitės Kalbų 60 Tautų Delegatai Išsiskirstė; Posė
džiai Davė Progos Didžiosioms Tautoms Pradėti
Jų Derybas; Molotovas ir John Foster Dulles
Išdėstė Rusijos ir Amerikos Pažiūras

Birželio 30 d. pasibaigia
Sekmadieni, birželio 26 d. Indijos Vadas
Valdžia Turi
San Francisco mieste užsi
Duoti Piliečiui Pasąplieno da,bininkų uniJ°s suPritaria Maskvai
tartis su plieno kompanijo
baigė Jungtinių Tautų or
mis. Pereitą savaitę United
ganizacijos dešimties metų
Indijos
ministeriu
pirmi

Apeliacijos
teismas
W
agęeej kompanija pasiūlė
įkurtuvių minėjimas. 60 tau
ninkas
J.
Nehru
pereitą
sa

< ' z 3
shmgtone pereitą savaitę is- darbininkams vidutiniai po
tų delegatai, po ištisos sa
<■■■:*,
' ■ ?
baigė
savo
trijų
savai

vaitę
nese spendimą vienoje bycenlų į valandą uždarbiu
ev
vaitės kalbų, išsiskirstė.
čių
lankymąsi
Rusijoj
ir
iš

oje
dėl
pasų
išdavimo
pi,
ied
bet unija
ia_
, k,!
Kalbėtojai buvo raginami
liectams. Teismas nuspren- |ymą atmetž
pavadlnp jj
neliesti ginčijamų klausimų, vykdamas namo jis pasirašė
h
h
su
Rusijos
premjeru
Bulgade, kad kiekvienas pilietis -įžedimu,” o ne rimtu pabet nežiūrint to Rusijos at
ninu
ilgą
pareiškimą,
kuria

turi
teisę keliauti i trateni siūlymu.
Sekmadienį lu
JAV
turi
naują
greitesnį
už
garsą
kovos
lėktuvą.
stovas V. M. Molotov, o pas
me
pasisako
už
kinų
komu

tivyriausybė
turi
išduoti
,
and
pHen0
kompauija pa.
kui ir kiti kalbėtojai iškėlė
po 10 su puse centų
tuos klausimus, kurie dabar nistų pripažinimą, už jų Įsi Malajų Komunstai
husai Vėl Nušovė
Argenimos Valdžia įMav imas netun pnklausy- siūle
leidimą
i
JT
organizaciją,
vidurinio
uždarbių pneao,
skiria pasauli i dvi priešin
valstybės
Amerikos Lėktuvą naujai Persitvarkau nuo
m
ri’bėb depai taunjja jr
pasiūlymą at
gas stovyklas. Rusijos de už atidavimą komunistams Nori Karo Paliaubų
mento
geros galios. Jei'5-metė, kaipo visiškai neužFormozos
ir
panašius
dalylegatas reikalavo, kad Amelindo Lom nzvvc
kam nors tenkarna
rik^anlikTmiTtero bazes kus: 1"diįos ' ado pasisaky- Malajų komunistai, kurie Pereitą savaitę, trečiadie- Numalšinus galutinai ka- riausybė neduoda
mai
Maskvoje
kelia
nema

jau
devinti
metai
veda
par-nį,
Sovietų
Rusijos
karo
rišką
sukilimą.
Argentinos
paso
keliauti
Į
užsieni,
ji Plien* darbininkų unija
užjūriuose, kad komunistinė
tizaninį karą prieš anglus*lėktuvai Beringo jūroje visa vyriausybė pasitraukė, turi pasiaiškinti, kodėltąyra nusistačiusi išsiderėti iš
Kinija būtų pripažinta, pri žai kritikos Amerikoje.
Rusijos
diktatoriai dėjo Malajų pusiasalio džunglė-' (tarp Alaskos ir Sibiro) nu- kad davus progos preziden- daro ir, jei pilietis nori, jis Į)lieno kompanijų bent toki
imta Į JT organizaciją ir
gautų rormozos • u L-nd dideles pastangas, kad Neh- se, kreipėsi Į Malajų vy- šovė Amerikos karo laivyno tui Peronui pertvarkyti ją gali per teismą reikalauti pat uždarblų pakėlimą koriausybę su pasiūlymu tie- lėktuvą, kuris skraidė virš taip, kaip jis skaito reika- duoti jam pasą.
R- išsikovojo automobiliu
nusiginklavimas butų vyk- ru Rusijoj būtų pasitiktas
,
tik sioginiai derėtis dėl karo-tarptautiniu vandenų. Lėk-linga. Po sukilimo laukia- Bylą dėl paso išdavimo darbininkai (virš 20 centu
,domas
65 ,kaip
. rusų pasiūlyta
--fe labai
iškilmingai
ir
kur
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..
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,
r -- 10
in d.,
j i j Jis važiavo, ii pasitiko mi- paliaubų ir taikos.
tuvas šūviais buvo sugadin-ma, kad Perono politika iškėlė s o c i a i i s t a s Max į vaiandą pakėlimą), bet
ju plane
gegužes
kad J.
.
.’
1
f...
u-*
• , ,
•
mos
žmonių.
Anglu
vvriausybė
Mala-tas
ir turėjo leistis žemyn, santykiuose su katalikų baž-Schachtman iš Ne\v ^orko. pjįeno komnaniios kol kas
\ onietija nebūtų ginkluoja_*_________
juose komunistų pasiūlymą Jis nutupėė Amerikos valdo- nyčia pasikeis. Mat, dabar Jis per tris suvirs
t metus ~pranux, • r.au JL-.UI V|7VO
KOMUNISTŲ atmetė ir reikalauja, kad moj St. Lawrenee
i L- f i
saloje. Peronas daugiau priklauso šė duoti jam pasą keliauti□ uunu.
LT lt/AC nUan/i rhVZJ * l~
būtų užtikrintas popienne INDOKINŲ
VADAS KINIJOJE maištininkai be jokių saly- Septyni mūsų karo lakūnai nuo armijos karininkų, ku- i užsieni, bet valstybes de- panijog dar joRlo pasiūjvmo
sutartimi, o svetimos armi
rių tarpe yra nemažai prak- partamentas jo prašymą pa-nepadarė.
npnada,.p
jos būtų ištrauktos iš Vo Indokinijos komunistų va- gų sudėtų ginklus. Malajų buvo sužeisti.
vvriausvbė sako, kad komu- „
u_
tikuojančių katalikų. Armi- kartotinai atmetė.
kietijos
ir pan. i x uDerybos tarp kompanijų
■ išgelbėjo Peroną nuo ka.
i
das Ho Cfti Minh su plačia nistų tikslai nepasikeitė, Amerikos vyriausybė sa- ja
ir unijos nėra nutrauktos ir
ko, kad rusų užpuolimas £ 'faivyny maišto? o už tai VOKIEČIAI NIEKAD
,^e"’mdelegacija lankosi komunis’
. ,
..
,
-- ------------------ , - — —
torius kalbėjo apie paverg tinėj Kinijoj, kur jį aerodro bet, pralaimėję džungliu ka-,buvo
niekuo neisprovokuo- teRs atsiteisti karininkams.
NEUŽMIRŠ SILEZIJOS iki ketvirtadienio darbinin
tas Europos tautas, apie bū- me pasitiko kinų komunistų re, bolševikai nori užbaigti tas ir yra visai nepateisinakai dar gali susitarti su
pralaimėtą
maištą
derybo

tiną reikalą suvienyti Vokie- nausias vadas Mao Tsemas. Kaip tik valstybės se- JUGOSLAVIJA IR
300,000 vokiečių iš Silezi-daib<?avia1?’ ^et
nepnei,
tiją. apie Kinijos komunistų tung.
r„nfr Iš Kinijos Indokini mis.
kretorius išgirdo apie naują iNDIJA GAUS PAGALBĄ jos pereitą sekmadienį va-tų
susltanm<> derybos
režjfrą. kuris pasižymi ka- jos komunistinio režimo va
—’ užpuolimą, jis tuoj
______
karinėj Vokietijoj išklausė nebutų. p,atęstos’,keh 81
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k<tonr»ni
ringumu lr nesukalbumu ir
j Mask
Italija Ieško
_ kreipėsi Į Molotovą San Atstovu iaimu pinigų sky. ministerio
Jakob
Kaisertui
tei ,tu
tūkst
?nčių. rįdarj>ininKų
— Francisco
•
—
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r
....................
ap;e tarptautinio komumz- Indįkinljos
komunistai \auj0S V y riausybės
mieste
su —
prote-rjmo komisija .nutarė
skirti _Pranešimo. Ministeris
visos rengiasi
.. išeiti Į streiką.
--ja-.
mo intrigas pasaulyje.
ske,bja dd Amerika
-------stu. Molotovas žadėjo rei- jUgOSiavįjaį virš 40 milio-vyriausybės vardu užtikrino ,ni,£. >’ra
Derybose su Rusija V aka- ootažuoja” Ženevos sutartį Italijos vyriausybė, veda- kalą ištirti.
nų dolerių ekonominės pa-klausytojus, kad Vokietija
0 ne-speTU31
rų didžiosios valstybės su- ale lndokinijos sujungimą ma krikščionių demokratų Susižinojęs su Maskva galbos, o Indijai pagalbos “niekad neatsisakys nuo sa- United Steel
.. kompanijos
sitarė dėl keturių didžiųjų , vi
valstyoę, ir suranda vado Mario Scelba, birželio Molotovas pareiškė apgai-bus duodama 85 milionai vo reikalavimo grąžinti at-? Vdan M 1Sį iš an
anKst°. Kol
tokio
vyriausybių galvų pasima- kkokiu priekabių prie Ame- 22 d. pasitraukė. Preziden- lestavimą dėl Amerikos lėk- dolerių. Be to, Jugoslavija plėštas teritorijas.” Didžiu- R
un!-?a. ,°.10 ;p'PeJirri°
tymo tvarkos. Didžiųjų kon- rįkos
tas Gronchi tuoj pradėjo įUyo nušovimo ir pasiūlė ap- gaus ir kariškos pagalbos, lis “tremtinių ir benamių” ornPamJai al neiteiKe.
ferencijoj kiekviena valsty________________
pasitarimus su partijų va- mokėti pusę nuostolių. Ame- bet jos dydis neskelbiamas, vokiečių .sąskrydis vyko
bė galės iškelti tuos klausi- VOKIFČIAI SVARSTO
dais dėl naujo premjero pa- rikos vyriausybė dar abejo- Kongrese nemažai atstovų Hannover mieste.
FARMERIAI BALSAVO
mus, kuriuos ji skaito KARIUOMENĖS KŪRIMĄ skyrimo.
ja, ar sutikti su pusės nuos- kritikavo Jugoslavijos vy-------------------------KVIEČIŲ KONTROLĘ
svarbiausius.
V yriausybių
_____
--------M. Scelba vedama vyriau- tolių padengimu.
riausybę, kad ji nesilaiko PIETŲ AFRIKOS
gai\e> uk iškels klausimus Vokietijos
parlamentas sybė nugriuvo dėl nesutiki
sutarties, pagal kurią pagalPOLICIJA “TVARKO’
Amerikos farmeriai perei
aptars, kaip eiti prie jų svarst0 vyriausybės patiek- mų pačioje krikščionių de- RĮPpjA ių£ApGA.UDINČTI
duodama.
tą šeštadieni baigė balsuoti
sprendimo, o pats klausimų la įstatymo sumanymą apie mokratų partijoj. Laukia- pARTIJOS VIRŠŪNIŲ
Pereitą sekmadieni Pietų klausimą dėl kviečiu kainu
sprendimas bus paliktas nu-Raro prievolės įvedimą Vo- ma, kad naujai paskirtas
ARGENTINOS KARO
Afrikos policija užpuolė di- palaikymo ir sėjamu laukų
mstenų deryboms Ženevos kietijoje ir apie naujai ku- ministeriu pirmininkas bus
LAIVYNAS DAR LAIKOSI deli “liaudies kongresą” kontrolės. Virš 77 nuošimRusijoj prasidėjo
konfeiencijoj, kuri prasidės rįamos kariuomenės organi- iš
krikščioniu
de- naiSovietų
- kairiųjų ----------’c —
• Uamnaniįa nrieš nara
u--------- T- -r •
Johanesburge, kuriame da-čių balsavusių farmerių paliepos IS d. ir tęsis apie sa- zavįmą. Vokiečiai nori, kad mokratų sparno ir gal būt
J tnrip
Argentinos pabėgėliai sa-nėgių, indų ir spal- sįsakė už tai, kad valdžia
vaitę laiko.
naujoji jų kariuomenė būtų ieškos paramos socialistų
?
KO> Kad to krašto Karo lai- vuotų žmonių atstovai ir ta-nustatytu kiek farmeriai tua. *
/ ,kaiči..J anip vyna? dar nenu^lenke Pero- rėsi apįe kovą prieš rasinę ri sėti kviečiu ir kartu, kad
nrruęvvA A.^vcr
priklausoma nuo civilės vy- partijoj, kurios priešakyje
u- Karo laivyno vadai Pietų Afrikos vyriausybės valdžia palaikytų aukštas
OrENSYVA ALŽYRE
riausybės ir kad iš jos neiš- stovi P. Neni, žinomas bol-Jai kla^^
visoKius
nesamus
ukiskus uar stato vyriausybei reika- politiką. Kongresas buvo iš- kviečių kainas. ' ‘
_
. 7
augtų naujas hitlerizmas, ševiku bendrakeleivis.
• lavimus vykdyti kai kuriuos vaikytas, daug dalyviu arešPiancūzai piadėjo puoli- kaįp išaugo iš vokiečių al Italijos prezidentas, po pasiekimus.
tuota. Kongresas reikalavo
mą pietinėj Alžyro dalyje mjjos po pirmojo pasaulinio pasitarimų, pavedė vyriau- Sovietų spauda reikalau- sukilėlių reikalavimus.
prieš teroristus, kūne jau R
sybę' sūdan ti krikščionių > .t<>ki'?s. “Partijos apgavtspalvuotiems žmonėms lygių SENATAS PASISAKYS
DĖL SATELITŲ LAISVĖS?
keli mėnesiai terorizuoja
J________________
demokratų vadui profeso-kus ..f*1
bausti. Spau- Pavogė $400,00 ir Pakliuvo pilietinių teisių.
da lskena- ,kad vieno koJ;
"
.. ,
plačią krašto dalį. Puolime AnqlAI PROTESTUOJA riui A. Segni.
______
_____
_______
chozo
pirmininkas, pranese Du.. plėšikai
N e u i or. ke KINŲ KOMUNISTAI
prieš kelis tūkstančius tero_______
,,...........................
.
......
, STnatorįus1.?VlV; Knowvaldziai, jog jis užsėjo kor-' pereitą sestadienj įsibiiove
NUMUŠĖ LĖKTUVĄ and 1S Kalifornijos sako,
ristų dalyvauja įvairių gink- Anglijos vyriausybė pa
AUKOS ALŽYRE
nais 1,550 akrų žemės, nors į vieną brangenybių krautu_
kad senatas greitu laiku prilų rūšių karo daliniai * su siuntė protestą Graikijai
tikrumoje
jo
kolchozas
buvę
Madison
Avė,,
pavogė
Kinų
komunistai
šį
pirims
į^zoliuciją. kurioje patankais, lėktuvais ir helikop- prieš Atėnų radijo stoties
teriais.
,
vedamą propagandą už Kip- Nuo pereitų metų lapkri- vo užsėjęs kornais mažiau visokių brangenybių už 400 madienį numušė kinų nacio- reikš pageidavimą, kad vi-------------------------ro salos gyventojų sukilimą čio mėnesio iki šioliai pran- 600 akrų žemės. Daugiau- tūkstančių dolerių ir pabė- nalistil neapginkluotą lės- sos rusų pavergtos tautos
70 Kalbų, 500,000 Žodžių prieš anglus. Kipro, saloje cūzų Alžyro provincijoj šiai apgaulingų pranešimų go. Bet pusę valandos vė- tuvą Kinijos pakraščiuose. Europoje atgautų laisvę,
-------graikų teroristai bombomis šiaurinėj Afrikoj nuo tero- partija ir valdžia gauna iš liau vienas vagis jau buvo Vienas amerikietis gydyto- Pereitą savaitę senatas 77
JT organizacijos dešimt- bando
priversti
anglus ro jau žuvo 500 žmonių, o pramonės įmonių, kurios pagautas, o kitas ieškomas, jas užpuolikų kulipkų buvo balsais prieš 4 baisus atmetė šen. McCarthy pasiūk a
virš 300 žmonių buvo su- paduęda neteisingus skai-pavogtos brangenybės iš va-sužeistas.
mečio minėjime buvo paša- trauktis* iš tos salos,
Užmuštųjų tarpe čius apie savo gamybą ir gių atimtos.
-------------------------rezoliuciją, kad vyriausybė
kyta iš viso 70 kalbų, arba Kipro saloje gyvena 300,- žeista.
yra
122
prancūzai
ar
prankol
tokie
melai
išsiaiškina,
Vagys
pakliuvo
į
policijos
Liepos
16
d.
Izraelio
resderybose su rusais iškeltu
500,000 žodžių. Minėjime 000 graikų ir apie 80,000
dalyvavo visų 60 narių dele- turkų. Graikai norėtų jung- cūzams prielankūs arabai, kartais praeina daug laiko, rankas tik todėl, kad vienas publikoje vyks parlamento pavergtų tautų laisvės kiau
gatai ir visi turėjo teisę kai- tis su Graikija, o turkai yra ri kiti yra teroristai. Visos Melagiu gamybos srityje tarnautojas pavėlavo ateiti rinkimai. Kandidatus išsta- simą. Bet rezoliucija buvo
bėti po 20 minučių. Be to, tam priešingi. Anglija su prancūzų pastangos teroris- tiek priviso, kad valdžia į tarnybą ir, pamatęs plėši- tė 19 įvairių partijų. Tiek atmesta daugiau dėl to. a
šeimininkaujančius rinkimų sąrašų yra patvir- ją pasiūlė šen. McCarthy. o
kalbėjo ir JT organizacijos stiprino Kipro garnizoną ir tus išgaudyti kol kas neda- skelbia jiems triukšmingą kus
vė
laukiamų
vaisių.
karą.
krautuvėj,
pašaukė policiją, tintų.
dėl jos turinio.
an. štieji pareigūnai.
'nuo salos nemano atsisakyti.
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Antras

ų kartą nugalėjo

Rusai Užsiprašė

Nr. 26, Birželio 29, 1955

Kas Savaite

Jungtinių Tautu dešimtmečio minėjime prezidentas
D. D. Eisenhovver kalbėjo apie aukštuosius principus, kuniai emigrantai buvo suruoPasiruošimas?
: iais vadovaujasi Amerikos politika, bet konkrečius kiau
. . % šę parodą, kur diplomatai,
ri mus. kokius Amerika kels didžiųjų valstybių vyriausy1945
...metais prieš
.? .a os kurie norėjo, galėjo pamaai.ų pasimatyme apėjo tylomis. Tuos klausimus
garsiąją kontereneiją Ame- tytj įr isitikinti> kiek žmoniu
jis paliko valstybės sekretoriui John Foster Dulles.
nkos viešosios nuomones 111- boĮjjevfcjgk, Rusija laiko
sutirtąs (Gallup) apklausi- kon<.entradjos stoVyklose,
Spauda praneša, kad trys Vakarų valstybės—Amerinėjo piliečius, kaip jie žiu-kiek - yra pajungusi tautų>
Anglija ir Prancūzija—susitarė didžiųjų vyriausybių
n i Atlanto čaitei j.
.
kokiomis žiaunomis priepalvu pasimatyme kalbėti pasidalijus klausimus. Ameis apklausinėjimo pasiro- m„nėmis rusai ,aiko
. .cs prezidentas kalbėsiąs apie Vokietijos suvienijimo
dė, kad virs puses amenkieįas tautas
klusnume ir
r. laušimą ir, bendrai, vokišką klausimą; Anglija—apie
cią is viso nežinojo, kas tai panašjų ,dalykų Jei djplo.
rakybos plėtimą pasaulyje ir ypač tarp Rytų ir Vakarų
per paukštis jia, o kiti tu- mataį norėjo apsišviesti,
u.A bių. o Prancūzija kalbės nusiginklavimo klausimu,
rejo labai miglotą supratimą jiems
netrtko
r-: .••.viena iš Vakarų valstybių kalbės už visas tris vais
apie tą Cartei-!. liesosios boIševikišk režima ir
ti
tės ir tuo būdu bus Įrodytas tų valstybių pažiūrų vie
nuomones institutas tada su )ratimj} kai
’ ažiais
ningumas.
’ i
parode, kad Atlanto Carteri JT
anizaeijos čarterio
• liek galima spręsti iš spaudos pranešimų niekas iš
ga ima mesti i mėšlyną ir žodžiais vyksta pasaulyje
didžiųjų Vakarų valstybių nėra numatytas kalbėti apie
dėl jo niekas neveiks.
retai girdėti žiaurumai.
. us ■ avergtųjų tautų likimą. Amerikos pasimojimas
Atlanto Carteris buvo nu- Deja JT diplomatai vi.
veiksle rratome Argentinos diktatorių Peroną savo artimųjų padėjėjų tarpe po to.
•p riaasimą kelti didžiųjų •“galvų" pasimatyme, rodos,
mestas } mėšlyną n dėl jo
rusįkkas šunybes žino.
kai buvo ive'kti sukilėliai.
•tikrai
niekas
neverkę.
Tik
žino
,abai
; bet jomis
kabo ant plauko.
• vėliau buvo apsižiūrėta, kad kai jr kj diktatū š
.akietijos klausimas, biznis ir nusiginklavimas, štai ‘
i —padaryta ne tik gerų paza- bėmi jje jau senai nustoj()
arba
ofi

;i<- trys didieji klausimai, kuriuos didžiosios demokrati-rado vadinamoji VDV
cialiai — Visuomeninio Darbo
dų išdavyste, bet savęs ap- D;ktintis
jos tarėsi patiekti rusams aptarti. Tiktai tiek!
Vadyba. (Humoristai šią VDV
gavyste.
Tada prasidėjo nax
Rusija savo “skaudžiuosius klausinius” jau. spėjo tuojau pavadino ir kitu vardu—
kramtymas ir akių bady- Kur Manuii,kil?
viešai patiekti Jungtinių Tautų dešimtmečio minėjimo Viešpaties Dievo Valia.) Šiai Kongreso viena komisija nuotų pensijų kasai apie * gų
mas
, : v e. Rusijos užsienių reikalų ministeris Molotovas pa-įstaigai pradėjus veikti, prie svar5t0 demokratų iškeltą bilionu dolerių papildomų Dabar, besiruošiant di- Ne taip senai rusų diktaL-kė Vakarams visą sąiašą savo pageidavimų ir reika-opozicinės spaudos nuolatinio pasiūlymą pagerinti senat-išlaidų per metus. Demok- diesiems’ susitikti Ženevoje, torių viršūnėse sukinėdavosi
• mų ir jis prašė Amerikos žmonių, kad jie padėtų ru- smaugimo prisidėjo dar ir. vui- ę-g pensįjas.
Vynausybė ratai to neginčija, bet sako, cįviles apsaugos vadovai su- tūlas Manuilskis, plepus “se’?.s “išsaugoti pasaulio taiką.*’
gana; ^ant^ k ypy"norėjo, kad komisija darytų kad pensijų kasa tokias iš- ruošė atominio
puolimo nas bolševikas.” Jis kadaiRusu reikalavimai ar pageidavimai atrodo šitaip: užversti3'Tedulai ias
u viešus liudininkų apklausi- laidas gali pakelti. Dabar- bandymą prieš Amerikos
“atstovavo”
Ukrainą
Amerika turi panaikinti savo karo bazes užjūriuose: tautininkiškai propagandiniais nėjimus dėl komisijos svars- tiniu laiku pensijų kasa turi miestus ir po bandymo iš- Jungtinių Tautų organizaciVokietijos reikia atitraukti svetimas kariuomenes ir biuleteniais. Vieni iš ju būda- tomo senatvės pensijų pa- daugiau pajamų, negu išlai- gū-dome, kad. jei puolimas j°J- Apie tą Manuilski da
ri rvtinei ir vakarinei Vokietijai laikyti tik policijos vo atspausdinti ant mėlyno po- gerinimo, bet komisija dau- dų, ir ji galėtų papildomas j)atų buvęs tikras, virš 8 mi- bar niekas nieko negirdi.
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• , . o j vėliau, ------------------------ —«--------«
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vra geras pavvzdvs, kaip galima pasitarnauti taikai; Eu-^ut,na* |d*.tb karU!< T ir ' K1° reika(° "era; Repubh- kai pensininkų bus daugiau, miestuose, o virš 5 milionų mečio sukaktuvėse vienose
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reikia išspausdinti, kiti gi biule-'pat reikalavo, kad klausi-jų kasą turės būti pakelti ir ligonines.
tai neatsargus svečias pa
olimo sutarti, kūną visi pasirasys ir po to visos Eu-teniai buvo paliekami redakcijų' mas Hutu
būtų svarstomas
svarstomas viešai,
viešai, aaioaaviams
darbdaviams iiir ndarbinin'Viepti ii šiukšlvna
šiukMvna picinei
orinei- klausė rusu, kur dabar yra
ai oi n iri- 'Viepti
s valstybės galės jaustis saugios rusų parašo garan-nuožiūrai—galėjo juos dėti
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Apie Senatvės Pensijas

tai 'a‘* sam laikui veikatos dėl li- sijų kasos pajamos yra di- čia nedaug kas išdrįs. “Aš- Manuilskis serga.” Tada ir
ar nelaimingo atsitiki- desnės, kaip išlaidos, tai tuoni milionai lavonų" ir rusų jis išgirdo atsaky
/‘Taip, jis labai, labai
-.ti tarptautinė kontrolė, kaip ją pasiūlė rusai gegu- Rad apgaus skaitytojus ir jie mo, galėtų gauti senatvės pensijų kasos atsargos vis “penki milionai sužeistų”
pensiją
nelaukiant
65
metų
eina
didyn
ir
Įmokėjimų
dar
bus
kaišiojami
kritikams
i
sunkiai
serga.”
10 dieną: (Kontrolė turi būti gelžkelių mazguose, valdinės propagandos išvedžio
nereikia kelti.
gerklę ir kas norėtų būti KU1J Manuilskis “serga”
tuose. aerodromuose, didžiųjų kelių sankryžoje ir da- jimus priims kaip redakcijų p«- amžiaus.
Moterys,
darbininkų
žmoSenatvės
pensijos
pernai
toks žiaurus, kad linkėtų sa- Sibiro vergų stovykloj, ar
kad prižiūrimas kraštas nemobilizuotų savo jėgų.) sisakymus. Režimui sunxesr.iai<
laikais VDV nesigėdydavo pa- ros ar pačios išsitarnavusios prieš rinkimus buvo gerokai vo kraštui milionų lavonų? kartu su Berija kapuose, rui jos klausimus
reikia išspręsti
taip, kaip nišai .jau ..se- rašyti
Niekam nėra Rusai neabeioiamai isidė- 531. nesiteikė paaiškinti, o
......
. .
ir vedamųjų straipsnių. uensijas, galėtų gauti pensi- pagerintos.
nesiteirauti
o: įsileisti komunistinę Kiniją į .JT organizaciją, kurie būdavo į9akomi įdėti tiks- ją sulaukusios 62 metų, ne- paslaptis, kad pensijų page- m^Tmeri± no^^ritarti ^2
H'Cžti kinų komunistams Foirnozą ir tt
iiai nurodytose vietose ir kuEusai užsiprašė labai aukštą kainą keturiu
■ ' boms. Jie tą padarė viešai, panaudodami
mečio minėjimą. Tas paskatino ir Amerikos
r:u -pakelti kainą" ir jis savo kalboje viešai kėlė
Aiu' r- Au talpas iki 18 metų amžiaus, mokratų pasiūlymas pensi-San Franci$co piketai
alavimą, kad visoms tautoms, mažoms ir didelėms, žmonės. Uolus tų mėlynųjų turėtų gauti pašalpas ir su-jas pagerinti yra politinis
Peronas Atsilaikė
t“ užtikrinta tikra nepriklausomybė.
raštų kūrėjas buvo pats VDVilaukę vėlesnio amžiaus, jei siūlymas, turint galvoje at- Lietuviai, latviai ir estai
Po kmvino maisto ArgenPo viešų užsiprašymų lieka neaišku, kokius klausi- organizatorius ir jo bendradar- jie dėl nesveikatos negali einančių metu rinkimus. iTgi minėjo Jungtinių Taubirbti
Taip ar ne. pensininkams tų organizacijos dešimtme- tmos sostinėj
pasauline
’’akarai ir Rvtai pagaliau apsispręs kelti keturiu biak Režimas neliko uz tai skosavaitę laiko
lin?as Pranui y™“"1 ji‘ buvo ToKie yra demokratų pa- ne taip svarbu. Svarbu, M- Jie išstatė motorizuotus spauda apie
:?tvme ir dar mažiau aišku vra. kokiu? klausimus apdovanotas
savo
skaitytojus
aukštu orrienu. o siūlymai,
kuriuos dabar kad senatvės pensijos būtų Pietus ties JT seimo posėrr kita pusė žūt būt sieks ir išreikalauti, o ne
Argentinos
vėliau gavo net nepaprasto pa-j kongresas svarsto. Repub- geresnės, kad iš jų būtų ga- džiU vieta ir priminė pašau gandais, kad
Vakarai parodys, ar .Jaltos dvasia yra tik praeitis, siuntinio ir Įgalioto
diktatorius
prezidentas
Pe" likonai atvirai nesipriešina Įima žmoniškiau pragyventi. Įio organizacijos nariams,
trauksi<. iš qavo vip
’ritos dvasia** dabar vadinasi “taikos gelbėjimas.” vietą.
ib. kad trys Baltijos salys, ne- lonas trauKsis iš savo vie------------------------ ———“Įsisteigc VDV į jos kom demokratų pasiūlymui, bet
su kariuomenės
žiūrint gražiu -JT čarterio tos’ ar
petenciją perėjo ir spaudos cen- 1 eikalauja ilgo aiškinimo,
OMAHA, NEB.
žodžių,
vis
dar
neturi
laisir
laivyno
viršininkais
suda
apklausinėjimo
zūra. Tokiu Hudu viena ranka liudininkų
vęs ir yra rusų pajungtos ir rys valdančią juntą. (koVDV rašydavo į laikraščius sa ir klausimo vilkinimo, tuo
Važiuok į Pragarą
išnaudojamos.
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, .
vo biuletenius, o kita—cenzū tarpu demokratai
mano,
Diplomatų sirdys yra kie- nut^kįtąvlda^ge^
ruodavo. Ten vyko darbas kaip kad Įstatymo pakeitimą ga Taip Omahos lietuviai pa7 AUDA SMETONINĖJ
se Lietuvos gyventojų sluogs- kokioj Goebelso propagandos
Franklin Lucero ^>o
lima pravesti nieko nelau- linkėjo pravažiuojančiam į t(?s’ 0 jų manieros mandaniuose prasidėjo nemažas nusi ministerijoj.”
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9nviptn
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>
todėl
niekas
1S
“
gimnei
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r ranK1,n TAlCeiO, po
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Hancisco Sovietų
bą- ?
dalvviu neriteikė kai*o laivyno sukilimo nuvylimas ir bodėjimasis diktatūKaip kongresas nutars, jungos užsienių reikalų mi-iayie.ni<? aaiytių ne^iteine__ __________
Tas “VDV
” sumanytojas.
gelis žmoniu lietuvių ra Pradėio vienas po kito
-tjr • •
Molotovui
*
priminti,
kad
Jungtinių malšinimo, grąžino valdžią
LtUpe. ypač tarp naujakuriu, vykti Įvykiai: 1934 m. birželio'Plana? Dailidė, via politinis pamatysime vėliau. Nėra nisteriui
Tautų organizacija dar nė “vyriausiam vadui Perokad pensininkams
dūsauja gerų Smetonos lai- 7 d. karininku pučas, po metų— išnara, kailiuką pardavę abejonės,
demokratuK<siūlomi Dakeiti- Omahiečiai jau ne pirmą vienai pavergtai tautai ne- nuk Diktatorius vėl balne.
kų, bet mažai kas prisime-Suvalkijos ūkininkų sukilimas1 liaudininkas. Dabar jis gy.
_ P a
kaita taip sutinka komunis-lni«vA«
im npsuteikė laisvės ir
ir, jei
ne Bet gandai vis nesiliauja,
rm, kad tais “gerais laikais" ir Įspūdinga Kauno darbininkų1 vena Amerikoje ir rašinėja mai patiktų, ypač moterų
atstovus. Jie nepraleido skaityti K o re jos. nė vienai kad jis, po sukilimo pamoLietuvoje, esant karo sto- demonstracija per Kraniausko'kai kuriuose laikraščiuose, teisė gauti pensiją sulaukus irų vėl pasitaikiusios progos: tauta
į jr nebandė laisvę su- k°s, bus atsargesnis su kaviui, piliečių teisės buvo be laidotuves- Diktatūros pagrin-ibet apie savo dūšios išpar 62 metų būtų nemažas
.
.
*„
kai
komunistu
delegaciją
tpikti
dvasiški ja. Bet irtų
atodairos • mindomo? koio-H:" Prad«š° stipriai braškėti.: dav;mą jjs niekada neužsi Tti?A7k1Jnetekus?u'™ei- vežęs trauk!"Zs sust0,'° Tą’ tiesą pasaulio organi- talikų
SanfllJ. tikrumas pasirodys
mis. Ynaė spaudos laisvė Režim> žn,onfe «.)“<*»*’ su'mena. Gal jis mano, kad
v.tr., darbininkų
a.,R;n;nv,i n.ncitns Omahos stotyje, 80 lietuvių zaeijai turėjo priminti pri-/'k ateityje.
buvo suminta Į puiyą
kajljo likimu irtijos ir savo -j kįti lietuviai jo kailiamai- būtu svarbios
v
- lietuviai,
. • • ilat* ' Argentinos
A PfronfinAO
H 3"
1 darbo*
invali- ’r
prisistatė ją “pa- vatus žmonės,
ai

Spauda Lietuvoje dikta-barduoti <Tautos_ Vadą,’ kad niskus
niskus žygius
žygius jau
jau yra uzmir- tu
a bios
i svejkinti.” Ant jų nešamų vjaį jr estai.
bar jau pasidarė specialis
dams visiškai netekusiems
tui’OS laikais buvo griežtoje reikia ką nors daryti, kad rei sę ?
darbinmiTno dėl kokiu nors P^akatli buvo parašai: “Mo- Kai Kubos atstovas užsi tas sukilimams
, . malšinti. Kakalo komendantų priežiūrų- kia ko nors griebtis, nes štai Nesenai buvo Bostone priežasčių
U
lotoVe’ važiuok i Figarą, minė apie trijų Pabaltijo da nors> kai J,s pasitrauks
suvažiavima
je. Karo komendantai pa- visokie opoziciniai gaivalai ke- tautininkų
‘ Renublikonai mano kad 0 n€ J San Francisco.” “Ko-,tautų likimą, kurias rusų i laisvanorišką ar priverstivesdavo laikraščius cenzu- Ha galvas ir drumsčia tautos Pažiūrėjus Į tą suvažiavimą
nasiūlvmas kai- murnsta* paskandino Lietu*-, imperializmas prarijo, JT n3 pensiją, jis galės rasoti
niekas nebūtų galėjęs saky demokratu
ruoti savo padėjėjams, kar- ‘vienybę.’
U P
y
Vą kraujuose.” “žmogžudy, seimo pirmininkas jam gra- vadovėlį, kaip kiršinti savo
tais visiškiems nemokšoms, “Ir *tai tokiu momentu su sa- ti, kad.čia sėdi deržimordiš’,---------sino atimti
balsą,
o didžioji
tos pačios eik lauk iš Lietuvos!”
---- ------- -----------, priešininkus, kad
. . jie
. , vieni
ir tie su raudonu paišeliu vo Sl'^alvotu planu iškyla Pra- kos spaudos cenzūros šąli- ir dabai tebėra
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.-1. !___ TA ‘Eltos’ direktorius. Jis tauti-------spaudą, kiek tik norėjo. Bet
Sulanl, pasjjilo 'n,oj? dj panasus bloznai. Tautinin kokios jie buvo tada, kada monstraciją rašė ne tik vie- sąmoningai pasauliui “ne- te. ,
jie Lietuvą valdė, arba ka-tos, bet ir kiti Amerikos nepriminus
?Pau(tos pneziuia d^įuk įstaiga, lyg tariamą tau- kai Bostone nei savo kalbo
I>.
malonių dalykų.’
da,
čia
Amerikoj
gyvendalaikraščiai.
se
nei
nutarimuose
neskelbė
niui Smeionos^vvnaus>-tjninkiškos propagandos minisPanašiai buvo sutiktas Netoliese nuo JT seimo
bei pasirodė neužtenkama, teriją, kuri ne tik tvarkysianti siekią cenzūros. Bet atsi mi, laukė iš “tautos vado” Molotovas
ir atvykus į San iškilmingų ir plepalingų po-p
tas jau
“Sėja*’ rašo:
spaudą, bet ir padėsianti ją re- minus netolimą praeitį vi- medalio ar kitokios maloFrancisco.
'
i sėdžių įvairių šalių politi(Paršų patarlėj
“Tačiau laikui bėgant, visuo- aaguoti. Tokiu būdu ir atsi- siems aišku, kad tautininkai; nės.
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Puslapis irečias

Amerikos Lietuviui Gyvenimas
c/

Kas Naujo Brooklyne

REIKĖS UŽ IŠDAVIMĄ ATSAKYTI
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Svetimos Plunksnos Nepuošia

LSS 19 kuopos eilinis su-iim pasakyti, kad norim iš
Tikrai malonu, kad nau- iš Or.os—Ar.na ir kt. Jei
sirinkimas Įvyko birželio 17 klubo jumis išprašyti.
jieji ateiviai ne tik savo vai- tas bū.ų t; t
patogiau,
d. Atletu Klubo naujose pa- Jums nerūpi gerint mūs
kus, o vienas kitas ir tėvų, gal dar galima būtų teisintalpose, 1332 Halsey St., lietuvių būvis! Jūsų idealas
lietuviskais vardais rašosi, tis, bet yra kitaip, imame
kampas Irving Avė. Pirmą*—piautuvas ir kūjis,
vadinasi: Butrimas, Gajus, t arteli ilgesnius.
kartą Į šias patalpas atėju-l Jūs to klubo turtą pa
Žvainas,
Jūra,
Kirstūnė
ir Vardu kar , ir pavardžių
, „ ,.
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x
sienis nariams malonūs šei- glemžt nenorėkit.
Turit
kt.
, ...
‘ nežiurtu - lietuviai
. , Čia
. matome
.. , .. lietuviu
, „ • is-keitimo
mininkai skyrė erdvią apa-* "Laisvės” namą, ten sau ir
sakymą iS kitų k.ta,p sa-kuo
j . . ar_
tinę salę. Atletų Klubas sa-’tupėkit.
kant, ne tapatybę, ne aklą d jįe keK;i a 1;jkais> tai
vo naujomis patalpomis ga- Jūs ne mūs, draugučiai,
kitu
branginimą
.................
,
,,
, - sekimą, bet
. ...
6 m pavardžių
re ;;a;as dar
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li pasidžiaugti. Ir mes esą- jūs ne mūsų žmonės. Va
kas sava, lietuviška.
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• - • kaip
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i
;
a
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rne patenkinti, kad klubas žiuokit Į Maskvą—laiminsavuoju turtu mes kaip tik- .
o ..
Atai ir xturėtume
j- i-- x- ant seiles' ateina. Skaitant
ikūrė naują kampelį, kur gos kelionės ’
didžiuotis. pakeitusiu
i -* •
.... _x
. - .
bus malonu atsilankyti.
į Palikit mums klubą, mes
Ag
kaip butų gražu,
jei mes *
; . lietuviu
, , ; . pavar, .
W. A. Cowart iš Dalton. Ga., I.. W. Grigg iš Jackscnviile. Tesąs, ir O. G Bell iš
Kuopos susirinkimą vedė jį sutvarkysim.
Lietuvių
visi gerbtume
ir brangintu........................
,
įMympia, Wash., atsisakė grįžti namo iš raudonųjų kinu nelaisvės, į kurią jie buvo
, ūkiamai,
amai, ar ,kelmas
,
adv. K. W. Michelsonas. ŠĮ1 buveinę iš jo padarysim....
me
savo
kalbą,
negadinda,
patekę Korėjos karo metu. Tik dabar jie pamatė, i kokį ‘-rojų” pateko ir nori
.
, i,
. žino kas, tik uiti ne amerikartą pasitenkinta kuopos
—:—
mi jos svetimu
kalbų zo- ,
.
,
...
grįžti
namo.
Sugrįžę
jie
turės
atsakyti
už
savo
krašto
vėliavos
išdavimą.
J
v.
■
T
i-j-.
. konai.
tokie gudruoliai
valdybos pranešimais ir ei-' Jų tarpininkas žiopsotoėja, ą i įausį o
bandvt
iš lietuviu* bent
namaisiais klausimais. Kiek jas, šiaip sau pilietis:
rt‘j ___ L'-ilno __
.
ilgiau sustota ties birželio*
19 dieną New Yorke
tančiu baisiojo birželio
nėjimu. Šiam Baltijos tau-I^g1'
' '
sajai
Lietuviai kaip tik ir tetų bendram minėjimui pir- b -J
kjub sutvėrė mus,
; aline didžiuotis savo lietu Kai kurios lietuviškos pa
mininkauja lietuviai. Kuo-j, „ ‘
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liai
medžiai, o ypač tos grak
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kh- Teko kaitų dirbti su ku
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Senas Pilietis.
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Ka turim daryti? Kaip to
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yra geras baras, virtuvė.
senelis ar seneiė buvę jjetu. jų pašinų mažai beatvyko Pe k]ubuose vienytis. Gaila, tis? Lenku, kurie vadinasi
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Liepos
3
Dieną
Gegužinė
viai.
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džių mažai beliks, nes dau- “šoriu pastebėti, kad i ge- k^mneritota^M^Na’ Motl'llski' kil<! "'
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...... savo
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i.,„ižif,,.xJ
yra
tokiu, kurios nekeistų
Tuo Pačm Laiku Toje ; Petrauskas, Bronius Protą- Worcesterio, bet ir kitų mistuo didžiuojasi
‘
Klubo Koresp. ju Į angliškus, nors ir ilges
Pačioje Vietoje
[sevičius ir Petras Saikaus- miestų. Pasimatysime lieNauja Šeima
Perkūns.
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Ne, mieli draugučiai I Tu-jos ūkininkų sukilime.
......
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už lietuviškos
Lmkejimai Laisves Varpui
Mass., susituokė su mokalbos žodžiis. bet vardams
Mirė J. Steponavičius
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sėkmingai dirbti ir toliau, Mažiau Lietuvių Moksleivių birželio 12 d. numatytoj . cius. Velionis buvo pažan- sukristėnir •. e ’vardė StaSu Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
gus žmogus, LDD narys,
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senuosius,
nuo
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Vietos
aukštesniąją
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dėl
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Kitomis Informacijomis
mėgo skaityti pažangiąją nislovaitis ;• -"ilga, galima
ją sutrum b v i i Stanis. iš
pasitraukusius, ir naujuo- kyklą šiemet baigė 73 asme- jo Įvykti, todėl valdyba ją
kurią paruošė ilgametė •‘Keleivio” Moterų Skyriaus sius, dar nuo žiauresnio rau-nys, bet lietuvių jų tarpe nukėlė Į liepos (July) 4 d. ‘ __
Mika!ajū’'o rali rauti Mivedėja M. Micbelsonienė. Knygoje sudėta apie pus donojo diktatoriaus pabėgu- nėra nė vieno. Seniau vis Visus lietuvius užprašau
kalį ar
;įk netrumpin
BALTIMORE, MD.
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius sius, ateivius.
ti taip, kad pavardės lietu
baigdavo ir lietuvių, kartais joje dalyvauti.
Gegužinė
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
viška alūne nukristu ir lik
net keliolika, bet paskuti- bus Birutės darže prie John
P. Miliauskas
Įvyko Klaida
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
tų Petį ik. .Meti ik. Budrik,
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Road.
TurėsiSusirgo A. Kriaučialis
kių naudingų patarimų anie virtuvės saikus, apie
mažėja: užpernai' baigė 3 me gerą muziką, gardžių už- “Keleivio” Nr. 24 per Kirstu'.. Miluk ir kt. Toks
Birželio
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d.
staiga
sulietuviai, pernai vienas, o kandžių ir gėrimų, galėsite klaidą išspausdinta, kad trumpinimo būdas ne mandvitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
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žinomas
veikėpažįstamus susitikti, pasi- “mus amžinai apleido Julė rus. Te sau pradžia ir liešiemet nė vieno.
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kalbėti,
pasilinksminti, ma- Rastenienė, Marė Jurkšaitė ka lietuviška, kaip kad ir
—
M.
P.
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių.
čią naktį išvežtas Į miesto
loniai laiką praleisti.
ir Ona Lukienė,” o iš tikrų- daug gudiškų, bet galūnė
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para ligoninę. Linkėtina ligoniui
ROCKFORD, ILL.
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IJy tos moterys tebėra gyvos svetima. Tas lietuviui ne
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina greitai pasveikti.
nubaudė Šmeižiką
įr sveikos.
j garbinga. Lietuviams paPirmeji Gegužinė
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
Birželio 19 d. Įvyko Lie- Žmonės sako, kad, jei kas tartina pasekti graikus, itaVisur Atostogos
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
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Birželio 5 d. SLA 77 kuo- tuvių Piliečių Klubo narių yra klaidingai paskelbtas lūs. kartais ir žydus, kurie
KELEIVIS
Nuo liepos 1 d. visos di- pa surengė šiais metais pir- visuotinis susirinkimas. Nu- miręs, ilgai gyvena. Tikiu, drąsūs išlaikvti savus var636 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.
džiosios dirbtuvės ir krau-.mąją gegužinę norvegų tarimų raštininkas E. Grasa kad ir šiuo atveju taip bus. dus ir pavardes,
tuvės uždaromos. Jų tar- Vai Hali parke. Tai buvo perskaitė net tris valdybos
Ant. Kurelaitis. I
Anis Rūkas.
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ĮVYKIUS STEBINT

SAUGO BUENOS AIRES

Tęsinys)

(Laiškas iš Urugvajaus;
Jau seniau kaip prieš pu
Įsikūrėme Rumforde
mininkės ji skaitančius Įnasę metų Perono santykiai su
,.
...
j-...
• mius varydavo lauk, pagaAs pradėjau dirbu popieų laikraštį kišdavo i
tos šalies klerikalais pablo
naus fabrike. Nuo mano
,
gėjo. Birželio 11 tas skaudu
pirmojo atvykimo į Rum- pc^u
kunigų ginlėjau
lys pratrūko, nes tą dieną
fordą viskas čia buvo zy..Releivį
Keįkė
kunigų vadovaujami Dievo
miai
pasikeitę.
Dirb uves kun
p JuikaitL
keikė kun
Kūno procesijos dalyviai De
darbininkai
jau
pnklause
p
keikė
ku].
p
Mayo aikštėje, pačiame Bu
unijai, pnziuietojai jau ne- Meškauskas fa. kiti
bet
ti_
enos Aires centre, nuplėšė
beturėjo tokios didelės va sus pralenkė atvykęs kapu
ir sudegino prie valdžios rū
lios.
,
mų kabančią vėliavą ir ban
cinas. Jis per pamokslus
1921 metais kilo streikas. šaukdavo, kad kaip vienas
dė iškabinti savąją—Vati
Streiko metu teko susirinki supuvęs obuolys visą stati
kano.
muose būti vertėju, teko da nę obuolių supūdo, taip ir
'Peronui Į sostą atsisėsti ir
lyvauti darbininkų atstovų vienas “Keleivio skaityto
jame
laikytis
kh i ikalai
konferencijose, teko rinkti jas visą namą užkrečia, to
daug padėjo. Už tą kleri
aukas streikininkams. Kar dėl saugokitės ir vykite to
kalų pagalbą Peronas nepatu su J. Mockų (Miller) jas kius skaitytojus lauk.
skolingas. žoiiko
rinkome Auburn, Levviston, Daug kas jų klausė, daug
džiu, buvo taip, kaip ir Lie
Me., Lavrence, Bostone, kam teko kraustytis is vietuvoje po 1926 perversmo.
Mass.
Bet galų gaie tie draugiš
t
. nos vietos i kita tik todėl,
streikui
aštrėjant
mieste,.-•••
,
ki
santykiai pradėjo šalti.
,.
. • - ,
•-• kad seiminini.es patiruavo
Kodėl—ar klerikalai per
,
, . ,. , .
juos skaitant **•velenų“; bei
ją rekomenduoti kiekvienos Jneatbaidė ji skaityti,
daug
norėjo, o Peronas perPeronui
ištikimą
karią
Diktatoriui
sakyk
tautos kandidatų policinin los dar labiau ji išreklama
Argentinos sostinę.
mažai davė, neaiškinsime,
ko pareigoms. Buvau ir aš vo. Dažnai 410 garsių pa
— bet tik pasakysime, kad pas
toms pareigoms rekomen- mokslų grįžę namo žmonės
kutiniuoju metu Peronas
mentduotas.
pradėjo varžyti Įsigalėju
prašydavo “Keleivį” skai
Streikas tęsėsi 18 mėne tančius duoti ir jiems pa
sius klerikalus, karpyti ku
sių, darbininkai pralaimėjo.
(Pabaiga)
nigų algas, pašalino tikybos
skaityti.
Girdi, klebonas
Dėl to turėjau ir aš nemalo taip peikė jį. uraudė skai
....................... ..............................
dėstymą mokyklose, Įvedė
numų. Mat, Įmonės virši tyti, reik pažiūrėti, kas ten
Susisiekimas
galėtų atsispirti visiems civilines jungtuves ir tt. toninkai viską bežiną, ką ir rašoma, u paskaitęs šaky- Kad uir turi
trūkumų, bet Prieša.’P.s ir dar Scrcsnių
dėl klerikalai visai padūko
lull V1
kame aš kalbėjau ir todėl
—Sveikas gyvas, tėve. užtrūko.
,1S. OYO?’ , .•
1 ■ b dar labiau piadėjo šiausnedavė darbo, o kai vėliau davo nesuprantąs, koaėl e u-vis dėlto Urugvajaus susiKaip sekasi?
—rvas užtrūko?
nigas taip oiauue įkaityti. si€kimo priemonės yra tobu-,. e1aime’j a
Deron3davė, tai toki “gerą,” kuris jis
—Visai nesiseka, Maiki. —Uzka užtrūko.
nerandąs meko blogo, jesnės uz kitų Pietų Ameri- įinmkams daugiau rupi futGalų gale Peronas du arvos i kapus nenuvarė.
Mūsų susaidė užpirko mi —O ką tas reiškia?
Pradejau “Keleiviui
ir kcs valstybių. Geležinkeliai
las’ .negU .į*šiausius kunigų. vadus’ Tal°
šias ir visi meldėmės, kad — las reiškia, Maiki, kad Po kelių mėnesių gavau žinučių rašinėti, pajuokti.cnįau buvo anglų nuosavy-dl*nin!a! reikalai, todėl d 1-Novoa, Įsodino į lėktuvą
Dievas padėtų Argentinos pienas piapuolė.
Matai, vykti Į Bostoną gydytis
tokiai >c^u.es, ke, o dabar yra Urugvajaus .
ti tunuose didėsįsveze į Komą
ais. ui,
katalikams nugalėt savo ne- jeigu ožkos kasdien nepa- Daktarai Landžius, Paša kurių dalyviai
net vi>i
pa-vnutvhAs.
va-yra tie, kūnuose aicies po to reikėjo laukti rimtesdalyviai net
\i.-i pavalstybės. Rplpiviniai
Keleiviniai vapnetelius, ale nieko nema-melši, tai pienas prapuls, karais pasakė, kad dar gulė- tekdaavo policijos glooon.» genai yra dviejų klasių, da- nis naujųjų ateivių skaičius. njų įvykių.
cijo. Bedieviai paėmė viršų Kitap pasakius, ožka už- riu gyventi, jei neisiu dirbti Kašant reikėjo Puti labai j)S jų pasenę, bet didžiuma Nors ir galima laisvai Ir štai birželio 16 d. 1 vai.
ir išrodo, kad panasavos ku- trūks, ir užtrūko.
senojo darbo.
darbininkus organizuoti, bet p p sukilo Buenos Aires
atsargiam, kau nesužinotų, ^,ra visai žmoniški,
nigams algas. Kaip girdėt, —Ar atgaivinti jos nega- Pasiskolinęs $200 is savo kas rasė, nes taoa plytgalio ’
tikras vargas suorganizuoti laivyno ir aviacijos daliniai.
tai škulėse ir poterių dau- Įima?
dėdės, Įkibau Į biznį—ati- 1 pakaušį butų ouv ęs užtik Jau nemažai turima as- vietinius ir dar didesnis jg (’)ro jr jg jūros pradėjo
giau nebemokins, btačiai, —Nežinau, vaike. Mūsų dariau valgomųjų daiktų rintas.
lakuotu ir meksfaltuotų juos organizuotus išlaikyti, bombarduoti sostinės centpati Dievą varo laukan. Dzūkas norėjo, kad nupirk- krautuvę, kurią laikiau 32 Kai tokia žinia būdavo I,lenUi’kuriais dieną ir nak- Tokio jie jau būdo: kai rą; vyriausybės (Casa EoA et baisu pamislyt.
tume’jai ožį. Sako, ožkai metus- Per tą laiką užau- įšsDausdmta. “KeKivis” ei-11 rieda anglų ir amerikie-kartą nepasisekė, tai, sunku sada), užsienio reikalų mi—Tėve, kova Argentinoj pne ožio bus linksmiau ir gĮnau tris sūnus ir dukterį. (jaę.Q
ranku i rankas
cia
didžiuliai, pra- Į organizaciją neįtraukti, vo misterijos ir centraiinius peeina ne dėl Dievo.
gai pradės pieno duoti. Ale J tems visiems sugebėjau Kai šiandien ateina''buto Dangiškai Įrengti autobusai, svarbiausia tas, kad jie ma- ronistų darbininkų sindikaŽemaitis pasipriešino. Sako, duoti aukštąjį mokslą. Jau nuomuoti, tai visų pirma
—O dėi ko?
Urugvajaus sostinėje Mon-ž^J^v3 ^a,~kodėl, gy-tų rūmus. Tačiau vyriausy
niausias
dar
ir
šiandien
te—Ji eina dėl to, kad vys- iš ožio nebus nei pieno, nei
klausia, ar turi vaikų, uni, tevideo mieste, gyventojų senimui pabrangus, jų uz- be skubiai ant kojų sukėlė
kupai užsigeidė paimti kras- vilnų, o mėsa irgi negardi; bėra Europoj, Jis ten stu- katę, o tada klausdaavo, a.-skaičiui smarkiai daugėjant, dafbls. nekyla’ ne^ del fuA‘ sausumos kariįuomenę ir
to valdžią Į savo rankas, tai kam toki bestiją pirkti! dijavo Paryžiaus, Haagos ir skaitai “Keleivį.” Gyveni-susisiekimo priemones
priemonės ne-bol° komandos pralaimeji-darbininkų orga
ganizacijas, ir
Bet kam čia mums rupinis Vietoj pirkti ožį, jis patarė
universitetuose,
Kai
ji
laimi,
tai
vietos
ka
i
po
bomdardavimo
orlaimas vertė išmokti tokias sei pajėgia visus miesto gyven- U10'
kitų oėdomis, tėve.
Man paprašyti kunigą, kad pasi- Turiu savo nameli, esu mininkes apgaudinėti.
vjaį nore
norėjo
savo bazėse r.utojų reikalavimus patenkin- f,mones *eina iš proto, daug viai
J° savo
darbą
ir
kelias
butų įdomiau isgiisti, kaip melstų už ožkos svekatą ir “suvažinėjęs apie 20 auto- “Keleivi" Idėdavome Į ti, bet miesto valdyba deda kas
tfį
pt
į,
ten
j
au
buvo vyriau
.. „
klojasi tam kolenozui, prie prižadėti jam už tai pirmu- mobilių,
.
“Kataliką."
is tolo nesu- visas pastangas susisiekimą dienas švenčia.
sybei ištikimi daliniai ir
kurio tėvas prisidėjai. nas tini sūrį.
laiką rūpėjo ne UK
...................................
.......................
........................
Šio
straipsnio
autoriui
tejiems
nieko
kito nebeliko,
’ ka skaltai, 0 Jei, šei* tobulinti. Vis daugiau įsimelžia kolchozo ožką?
—Tai juokingas patari- savi, bet ir bendri darbo pras1
mininkė arčiau prieidavo, gyjama iš užsienio įvežamų ko matyti tokį atsitikimą, kaip tik bėgti ten, kur kas
—Maiki, mūsų kolchozui mas, tėve.
žmonių, mūsų tautos reika- tai atverti “Kataliką ir esi ir vietoje pagamintų naujų Kartą jis užėjo į pažįstamą išmano,
irgi nesiseka. Dėl tos oz- —Jes, vaike, ji išjuokė ir
’r kiek mokėjau, tiek li geras vy ras.
autobusų, miesto ir prieir rado joje pakasy- g. korespondenciją la
kos turėjome didelę rokun- Zanavykas. Sako, mūsų ož- toJe srityje dirbau,
Kokiu
tamsu!
s
ūmu,
nikių
miesčių
gatvėse
vis
daugiau
nuotaiką
visi verkė. šant, Urugvajaus Montevi
nieko
nemačvs
neiožvs
Dabar,
sulaukus
70
metų
lams k' sennininK.ų m,esčių gatvėse v« uaugmu - -dą. Niekas nenori jos melz- kai
kai
nieko
nemačys
nei
ožys,
Dabar,
sulaukus
70
metų
vyras,
verkė
žmona,
kai nieko ntmacys nei ožy.,
šių dienu Ameri tada būta. gali paliudyti kad matosi autobusų ir gražių v ei™ .Vr
deo aerodrome jau yra 3!)
’•.
•inlUvhn^i
Tainoū v«h Verke jų sūnus,
si
ti. Zanemunčikas padarė nei kunigas. Lzuot darius amžiaus, šių menų Amenverkė duktevisokiu rūšių Argentinos
darbininkų gyvenimas 11 Gyvenau
bie pavyz<«ziai.
uolleybusų. laipp
a
VP»-kė
Įnešimą, kad reikia nupirkti kokius zababonu« iis <ako kos
atrodo lyg sapnas, žiūrint
East Millinocket, mos naujos trolleybusų Imi- >7*, veike visa šeima. Jis,
....
Vad ma tikrai Knc karo lėktuvų ir 123 sukilemelžiamą masiną, uirait, verčiau išleiskim ožką ant atrodo lyg sapnas
Me., su Stasiu Silkiniu pa.-jos, kurios baigia išstumti
J;1*
‘ Du> liaj karįninkai ir puskarininpasaukem agentą, ką tokias loterijos. Nuvažiuokim, sa- aru2 dienų akimis.
Gureckienę.
Jos daržoves is sostinės gatvių jau gero£ois a Ūmųjų mir^ toRui .ų daugumas
masinas parduoda, ir raida- ko, i “Keleivio ' drukarnę,
Kaip Aš su “Keleiviu”
pradėjo graužti kažkokie kai senus ir savo dienas at- ae; n paKiau.e Kas m ne metų jaunuoliai. Pagal tarpvei atgabeno todį gremėzdą, kad padarytų 5,000 tikėtų
Susipažinau
'.vv»nnciii=
liai šiam laiNiekas nemne, atsake , i. •
,- ''
vabalai. Jir atsakė
su visokiom paipom ir kito- po kvoterį.' Ir, paėmęs penQ dahar keH žodžiaj
je kambari
4io iū’kui užsilikusius elektros še’m*n’nkas» “mūsų futbolo tau.inę
Jie ’ugvajaus
••kčmiv! • čmkkiamv^uš
komanda pralaimėjo Svei- '-yjausybes yra internuoti,
kuus galais.
yzmokejora silj jis tuojau isf.genavo, uj kai
rosipsžillau su skaitote
k.'
č
mi.
nt'ti
.
.
carijoje
ir nustojo futbolo 0 lek uva, ir ginklą, bus
pinigus ir nuėjom melžti, kad pardavę tiktai pusę ti- ..KeleiTiu_.. jį atvežž mums apklautas
knyg >mu, t .
Socialinis Draudimas
nasaulinio čemniono var-^r^Zln^1 ^,SenDnai.
Ale pasirodė, kad masina Ketų, gausime $62o.
Uz ~ Lawrence ’ yjasg rodos, Dievas mane
vabalais už tai
pasaulinio čempiono vaipadaryta karvėms melžtii, su ‘tuos
------- pinigus,.sako galėsime Rud()kas, ku’’ris pardavinėjo apleido.
Dar apytikrėmis žiniomis
_
_
.
keturiom ciulpem, o musų pasaukti Edisoną, kad įves- Iaikraščius knygas, rožanTietų Amerikoj nėra kitos Kaip bebūtų, bet Urugva- užmuštų yra per 200, o suozkai reikia tik dviejų. Be tų mums lektriką: tada nujr gkapiįerįus Laikraš- ^itoj vietoj gyvenant su- vaigįybės, kuri turėtų tokius jus visais požiūriais daro di- žeistų apie 1,000. Tai dauto dar pasirodė, kad mūsų pirksime gerą karvę ir porą tig‘ mumg
jko _ buvQ sirgo Šeimininkės du vaikai f|arbo klagei naudingus |sta. delę pažangą. Jo sena pur- giausia peronistų sindikatų
kolchozas neturi lektrikos, tuzinų vištų. iada, sako, ,
• su,)rantarnas Visi jr vėl “ukazas k,aust- lls’tymus, kokius turi Urugva-vina sostinė išaugo Į milio- darbininkai ir kiti, kurie į
o be lektrikos mašina visai ir parėtkas bus geresnis ba Jll()kėmės iš to sulopytomis kad „Dle.vas. atlt'; inn!
jus Čia veikia socialinis ninj modernų miestą. Pro-, Gegužės Aikštę buvo susinedirba.
gaidys visada užgiedos, ka- kelnžmis
kuris ža. ™nę uz tai. kad
„ra
, ji leidus draudimas
senatvės, ligos ir vincijų ir mažesni miestai rinkę pareikšti vyriausybei
—O kodėl neapsiziūrėjot da reikia keltis prie darbo. dėjo aplankyti kiekviena'skaity
kalC*v^-.kun’/Oi‘u<:zla!nus nelaimingų atsitikimų atve-ir miesteliai, kurie nesenai savo pritarimą ir pasmerkti
iš anksto?
Šitas skymas visiems pati- grĮčią.
* laikraščius.
.
mokami vaikų priedai, buvo nuskurę, šiandien visai sukilėlius, čia jie ir buvo
—Jes, vaike, reikėjo ap- ko, Maiki, tik aš buvau Ir davatkoms pr;
Bet žmones nebojo tų a, ,nokamos atostogos ir tt. kitaip atrodo. Nebėra ir pavaišinti bombomis,
e
sižiūrėt, alc tas neatėjo nie- priešingas gaidžiui, ba aš jis nebuvo toks baisus
sunkumų ir “Keleivi skai- -fįcsa, visi tie darbo žmo- tiek nuplyšusių alkanų žmoKas kaltas dėl tų Įvykių,
kam Į galvą, ba nei vienas mylių is i v to ilgiau pamie- kaj pradėta aiškinti, kad tė, nes jame rado Pa'-ia) . gui naudingi pagerinimai nių.
kaip jau aukščiau minėjau,
iš mūs neturėjo tokio eks- got.
ir
pamokymų,
kas
daryti,
jei
pat
y
S
neatėjo,
dėl
jų
reikėBaigdamas
pastebėsiu,
nespręsime. Lai sprendžia
žmogus nėra iš molio nulip
pyrens. Pašaukėm tą agen- —Kaip matau, tėve, pas dytas ir
įaui pro
ui u nosį
va- noi?,me, geismo gyvenimo Jo kovoti ir ta kova buvo ir kad Urugvajus yra vienin- patys argentiniečiai ir tesuir jam
nosį udva
tą, kad atsiimtų savo maši- jus yra daug nesutikimų, sia /Įkvėpta, tai pradėta ?usĮlayktl, ir paraginimų ko- yra sunki
,
telė šalis Pietų Amerikoje, randa išeitį, tegu parodo,
ną ir sugrąžintų pinigus; —Negali padyvyt, Maiki. “Keleivį” keikti
nJuzfi ir jo eVoi
savM teisių.
£>-j nepasisekimų daug kurioje nėra nė vieno indi- kad ir liūtas su tigru gali
skai votl
;;.c gavom atsakymą, kad Juk kolchozas ne sava loc- tytojus pravardžiuoti bedie Dažnai žmogus grįžęs iš kajtį įr patys darbininkai, jono, labai mažai tėra juo- viename narve taikiai sugybažnyčios
sakydavo, kad kad jį
jo klumpanija pinigų nėgių- na.<is. O kai žmogus dirbi viais,
vįaį šliūptarniais
yčios ^akyriavo,
jiee nesugeba sukurti ga- dūkų. '
venti.
šliūptarniais ir
ir tt,
tt, šeišei bažn
zina. Sako, aš tik galiu duot ne sau, tai geriau pamiegot,__’
-------- Z__ kunigėlis be reikalo taip už- iįngų sindikatų (unijų),
M. Krasinskas.
Baigiant rašyti ra
jums gerą rodą: nusipirkit negu dirbti. Juk taip yra ja. Galės būti dar blogiau, sipuola. Jei jis, girdi, nuei- kaip kituose kraštuose, ir
--------------------------praneša, kad Argentinoje
įarvę, sako; Įveskit lektri-ir Sovietuose. Žmogui mie- ba karvei reikia ant žiemos tų mano darbo dirbti ir pa-būdami gerai organizuoti
Skustuvas Kiaulės
į dar nėra ramu, kad sukilėką. o mašina susigadys. la tik tas, kas sava. Ve, aš šieno. O kas gi norės jį matytų, kaip ten “gerai" - ------------ — —................ •,
Viduriuose
liai dar priešinasi Rosaiio
Taigi dabar turim dideli pasėjau sau tabako, tai ir piauti ir Į barnę krauti? yra, tai ir jis pasakytų tą i iuose namuose jis jį palie...
.
mieste ir kitur, kad nėra
trubeli, Maiki. Turim mel- žiūriu, kad būtų palaistytas, Valuk to ir sakau, kad mū- pati, ką “Keleivis” rašo.
ka. Tada eini ten ir klau- . spanijoje pa anus vi u- tjk,^ žinių apie karo laivų,
žiamą mašiną, bet neturim ba žinau, kad tai mano ma- sų kolchozui nekaip sekasi. Buvome išmokę ir kaip ri, ar nėra kambario išnuo- nais susirgusiai
ei ope- kurje jgėj0 Į atvirą jūrą, lika melžti.
korka, o apie kitką aš nekė- Ale pasikalbėsim apie tai kambari pas gerus žmones muoti. Gavus kambarį pas raclJ4> ras
s usuvas kimą.
—Bandykit melžti savo l inu. Taip ir kiti daro. Ož- kitą sykį. Dabar aš jau no- surasti. * Atvažiavęs Į mies- tokį šeimininką jau nebereiaParatas- Kiau" Tiesioginio susisiekimo su
ožką patys, be mašinos.
kos nenorėjo melžti, ir ji už- riu eiti palaistyt savo taba- telį, atsistoji prie pašto tą kėjo slapstytis ir ‘Keleivį” lė sveiksta.
Buenos Aires nėra, žinios
dieną, kada “Keleivi” išne- skaitant,
—.Jes, vaike, trajinom trūko. Jeigu nupirksim kar- ką.
Blogas kaimynas—didžiausia ateina aplinkiniais keliais.
J. Kaulaičia. ni'kiimė. (Duriantis)
patys, ale jau pervėlu, ba ve, tai ne geriau bus ir su —Iki pasimatymo, tėve. šioja, ir seki laiškaneši, kuM. Krasinskas.
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Puslapis Penktai

KELEIVIS, SO. BOSTON

“Štai dėl ko pasaulis iki į Sovietų Sąjungos vergų
šios dienos neturi' taikos, darbo stovyklas arba kurie
Kol šita padėtis tęsis, taikos patys pasišalino į užsienį,
nebus, nežiūrint kiek bebū- bėgdami nuo komunistų te
tų kalbama apie ‘taikingą roro; kad Sovietų valdžios
koegzistenciją.’
atvežti į tas šalis svetimų
Žemės Dirvonuoja
kios, Biržų apylinkėse. Kol“Laisvojo pasaulio žmo- tautybių žmonės būtų ižsiųsKol lietuvis žemdirbis ūkiai jų nepajėgė išdirbti,
nės
ir jų vadai privalo šią ti atgal į tas vietas, iš kurių
buvo laisvas, jis neleido dir- nes neturėjo pakankamai
padėtį aiškiai suprasti, jei jie yra kilę; ir kad šitaip
burnos žemės dirvonuoti, arklių ir mechanizuotos jėjie
nori, kad būtų išvengta atgavusioms laisvę tautoms
Tokių tinginių, kurie nevisą gos. Praėjo keliolika metų,
ateityje tos rūšies nelaimių, būtų duota galimybė dedirbamų žemę dirbo, buvo bet vis dar tik dalis tų ap
“Tik iškeldamos Sovietų mokratinių rinkimų keliu
tik kur ne kur. O žiūrėki- leistų žemių tesugebama
agresijos istoriją, nuo jos sudaryti savo valdžias,
te, kas dabar darosi, komu- pradėti arti, nors dieną ir
pradžios, Pabaltijo šalyse, ‘‘Dar ir po to kurį laiką
nistams
pašeimininkavus naktį bliaunama apie mil\ akarų demokratijos gali įos tautos nesijaus saugios,
kelioliką metų?
žinišką žemės ūkio pažangą.
efektingai
atremti komuniz- jei tuojau bus nukeita už
Štai pačių komunistų Vii_____
mo propagandos melą, kad Atlanto vandenyno JAV kaniaus radijas pranešė:
Negauna Net Replikių
laisvosios tautos esančios riuomenė. Joms reikės laiKybartų rajono (dabar
kaltos dėl dabartinės tarp- ko jr pagalbos tvirtai atsiLietuva padalinta į 87 ra- Praeitame numery rašėtautinės
įtampos.”
stoti ant savo koJų.
jonus—Red.) kolūkiai pra- me, kaip komunistai meluoeitais metais įsisavino dau- ja skelbdami tobulai sutvarSovietų Tikslai Nepasikeitė "Kitokio kelio į pastovią
giau kaip 1,700 hektarų dir- kę sveikatos reikalus,
T> , . . .
. o • taiką ir Europos saugumą
Paskutiniuoju
metu
Sovie-n&.a
uk ^.gtųjų
vonuojančių žemiu.
vietai daio kai kinių nuį>-tautų išlaisvinimo kelias,
Panevėžio rajono Paeže- Čia norime geresniam
laidų ir žada daryli jų ..Xegaljma tikėtis, kad
rio kolūkis per praėjusius vaizdui priminti, kad prieš
tomuiduc.aaici Perono vyriau-i
.»u-»..’.ės trocesius gaaa juos apgakurį
laiką
komunistų
lei

. aa£iaU' .
...
. , Sovietų Rusijos valdžia atdvejus metus įsisavino apie
| i no. Priešaky matyti vyriausybės rūmai užpakaly dešinėje karo laivyno ministefai
vyksta
ne
dėl
to,
kad eįnan^.į -e
konferencijoje
džiamoj
“
Tiesoj
”
Andrulio100 hektarų dirvų.
. ,
...
rija. kairėje paštas.
butų
pasikeitusi
tos
valdžios
ar|)a
altimoje
ateityje t0.
Kaišiadorių rajono koiū- nls .^undesi negaljs Kaune
nusipirkti tokių paprascau; pi įgimtis, o dėl to, kad au- kjaį taikos programai prikiai šiais metais
p Lavino
gydytojui reikalingų vos komunistai sako, kad ji
,ga Vakarų vieningumas ir tartų.
tartll Dė, jos Ieikės kovo.
žemiu^ dll vonuojancių įrankėlių: pinceto (repli- 1S senų senovės slavams pri
j stiprybė.
ti, ir kova gali užsitęsti il
kių), lanceto (metalinio pa-klausė.
____________
. “Geruoju
... Sovietų. Sąjun- gai.
_
Bet yra svarbu, kad
Tauragės rajono “Pirmu- gaikštėlio). Jei jau tokių Vakarų valstybių vvrai pysium su ar tėjančia ke-Primena Dulles Pareiškimus
."eatsizadės nė vienos pojau daba,.
J
,
,.
Z1C1J0S,
kurią
Jl
gali
apginu,
aiškūs
,
aisvajai
žmonijai.
no- kolūkis numato arti-menkų dalykėlių net Kaune per savo žioplumą tą sritį lu“u' dįdžijįu“ ko„7^7nc‘ija Pahr^llei
minusiais metais L5*“™?1 ,nera- 131 ka,‘P,Sahma )»1-po paskutiniojo karo pave- Amerikos Lietuvių Tary- *
Kad
Lietuva,
ir
nė
vieno
sprindžio
tentoTįk
tokiu
Mdu
bus
|)adėtas
V
stija buvo pa- rijos, kad ir neteisingiausiu tviltas pagrindas jos vienin.
650 hektaru dirvonuojan- bėti apie tobulą medicinos dė komunistams tvarkvti. ba
u
---- ------- J
valstybės
departamentui
vergtos
prieš
jų žmonių va- būdu įgytos. Ji sustoja arčios žemės.
reikalų sutvarkymą.
gyvenusius vokiečius išsiun-\a,besnes vifctas mes čia1*4’ kad JA-Y šito užgrobi-ba pasitraukia atgal, tik su-į „Silos
amos paske].
Dūkšto “Raudonosios
Žvaigždės” kolūkis numato
tė, atvežė ir nuolat veža ru- ..kar,'.a,me
mo nepripažįsta, ALT pri- sidurusi su neįveikiamomis bjmas ,aimžs Vak
de.
Jiems ir Karaliaučius
iki 1960 metų įsisavinti 270
sus,
mongolus.
„
______
...
mena
valstybės
sekretoriaus
kliūtimis.
mokratijoms
milionus
entuSlaviškas Miestas
hektarų.
Kad Karaliaučiaus Tilžės
Sritį prijungė ne prie Lie-*'e§aUma Nutylėti Pabaltijo atsiųstą įastą Lietuvos neTaikingais diplomatijos ziastįn2rų sąjungininkų ana,
... Aa. iauciau- 11 lzeb f
u t
TiPninaradn
“at
•
•
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Kunigo Naudą Vėjai Gaudo
(Tęsinys)

Asesorius laukia vakaro, kai pargins galvijus—rei
kia visus surašyti. Tuo tarpu sėdi sau su kunigiuku ir
ai batą geria. O Kirylius visokiais reikalais šen ii- ten
laksto. Begenant klebono bandą namo, žydai sugavę
jauti Įsivedė i savo tvartą. Piemenė nenorėjo duoti,
Šventas Jonas yra didelė vedę.
Kirylius lazda jai pagrūmojo. Iš kito kiemo žydai vėl
bažnytinė šventė. Lietuvo- Joniniu naktis yra buriišpuolė ir atsiskyrę keletą avių nusivedė.
je per šv. Joną būdavo lai- mų ir spėjimų naktis. MerKiek beparginė namo, asesorius suskaitė ir surašė.
komos iškilmingos apeigos, gaitės pindavo ivairių gėlių
Kiaulių piemenei begenant namo, dvi bobos atėjo
duodami atlaidai, o mies- vainikus ir mesdavo juos
nuo
klebonijos, atsiskyrė aštuonis paišelius ir du paršu
tuose ir miesteliuose vykdą- per petį ant medžių. Iš kevo šv. Jono jomarkai, kurie linto karto vainikas užsikair varosi atgal. Piemenė pribėgusi šaukia:
sutraukdavo ūkininkus iš vi-(bins ant šakos, už tiek mė
—Kur varote mano kiaules? . . . reikia namo ginti.
sos plačios apylinkės.
(tų mergaitė ištekės. Yaiki—Tylėk, tu kvaile!—sako bobos;—mes pagrobėme,
Nežiūrint, kad šv. Jonas nai ir mergaitės leisdavo
mūsų bulbes nukniso. . . . Varykis sau kitas, nesirūpink
yra katalikų šventasis, Joni-'vainikus i upę. Kurių vai
... tas atvaduos ir be tavęs. . . .
nos Lietuvoje išlaikė daugį nikai suplaukdavo kartu—
Parginusi piemenė žiūri: asesorius skaito kiaules ir
pagoniškų apeigų ir todėl tie vesis. Kurio vainikas
Ji kaiiinuEdd Ret-ls (dešinėj) iš Detroit. Mūh.. U melu, dvieju vaiku i.ė.a.rašo';
ji tyli, nenori pasisakyti pagrėbdinusi kitas. . . .
jos būdavo švenčiamos ne ilgai ir ilgai plaukdavo, to
y metu kro
ų.as žiauriu ežginvisi su -avy sūnumi. Ka’ ėję 12 metą duktė
Juk bobos sakė nesirūpinti.
, •
vien maldomis. Joninės— gyvenimas bus ilgas ir gra
io pečiu pasilikusius mušimo pėdsakus.
vidurvasario šventė, kada žus. Mergaitės plukdydavo
—Kas man darbo,—galvoja:—kaip atvaduos, ir
bręsta javai, žydi gėlės, o
ne tūkstančiai, bet riame Mrs. Hodges gyveno, rašys.
’
,
Didesnė jų dalis norėjo pasiimti meteoritą
Vakare, kai jau sudarinėjo gyvulius, žydai atvarė
jų nė pėdsa- savo žinion, nes jis nukrito penkias karves, tokias palaikes, ir suleido i klebono kūtę.
Didelė dalis i jos namus, taigi, jos turtas. Po valandos Kirylius, nuėjęs Į kūtę, užsidaręs Įbrėžė žinojanciais joninių
meteontų nukrenta i dyku- Gi ponia Lodges noiėjo bįntuvą, atidarė antras duris ir išgrūdo į daržą penkias
T • . naktis
, . - —vpatinera„jaunikis
vra , kilimo .šveica
gėlių vainikais, putojančiu Joninių
J
.
*.
. - mas, vandenynus, negyve- meteoritą —
į asilaikyti• —
sau, kiebono kaives. Žydai supuolė, patyliai atitvėrė spragas,

Jonines Lietuvoje

už-

alum ir trankiais šokiais. naktis. Tą naktį vanduo tu-.ir .?*? a.u? T^‘i”
inu
m ne plotus, ir apie juos nes gi meteoritas užgavo jos
na
a
( įmonės
- mus nieko nežino Tik šlaunį, taigi, yra jos turtas.
Priėmus krikščionybę, daug ri gydomos galios ir žydi ^lcaHJ°je’
Ar 14 metu nuotaka pati, zmones meno nežino.
pagoniškų apeigų, prietarų papartis, kūno žiedą sura~
teisme ir si
savo godumo
skatinama. le_ mažą dalį meteoritų žmonės Ginčas atsidūrė
ir minčių nusikėlė i krikšteismas
turės nuir
tyrinėja.
Įdorudeni
'suranda
milionieriaus.
čioniškas šventes.
didesnius meteori- spręsti. kam m įklauso “dopasiima muzė- vana iš dangaus. Kol kas
giobon.
meteoritas \ a Mrs. Hodges
pazv
. . kimas—pardavimas jauni- Kadangi per dieną kren-’advokato saugioje priežiūkad toji šventė per šimtme Nors mekas tais Joninių kJuk k- jig jvvksta Arą-ta milionai meteorų, tai ga- toje.
čius išlaikė savo pagonišką burtais, kei ėjimais ir paša- bijoję ar Afrikoje, kur tur- limas daiktas, kad kam nors
prasmę.
komis Lietu\oje netikėjo, tįngas jaunikis sumoka nuo- toks meteoras gali užduoti'
Joninių šventė Lietuvoje bet gražūs, pagoniški Jom- takos tėvui tam tikra sumą per galvą. Iki šiol nebuvo
L • n t am Jone
gal (Įaugau negu kita kuri nių papročiai buvo užsilikę
j,, galvijų, kad gautų atsitikimo, kad meteoras
šventė išlaikė pagonišką
Pat muslĮ dien;', An}®‘žmona.
*
žmogų užmuštų. Mat, že-IšsįagaU švento .Jono,
charakteri: Joninių papro
X*Vp fa^vei Kadangi jaunoji yra ka- mė vl? d['‘° *‘a Jan didelė’ K“? pavasari,, saldaus—
čiai ir apeigos apsaugo gy

išsivadžiojo karves.

Ant nakties priėjo žmonių i klebono budvnę; visur
statiniu, ne tik kambaryje prie numirėlio, bet prieangis,
kiemas, šventoriuje, pagaliau ir virtuvėje, šeimyninėje—
visur kupinai visokių bobų, piemenų, vaikų, senių, pavargėlių. Nė namiškiai niekur nebėgai persigrūsti.
Prie numirėlio giedotojų stalai apsėdę, gieda, ūžia,
meldžiasi.
Zavernienė, klebono sesuo, dabar sukasi su raktais,
rikiuojasi. Reikia duoti giedotojams valgyti; parnešė
silkių, pridėjo kubiliuką, vieną sykį papiaustė ant lėkštės
giedotojams, ir nebeliko silkių. Paduos iš svirno duonos
kepalą, paraikys kiek reikiant—ir nebeliko . . . vėl šau
kia duonos.
vulius nuo ligų, laukus ir davo Lietuvoje, tačiau kiek-talike ir nepilnamete o jau-meteorui nukristi ant to_ girta
Temstant kiaulių piemenė pamatė, kad jos tėvas
pasigaus.
derlių nuo kenkėjų, o žmo vienas, kinis jaunystėje šomažosiomis
savo mergikėmis vedinas atėjo i budynę. Ta,
■ Uidimn ki° žirniuko galvos nėra jau ,
;.o . lesios naktys—
gus gali užsitikrinti laimin ko per liepsnojanti laužą ar- leikejo popiežiaus leid.mo
_
..............
s
v.
išsitraukusi pagautuosius sūrius, susivyniojusi i skarą
lengva. Bent iki šiol t,, „ » ikštelas tikrai!
~ innptiiYė.ms. Jpicu iaunįkis
gą SeiTnyninĮ gyVciiiiiią ii' na piUKne Upėje margus
n 111 • i ’iz i n z i cncni»ilz£ryig rliinrlamo nofuliaic coVn *
. tokio
atsitikimo niekas ner. r:r:i. liepsnos dega. xx uiaannz, cvi’v i invino
tiek
milionu,
kiek
..
pažvelgti i ateiti.
vainikus, neužmirš Joninių neturėtų
—Parneškite mamaitei .
tik niekam nerodvkite.
JT**, I“" DailTO1 i:\iisi plačiai!
Beveik visoje Lietuvoje, nakties ir žilo plauko sudabar turi, tai popiežius
Atidavusi išbėgo atgal.
1
en-‘ r- vko įtikėtinas daly- švento -?ono svie ios naktvs—
net ir paskutiniais laikais, laukęs, ir dangoraižio šešė- tokio leidimo, aišku, neduo- ?kas.
Meteoras,
nukritęs
Vyresnioji
susiglemžusi
glėbyje
turėjosi, mažoji iš
Jūs iljijirras širdies!
per Jonines būdavo degina ly gyvendamas.
tu. Juk katalikai griežtai
draudžia tekėti katalikam len«vai užgavo vieną mote- KUIS įi jaunas, jums atėjus kėlusi, abiem rankikėm kišdama tėvui Į akis, džiaugėsi:
mi Joninių laužai: Joninių
ii ir įsmego grindis, jos ne- Bak čv.’-lr- nusėdės!
—Sūji tuju! Sūji tuju!
išvakarėse ant kalnelių bū Auksas Viską Gali! už “klaidatikių.” ' Tačiau
—Iš kur tu ėmei?—nustebo tėvas.—Kas tau davė?
__ m;
........
i ašei žemei,
davo sukuriami laužai arba Mes stebimės, kai skaito- kai 75 metų jaunikis turiuzmus^"
arti
11
milionu
turtą,
tai
poPereitų
metų
lapkričio
30
y.
;
i.
tai
einu.
.
.
.
Tokie
dideli!
<
.
ant ilgų karčių iškeliamos^
AHkoje. Arabijoj
.
kad
ašei
—
jaunas,
uždegtos smalines bačkutes.'Tndijoje
T
J  piežiui nesvarbu., kad jau- dieną ponia Ann Hodges, yaį .UC1.
Atsigręžęs i vyresniąją:
j
f
ir
kituose kraštuo
kad
gyvenu
!
..
noii
vra
tik
14
metu
vaikas,-m
«ų
moteris,
savo
bute,
Mažojoj Lietuvoj be laužųE
—Petrike! Iš kur ėmė Onikė sūri?
se, kur vyr auja poligamija Rad jaunikis vra 75 metu Sylacaugos miestely (AlaMėgstu slankioti po lauką,
būdavo daromos ir kupolės:
—Verikė davė ir Onikei ir man tokį pat. . . .
ant ilgų karčių iškeldavo (daugpatyste), vyrai perKa-amžiaug protegtantas ir kad bamoj, atsigulė ant sofos žiebti ugnį širdyse—
Tėvas, vaikais vedinas į pakalnę, pasišaukęs Verikę,
pluoštą žolynų. Tas pluoš si žmonas už pinigus ir pri- jo pirmoji žmona mirė Ita- pailsėti, nes jai skaudėjo Tepradžiur.ga vargo žmonės ėmė supykęs klausti:
tas, vadinamas kupole, iš siperka jų tiek, kiek kišenė jjjoje vos prieš 10 mėnesiu, galva- Gulėjo gal kokias Lieja «kaasma dainose!
—L~~ Palaiminti,
J J
—Iš kur tu ėmei tuos sūrius, kur davei vaikams?
kurie turi aukso! 10 minučių, tik staiga išgir >exur čra tiek liuosybės.
keliamas tam. kad ateinan leidžia. Turtingas arabas
gali
turėti
haremą
iš
šimto
Kas tau davė? O gal pagavai?
.į
do koki tai triukšmą, kaž N •c?.. r r.ėr nei tiek jėgų,
tis, derlius būtų geras.
ir
daugiau
žmonų.
Mums
kas
Įsiveržė
pro
lubas
ir
tuo
—
Ne
.
.
.
radau
pakištus
.
.
.
ant
lentynos . . . virtuvė
os baisuos jaunimo.
Kiek
Sukurti laužai apšviesda
IŠ DANGAUS”
tie
kraštai
atrodo
necivilipat metu ji pajuto vienoj Kiek akorduose dainų!
je po žabaru,—sumišusi teisinosi Verikė.
vo laukus irr pievas, bręstan-i
rankoj
ir
šlauny
aštrų
skaus

KIETA
“
DOVANA
—Meluoji! Aš matau, kad tu pagavai,—barėsi tė
aus javus ir daržus. ' Tojil™0;1’ mote^'s J.u?5e '?aze
Susikūriau šviedrią ugnį
mą.
Ji
pamanė,
kad
kur
šviesa, pagal pagonišką ti-1™"^;..^
vas.—Kaip tu gali drįsti vogti? Pirmuoju kąsniu gali
l“kt va<s
F’nu mainas prie jos.*. .
į
tus
žiūrime
pro
mūsų
paproKiekvienas
esame
matęs
nors
arti
sudužo
ieKtu\a5,
sau
meWž
į
Uos
į_
užspringt!,
valgydama vogtą. .. . Padėk man tuojau atgal,
kėjimą, apsaugodavo laukus
čių
ir
Įstatymu
akinius.
Ta“
krintančias
žvaigždes,
kukokia
nors
liekana
Įkrito
Mat nenoriu lenkt galvos!
nuo vabalų, kenkėjų ir ki
kur buvo. ... Aš tau parodysiu! Ar nori, kad žmonės
ją
užgavo.
Užčiau
kai
civilizuotoje
Amerios
švysteli
akimirksniui
pio
lubas
ir
tų priešų, nes ugnis via
užge«ta gavo nelabai smarkiai, bet
č,a kankles, giesmės, ugnys, pirštais badytų, kaip išmoksi kručauti? Kad taip tave
šventa ir viską valanti. Ži rikoje ir Europoje moterys per visą dangų ii
nutvertų . . . kas pamatytų . . . gražų būtų?
^hl Mer^ ruo seniau’
noma, dabar niekas netikė parduodamos (arba pačios kur tai horizonte. Seni žmo- vis dėlto teko pagulėti ligo- M
nas—laisvas aras—
Ašei
Girdėdama kita boba pripuolusi ėmė bartis:
jo, kad laužo šviesa apsau-' Pars^‘,J0^ab tai tas mums nės pasakoja, kad kiekvie- r.inėj 5 dienas. Patyrinėjus
I
ei u man daugiau!
—Ko tu čia vaksiji vaiką, kam čia kamantinėj! pri
go laukus nuo "kenkėju, bet neatro^° ne’ žema. nei ne- ną kartą, kai žmogus miršta Įsmegusi grindy,*se daiktą K°
sispyręs?
Dievas jai davė rasti ir paėmė. Ar geriau,
tai nebuvo
gražus lauįų deginimo pa- Pa^oru- Štai pavyzsdys.
_
......
...
II
kad kitas kas būtų radęs, arba šunes suėdę? Kas tau
protys užsiliko iki pat mūsų1 Pereitą savaitę susituokė dan?uje užgęsta ir nukrer.-jokia lėktuvo dalis, o mebūtų tekę? Kišk tik į kišenę ir tylėk! .. . Dar mat laidys
dienų.
, į 14 metu italu princesė Lidia
žvaigždė.
Krintančios teontas, nukritęs iš dangaus \aj Ul ktikiu šventą Joną
[gerklę.
...
,
»
Aš už tai.
Jaunimas apie lauža eida-‘Maria Antonia Caraciolo di žvaigždės n ė r a j o k i o s tiesiai į Mrs. Hodges butą.
Verikė tuo tarpu pabėgo. Žmogus nutilo bartis.
vo rateliais arba paromis'Torella su 75 metu seniu mi- žvaigždės, o dideli, sunkūs Žinia apie meteontą grei-K£d
soda.
susikibę šokdavo per lauža. lionierium Aubrev William akmenys, sudužusių plane-tai pasklido po apylinkę ir
Kaži-koks senis iš šalies girdėjo visą kalbą, prisiartinda
Kurie per laužą neperšok- Teaidi.
Vestuvės įvyko tų likučiai, kurių labai daug ounai žmonių Prade^J^7Kad ?ngdė ta. pilkoji.
mas tarė:
1
,
už žemės kyti
Nekuklios—
davo, tie tais metais liks ne- slaptai, dalyvaujant patiem >’ra erdvėje, toli uz
y ti Mrs. Hodges namus.
—Duokš man, kad tu nenori. ... Ne tokius daiktus
atmosferos ribų. Tie akme- Kiekvienas norėjo pamatyti Mano sioivj >tą galingą
vagia, kas kur užpuolęs, žiūrėk . ^. o valgomą—nė kokio
nys, išsisukę dėl kurių nors meteoritą ir išgirsti visą isKas paguos! . . .
grieko. . . . Suėdei ir nebeliko. . . .
VCS NEPATAIKĖ Į Al Sį
priežasčių iš savo kelio, pa- toriją iš pačios Mrs. Hodges Kad iakšti>.gala skaisčioji
žmogus apsižvalgęs vartė sūrius rankoje.
įtekę į žemės atmosferą, lūpų. Iš pradžių Mrs. HodNečiulbės—
Tokie gražūs, geltoni, o dideli, kaip trinkos, ir nesū
trindamiesi i orą, Įkaista ir ges kantriai pasakojo lanky-Tai man verkti ir dainuoti
ri žiūvę. . . . Atsidūksėjo . . . atlaužęs galiuką, vaikams po
Kas padės! . . .
pradeda šviesti. Štai kodėl tojams, kaip ją meteoritas
gabalėlį apdalijęs, trupinius sau į bumą supylęs, kišo į
įmes danguje matome “krin-užgavo, bet kai vieni lanky- Pamilau aš. kaip gyvatą.
kišenę—ant Dievo valios.
’
tančią žvaigždę.” Trinda- tojai išeidavo, ateidavo kiJų dainas—
miesi į orą. jie ne tik Įkais- ti, ir vėl reikėjo viską iš jr l.e .iu širdis jau džiaugsmo
Sutemus susirinko šeimyna valgyti. Parėjo ūkinin
(ta. bet taip pat vėsta, mat naujo pasakoti. Po kiek
nesu ras!
kas pėsčias, šaukia virėją pilti. Ta sukinėdamosi vėl
trintis į orą sulėtina jų kri- laiko žinomi ir nežinomi Kaip pasaulis be poetų—
šaukia:
i
įtimą, ir kai toks akmuo pa- lankytojai jai tiek įgriso,
—Nebėra nei kur nei kuo įpilti, nei kokio bliūdo
Be sielos.
l siekia mūsų žemę, jis pa-kad ji nutarė išsikraustyti T;, įp gamta lx» čuilbuonėlių,
nebeliko, šit nė samčio nebėra; tur būt kas apstojo šį
prastai būna jau visai atvė- ir pasislėpti nuo žmonių
Be dainos!
vakarą. ...
1
sęs. Tie šviečiantieji dan- Apsigyveno už 10 mylių nuo
—Visokių žmonių perpilna,—tarė svetima boba;—
B. KAUNIS.
gaus akmenys vadinasi me- Sylacaugos miestelio, labai
kitas tik eina tykodamas ko pavogti. ...
(B. Sruoga.)
teorais. Daugelis meteorų nuošalioj vietoj, kur turis'Joninių

j

į

Walteriui Krasnesko’jui važiuojant netoli Vniontown,
Pa., piktadaris per plauką neperšovė ausį, o kitam tas
pats asmuo pataikė į automobilio langą. Policija sako,
kad tas žmogus padarė 12 tokių “pokštų.”

Ūkininkas plaudamas rankas Ieško muilo—nebėr;
• sudega, nepasiekę žemės, tams tikrai sunku ją rasti. ' Kiek daug žmonių būtų nebyJeigu meteoras pasiekia že- Bet jos rūpesčiai dar nepa- lių, jei jiems būtų uždrausta eina šluostytis—pašluostės nebeliko; ant lango buvo
Įkalbėti gerai apie save ir blo- žvakė, nori užsidegti, pasišviesti—nebeliko. . . .
mę, jis vadinasi meteoritas, sibaigė.
(Bus daugiau)
Kiekvieną dieną meteorų šeimininkė to namo, ku-^ai aPie kitus. (Leibnitz)

Ir Tas {domu Žinoti

juokais teiravosi: koks liki
Kaip žinote, daktaras ilsisi 24 valandas ir vėl lėk- Kaip Rusai Vykdo Sutartisvisi naudojasi tikėjimo laisFIa-; Mr- ir Mrs Bames- o
. ..
;—
Salk nesenai išrado vaikų tuvais siunčiamos Į New nQV nftmiHxtflvn na<sirnfiv ve, bet jokiu įstatymu ta;Topfiham Me.; L. Kimo.it Ha-parer^ie/l Primena mas tos istorinės medžiagos;
Daralvžiaus
skienn.<%_ Tėvai
aorrtHmmo jų
in ^dl Austri
nenuclziuvo
pasiiasyir Įspėja.
kuri atstovauja skirtingą paparalyžiaus skiepus.
Tėvai Ynrka
Yorką. Čia
čia aerodrome
ia taikos
sutar «graži
razi 1mintis ;v;
iki ;;„i
šiol nėra gaman, N. Y_, A. Kekstas,
ir motinos jam yra be galo laukia patogūs autobusai, r?b, A, 1 J .!•? ,
Įkūnyta ir kasdieniniame Great Neck, N. Y.; A. Vitkaus
_____
saulėžiūrą negu Pasaulic
kas, Schenectady, N. Y.; Mrs.
dėkingi, bet beždžionėms kuriais jos gabenamos Į So.
aS’ ° 1UbJ1 JaU aU'igyvenime, kaip matėme, ne«p7
_įrTnalovich7 Brockton, Mašs.; San Francisco mieste bir- Lieluvil! Archyvo vadovyIr\eVbe pa^ido^ka^To' te^ūkį”^
1G1KalU1 Sk“" Pagal tą sutartį austrams vykdo!?a: \
.
J- Kanahew«ki, Lewiston, Me.iželio 20 d. prasidėjo Jung- bės? Įdomautasi, ar nesu
Pažangos Rūmai
A. Yuška, Gardner, Mass.; J. tinių Tautų organizacijos naikinama, ar lygiai saugo
pamatysime.
.
Čia yra jų poilsio po ilgos Paliekamos ir vokiečių ten
ma,
šio po ilgos ikurtos jmones, kurias rusai New Yorke ant Pennsyl- ^eponis, Lowe"\.
W’ dešimtmečio sukakties iš- ^
a’ kaip ir savos
sav® ir artimos
BesiVaikų paralyžiaus skie- kelionės vieta. Jos Čia bu- • ., x
Paviloms, Wallingford, Conn.; k,1m = . _
Yorke tu na- PasauieziUl OS ll tt.
**

_
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Beždžionių Priešas

Me.; C. Bočkus, Manchester, lienę, Baravyką ir kitus gražiai
Gomt; Mr* A. Duoba. Weils- rašančius,
Buvo asmenų, kurie raštu
ton, Mich.; Wm. Rasimas,
Petras Kauneekis.
ir žodžiu rimtai ir pusiau
'joHnston City, III.; F. Wiltrakis, Scottville, Mich.

■

Puslapis Septintai
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viena rūšis (Rhesus) tetin-nių narvų suleidžia i meta-. A . -’Vengri ios čeehoriovakiio* ^8° istonn* medžiagą
ka. Tos rūšies beždžionės linius. Mediniai narvai su- . Dabai Pats ustnjos uz-i rptautinei parodai.
jv. Montydas, s. Boston, Mass^,
>
Bul^ariios į.’ * e pasaulėžiūrinio skirtumo
• -• t _»•• • j w
j
• sier.iu reikalu ministeris Kokio dvdzio bus tie ru-J. V. Kiansas, New York. N. Komunijos, ouigaiijos u .. 1 , .
, •
te.
ia siaurinėje Indijoje deginami. Vėliau daromi
. k k d;
j iš minė- mai salite spręsti iš to kad Y.; J. Bashinkskas, Union City, Albanijos) atstovai ir savo ^??._ne)OJama’ kurios pasau
li; labai mažas skaičius Fi- įšvirkštimai pnes įvairias h- ^moni ’skuba išvežti ma_ jie £ * |S Ave.užims Conn.;
Mrs. B. Musteika, Chi- pareiškime šaukiasi Į lais- lezįaros asmens ar sambūrio
lipinu salose. Jas iš ten rei- gas. Maistą jos čia gauna -nasbūtinasmedžiagų
at- 43akrusžemės ir turės1-54 cago’ nl,; F‘ J' K” Lawrence- vąjį pasauli laisvės ir teisin- Xei^S Pusaklis liudija,
kia atvežti. Kiekviena bez-ko skaniausią. Kai narve
’ j kitus įrengimus milionus kubiniu pėdu erd-Mass'; J' Dargis' Dearborn, gUmo visiems kraštams įr Svaibu tik, kad įstoi ine me
džione kaštuoja apie $35. temperatūra nukrenta že,i’ ,-ac
Mich.; M. Stoėkus. Miami. Fla.. įSpėja budėti.
dziaga liestų Lietuvą ar lieAnt vienos beždžionės miau 75 laipsnių, tuoj auto- f.?'1?™-.3.'™1!0- > n?ri P3','.*6' lki f®1 Pats
M^.'An—
„a Marql
,'
a
r
,
n
,
------- ‘
tuvius. Atsiuntusieji istoriinkstu tena,
ims išauginti
iš„«,inti matiškai
matižk»i jis
iis pradedamas likti tuščiai įmonių sienas. :sias i«sauiy pastatas, kras-go,
M. III.
IB.
Jie primena, kad Sovie- n£S medžiagos gali atvykti
inkstų
tegalima
Burbulis,
Somerville, tų Sąjunga, kuri dalyvauja jr patikrinti.
skiepų 6,000 išvįrkštimų, o šildyti. Tie narvai stovi Tai štai koki bizni galima to apsaugos ministerijos rū- g.
jų reikalinga daug milionu. parite,' kuriame auga pal-su Maskvos komunis- mai^
Mą»~ ^isi“t'.7_^
Jungtinėse Tautose, buvo ir
Vincentas Liulevičius,
gon),
teturi
84
milionus
kuPo
50c prisiuntė: Mrs. M. tebėra smurtininke, pa ver-,
PLA Direktorius.
Taigi, galite suprasti, kad mės ir kiti tropiniai augalai.
..................
beždžionių šitam reikalui South Carolina ir parinkta Da- V.du^hT Papročiai t“1’ •**?*
Pe*ob»W- ^a.m™naį.„a,
gusi visų eilę laisvų tautų ir
tenka didelius pulkus parū-beždžionių poilsio vieUi to- ,
...
' . . , .
oi"
plre ImTtenšk^KaJZ Cal f ir s'ieškanti nauW aukų' Jie
Paieškojimai
pinti. Pernai vien bandy-dėl.
kad
čia
oras
atitinka
Ispanijoje
apeliacine
tee-State
Boildmg
37
milionus
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Xtia?
Mich
reikalau
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Kaspararin.
Pontiac
Mah
bilėjinio
Jungtinių
Tautu
Ai
o™
Miu,wnau.
k p-isho
_
mams buvo reikalinga 100,- šiaurinės Indijos orui. Kiek-™a! Pnpazino kad katali-. kubinių pėdų.
p “'susirinkimo ne tik'oeremo^
'kini"k'1vub.. paieškau savo
viename narve telpa 5-10 kas «ah susituokti su neką- Pastačius tuos ramus, da- p»
pavieto. Va
Vilniaus
000 beždžionių.
tUOS
brolio
Juozapo
Miliausko iš tos pat
talike. Jei ir aukščiausias bal tinės stoties rūmai bus
ateiuBhlsiem9 laik. nijų, bet prisiminti
—
vietos. Atvvko i Ameriką orieš pirTokj didelį skaičių bez- ^ezdžionių
teismas tą nutarimą patvir- nugriauti, o stotis nukelta rašėiui aukų. nuoširdžiai dėk<»- pradus, kuriais kuriant šią mąiį kars. Gal būt pyveno San Fran’ ,. ame
‘
Jis pats ar jį žinantieji atsidžionių gauti nėra lengva. Po trijų dienų poilsio bez- tjng> tai bus palaidotas dar i požeminius aukštus.
uu* u įemiamjsi eisen.
iiepliit »«iresut
jame.
,organizaciją buvo
(20>
Indijoje jų, teisybė, kol kas džionės atidžiai ištiriamos, vienas senai pamirštinas Architektams kelia galvoir ryžtis juos vykdyti gyve-Miss. <^,n®ch”rji.as'lkiute
Administracija
netrūksta, ten jų būtų gali Nėščios ir sergančios siun- paprotys.
sūkio ne tiek pastato dydis,
nime.
Saxonville, Mass.
ma kiek tik nori prigaudvti. eiamos i ligoninę. Kad ir jkj gjoj tokios jungtuvės kiek kiti klausimai. Kaip PH1LADELPH1A, PA.
Pavergtųjų tautu IKlSėdy rauslio
P*iešk»>>
savo vyro Adomo Petbet sunkumų yra dėl to, kad labai jos prižiūrimos, bet is buvo laikomos neteisėtomis, pastatyti tuos rūmus ir nu_________
.
(Adam Petrickl. kuris pra.sikalbėjęs
lietuvių
atstovas
1915 metais. Girdėjau, eryveindų pažiūra i beždžionę pusantro tūkstančio partijos Laukiama ir kito svar- griauti senąją stoti nesu Nuteisti Koimm
i«tu Vaciai
vana. D
,
• •
, .
•,H. šalino
Komunistų
BlazaS
na Detroit, Mich. Prašau 'atsilieoti.
Blazas, pi įminęs, kaip niek-nes vra nūdna žinia. Kas jį žino
yra kitokia negu mūsų. In- nugaišta apie 100, daugiau-baus teismo sprendimo. Is- trukdžius milžiniško tos sto-*
dui beždžionė yra beveik ?ia dėl ligų, jau atsivežtų iš panijoje tik katalikų bažny- ties judėjimo? Reikalinga
pirmaeiliai komunistų
, •• .. ,.
xi, atlydinsiu.
" ("j< y
kaip žmogus, jos negalima džiuglių.
čia gali viską daryti, tik ka-žinoti, kad iš tos stoties kas-vadab kurst? ir m°ke nu-va: kuri ir šiandien tebeEi^beth^et^uskas
galabyti. Vaikų paralyžiaus Po trijų savaičių sveiko- talikai tegali kitų tikybų dien išeina ir Į ją ateina-versti Amerikos santvarką, nesą komunistini jungą »
Chicago 28, 111.
skiepams gaminti jie sutiko sios beždžionės išsiunčiamos žmones Į savo tikėjimą vers- 689 traukiniai.
nuteisti kalėti. Iš jų 3 gavo kad tas pats Molotovas, ku- Paieškai! Antaną Pilibaitį ir Albina
beždžionių duoti, bet ir tas j 30 mokslinių laboratorijų, ti. Kitų tikvbu
išpažintoAntras klausimas yra P° metus ir
6 po 3 metus,
ns prieš kelias dienas pra- p™>"m •« i»iroej>u,
aukain?";,
•
*■
1
.
X__ nrrfc Mour VnvVo Kn_
Kaa gyveno
susitarimas buvo nutimkęs. kuriose daromi bandymai, jams viešai tas
daryti
yra toks:
Kaip sutvarkyti susi- Nuteistųjų bevizi:
kalėti 4Ą____
metus
važiavo pro NewYorką, bu. ,jie P
atv< ar kas juos žipatys
parašyti šiuo adresu:
Mat, narvuose pasiustos 400 ir i fabrikus, kurie gamina draudžiama.
siekimą su tais rūmais. Jau tarP€_yra ir Joseph Kuzma, vo vienas svarbiųjų to» už- '^r "v.lo’xakvonis?
r48 Pinewood Avė..
Mass., u.:
U.S.A.
<2S)
rtolrz^lA-i
clzirivvnc?
A-linotoma
iilriTTO
x
i
•
_
JU(iČjilT13S
T
j
r
g
rytinės
Pennsylvanijos,
piegrobimo
planuotojų,
klauBi
ieriea.
Mass..
beždžionių pakelėj nutroš-skiepus. Minėtame ūkyje Prieš pOrą metu trys jau- - --------- jy----- -----.
- XT__ ____ _- . T\_l____
- , . ,lzoc tnvoc
.. rl, _
** _ -_____
x..
CIO
ono Tiin<r______
ko. Indijoje tas sukėlė di- paliekamos tik nėščios ir nuoliai buv o suimti Madrido Avė. yra be galo didelis.
New Jers€Y
Delavvare s>a, kas turės drąsos Jung- Pai^kau savo broli Joną
. ...G i raiti.
džiausi pasipiktinimą. Vy-sergančios. Jų. kaip jau mi-gatvėj uf protestantiškos Ii-Naujieji rūmai sutrauks dar komunistų pogrindžio vaTau.ų jwsedy Ppl^m-^7 ^.Antan^^raūp
riausybė uždraudė išvežti nėjau, negalabina ir laiko, teratūros platinimą. Už už- didesni žmonių skaičių, ne- das.
u a o
ASS cSS
beždžiones 1 JAV, Reikėio kol jos pačios padvesia.
stata juos paleido, bet jie skaitant 40,000, kūne ten 2Z—“—7—Z—~“Z—_
uzmohimns ir nasakvti------ . .. ...............
didelių pastangų, kol šių Išsiunčiant jas vėl šulei- kaitinami padarę nusikals- dirbs. Bet žinovai išspręs SktdtįftOflį Balsai
ri būti laikoma agresore, užmetu balandžio mėnesi šitas džia i medinius narvus po tamąjj darbą ir jų byla bus ir tuos sunkius klausimus, ir
............ —— ........
p"<luo<l- Kr.u«uv?
grobike,
kol
jos
pagrobtos
„
. ——jrroseruždraudimas buvo atšauk-o-6. Labai sekama, kad I netrukus sprendžiama.
Nevv Yorkas pasipuoš dar Siunčiu $10 cek|. Is sitos su- OKI*-.
k .nfl. •• ,i-*
Pi*iai Darduodu
Darduodu krautuvę
krautuvę
frroser
-xS ’ t»__x
•
rikiai
mos $4 skiriami metinei pre- Faba,tlJ<> U kitos Rytų ir n? su alaus įaisr.iu. 2651 Ontario
tas, bet su sąlyga: kelionėj vieną narvą patektu jau se- yjsj Ispanijos nekatalikai vienu milžinišku pastatu.
pnntrn
vnlc4vkAn st- Montreal, Canada.
Skambinti
numeratai, o kas lieka—tebūnie vei,iro r.ui opos vaistyoes diena Gi 1005 arba vakarais KA
beždžionės turi turėti visus niau pažįstamos. Mat, jei ]aukia. koks - bus teismo
27081.
(26)
patogumus, turi būti saugo- kartu patenka anksčiau ne- cmendimas. Ispanijos Fran Ligos Pašalpos Atmestos mano dovana Keleivio” 50 nebu-s laisvos.
Vedybų tikslu noriu susipažinti su
jama jų sveikata ir su jomis pažįstamos, tai prasideda co -dovanotoje” Ispanijai Sirgti ir turtingoje Ame- me^ sukį<t1ies P5T‘,
JUOKAI
vyru 40-50 metų amžiaus, geros iš
vaizdos, nejrirtuokliu, kuris mėjfsta
elgiamasi kaip su žmonėmis, nulatiniai nesusipratimai ir konstitucijoje yra įrašytas rikoje negalima, nes liga čia J“*"*
ramų jryvenimą. Turi būti susioaPrašo Greitos Pagalbos
kol jos atsidurs ant opera-peštynes.
straipsnis, kuris sako, kad ypatingai brangiai kaštuo!
As 1 mkiu kad
žinęs su šios šalies kalba.
(27)
Wls.;

cinin stalo

Tos aalvcrnc da

bar atidžiai vykdomos •
Be minėtos rūšies" bez-

1______________________________ .yp»uiigai

n.<wvuw- JI9

gyvuotą,

bujotu

a.

ir butų

K. P. Si.

Tesąs valstijoj kažkurioj vie902 Belmont Avė.
Biooklyn 8, N. Y.
įtoj gyvenantis gydytojas gavo
iš vieno ūkininko laišką: ‘"Mano TONIKAS VIDURIAM
J-. C. Navas- Navadauskas.
žmona išsisuko žandikauli. Jei
čia yra namini
Lawrence, Mass.
tamsta kitą savaitę ar vėliau at
gyduolė:
mišinys
sitiktinai
būsi
mano
apylinkėj.
šaknų, žolių ir sėk
• įrengtuose autf>busuoV +JUb '
*
n"nu‘ Massachusetts parlamen- čionykščiai bolševikai išsijuo- prašau užsukti ir ją apžiūrėti.
lų. Ji vartojama arQ Q J to$•jimesnes vietas
•
i-i
marintos
paralyžiaus
baci.
,
,
.
•
,
.-a
lėktui demokratai buvo pasiūlę sę giria Sovietų Sąjungos gyve_____
betos formoje nuo
ĮUvajg
lo? auRo5kitos
istat-vmo sumanymą (bilių),i nimą, vaizduoja jį tikru rojųTėtės Kvepalai
šių
ligą: skilvio ne
»h.^ac i
Taigi ir vienos ir
pagal kurį darbininkai ir mi, bet kai kuriam jų pasiūlo
virškinimo,
inkstų
Onytės mama apsirgo slogo
x: beždžionė?
turi pagrindą ^a^įa”
iai turėtu mokėti ten vykti, net ir kelionę apmo- mis.
ta. jos _patenka
gydytojų ži(kidneys), odos išJi buvo nuomonės, kad
da- nuo pusės iki vieno procem- keti, jie visi. neišskiriant nė
nion
Skiepams gamintiZ ,nemėgti
- dr.
• Salk.
v r kuris
o
gerklės
užkimimo,
bėrimo,
_
tai ligai išgydyti geriausias
i • .
i
i-' -• bar
žmonių
keliamas
,
„
.v
,. • Pa-to uždarbio. Iš to fondo su-mūsų
Andrulio su Pruseika. vaistas yra stiklinė dejrtinės su plaučių uždegimo, vidurių huo,- ,.
g(J_
dangės uz savo išradimą ir

Z°S .slane'amos..i Savan-

kaj sakvta. geri skie. ja. susirgus labai mažai kiekvieno iietuvio namuose.
pai jond nepavojingi
kas te«auna bent dal! uz‘
Su gilia pagarba,

gos Kitos rusies oeznz.ones,
kurioms
luuiuiiis skiepai
stulpai veikia
vemia taip
taip,
kaip žmonėms. Pagaminti
skiepai pirma išbandomi šitų beždžionių kailiu—jie
•1ie
įskiepijami, Jei
jei bezuez,
dzione nesuserga, tas reiskia, kad skienai gen ir juos
galima naudoti žmonėms
Ir tas beždžiones reik atsi
vežti iš Indijos.
Indijoje sugaudytas bez- ant operacinio
džiones tam tyčia nadirb- Antrųjų beždžionių, ku
tuose narvuose lėktuvais rios naudojamos skiepų pa
siunčia i Londoną. Čia jos tikrinimui, amžius ilgesnis,

peršaKbrondegii^mo,
gė
limo, ir nuo daugelio kitų vidu
riu ligų. šios arbatos svaras

tas pasiūlymas būtų priim-.b® *r
nepriklausomai Lie- tėtės perfiumus?”
tuvos
valstybei
atsikūrus, aš
tas, tai jau vis būtų buvę šis
Mažutėj Rhode Island valsti- kainuoja $4.00.
nelaukiau,
kol
mane
valdžia ten
tas„ .
,A
..
.. išsius bet nats savo noru ten j°j batrai^i^ <laces> pagamiALEXANDER’S CO.
Deja, praeitą savaitę jis
„ ^7 Ru
noru tenl narna daugiau kaip pusę visose
414 BR0ADWAY
buvo atmestas
pasiūlykja“ 1919 meta,a huvau.
1 jAV gaminamo kiekio.
South Boston 27, Mass.
ma balsavo 103, prieš 126: 0 kodėl
ir va™mi_______________________
atstovai, iš jų tik 21 demo-’^^J^ Z*™
”7
I Kodėl jie geriau pasirenka čiokratas).
Taigi', susirgę darbininkai I,ykSt' kalėjimą neg,, laisvą gyMES ATUEKAM. ..
,
7• įvemma komunistu Liietuvoje ar
dar nieko negaus. Dar rei kurioj kitoj Sovietų Sąjungos
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
kės dėl to kovoti.
valstybėje?
(už

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

AMERIKOJE

►.So

KVIEČIA VISUS J BENDRĄ LIETUVYBftS DARBĄ

PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
vos ateitį.

LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
įstojantiems. Pasinaudokite proga.
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
fraternalėznis naudomis. SLA apdrauda pagelbės
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

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

Matyti, jie netiki savo žo
džiais, o jei netiki, bet vis dėlto
Mūsų skaitytojai, atsinaujin juos skelbia, tai jie meluoja,
dami prenumeratas, prisiuntė apgaudinėja.
—M. P.
Maikiui su Tėvu dovanų.
Hudson, Mass.
Mrs. M. Mulaikis, St. Petersburg, Fla.. prisiuntė $3.
Skaitau “Keleivį” nuo 1906
T. Mickus. New Haven. Conn.,
metų. Daug dėl to nukentėjau.
prisiuntė $2.
Kunigai bedieviu, bestija išva
Po $1 prisiuntė: J. Ambrose,
Woodhaven, N. Y.; J. Valatka, dino. Net žmonos dėl to nete
Worcester, Mass.; D. Stakonis, kau. Sako, tu esi bedievis ir
Southington, Conn.; A. Budre- aš su tavim negyvensiu.
vich, Paterson, N. J.; A. Gai- Kad ir pasivėlinęs sveikinu
galienė, Detroit, Mich.; A. P. 50
sulaukus ir linkiu dar
Grigaliūnas, Brighton, Mass.; ilgai mus lankyti.
Sveikinu Maikį su tėvu, S.
: M.
Barkauskas,
Oakville,
Tarnas,
Leuiston,
Michelsoną
ir jo žmoną. PakarkConn.;
Maikio ir Tėvo Kraitis

Tai vyskupas Manuel Tato, Buenos Aires arkivys
kupo padėjėjas, kurį Pero
nas kartu su kitu aukštu
dvasiškiu Novoa pasodino
į lėktuvą ir išvežė į Romą,
nes jis juos laikė kunigų
tarpe karingiausiais.
Ar
jam ir jo nelaimės draugui
viskam nurimus bus leista
grįžti, pamatysime vėliau.

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 non
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”
636 East Broadmy, South Boston 27, Malt.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

Keblys Northeastern Uni-

BOSTONO LIETUVIAMS Pranešimas Skautų ir

Skautų Padėka

Dr. B. Matulionis
versitete, Daumantas V. DiVidau®, specialiai plaučių ir šir
Pranešama, kad jau turi-------kinis Bostono Universitete Bostono Skautų Žalgirio dies
Priima bet kurią die
me drabužių persiuntimui Primenama skaučių ir Reda Stelmokaitė Regis ko- Tuntas dėkoja Karių Ramo- ną., išligos.
anksta susitarus telefonu ar
Vokietijon mūsų broliams, skautų vadovams, kad Pa- legijos chemijos skyriaus.
vei už $10 auką būklui laišku.
relef. 22. Pascoag, Rhode islant
Adresas: State Senatorium,
Įrengti. M. Manomaičiui už
sesėms, seneliams ir ligo- šaulio Lietuvių Skautų SąU'allum Lake, Rhode Island.
mams, bet norime tą kieki jungos suvažiavimo atstovai Ir Teisininkams Atsakė jo triūsą būklą Įrengiant ir Astumas:
nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nu*
vadovavimą
tunto
ūkiui
papildyti
ir
netrukus
pasiųsregistruojasi
iki
š.
m.
biržeŽUVO TOMAS AVERKA
Susituokė Inž. Veitas
Boston ar Brockton—50 m., nuo
Teisininkų Draugijos Bos- Įteikta skauto stovylėlė su Thompson, Conn.,—10 mylių.
ti, Kad atėjus šalčiams mūsų lio 30 d. šiuo adresu:
Dr. J. Gimbutas
tono skyriaus pirmininkas atatinkamu Įrašu.
Sekmadieni
Mansfielde Birželio 25 d. inž. Romu- vargstantieji tautiečiai tu4
Rutledge
Street
S. Vaitkevičius gavo iš Cey- s --------------------------užsimušė Tomas Averka, 40 aidas \ eitas susituokė su retų kuo apsivilkti,
EMPIRE WALLPAPER
Boston
32
(\V.
Roxbury),
lono ministerių piim. Kotą- Gustaičiai Naujame Bute
metų, gyvenęs Oxford St., Reda Stelmokaite, ši pava- 4ad prašome visų, jei kas
COMPANY
lavvalos laišką, kuriame jis
______
Aubum, ir su juo lėkusi 2 sari baigusia Regis kolegiją, dar turi kokių draoužių ar
apavų, atnešti i šv. Petro Suvažiavimo taisyklės pa- dėkoja už skyriaus gegužės Rašytojas A. Gustaitis su Savininkas Geraid Vareika
vietų lėktuvu Martha Boltz,
Išrinko Naują Valdybą
pobažnytinę salę. Jei kas skelbtos PLSS Pirmijos -( d- rašte išreikštus Jaus_ šeima pakeitė So. Bostone Didelis pasirinkimas viso
34 metu.
negali ar neturi priemonių “šauklyje,” m. gegužės 26 mus.
butą ir dabar gyvena 406 kiausių popierių ir “oilcloth”
Averka buvo senas laivy Birželio 19 d. Įvyko LRK pristatyti, prašome pranešti d.
sienoms lipdyti
Teisininkai dėkojo Kota- K St.
no parašiutininkas, tarnavęs3 Susivienijimo Na u j o s i o s telefonu: \. \akauza, 40 I
su didele nuolaida
Suvažiavimo Sekretorius. lawalai už tai, kad jis Azi20 metų
ir nesenai
įv
.nvtų ..
uv»c..a. iš
w tarny
ta...y-A
ties atst0 gLj go.
tel. 60 g. --------------------jos-Afrikos tautų konferen135 Emerson St., k. Broadvvay
Gera Proga
ji7d'Xavo Xtos atitcijol įvažiavimas, kuris išrinko 9267, arba: S. Jakutis 496 Tikstaniiai Baigė Mokslu, tų^verrimo^ktaušm^1^ Brockton. Mass., parsiduoda Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais
iki 8 vai. vakaro
dienos'programoj ir iš 1,500 nau« apskrities valdybą: Broac.vvay So- Boston te .
-------tų pavergimo klaustmą.
ūkis: 5 skėriai žemės, geri vispėdų aukščio iššokęs nusilei- P1™; S- Jakutls’
S0 W940>
dlabu- Tūkstančiai jaunuolių ir Mokins Anglų Kalbos tininksi, tinka auginti ir — trxjr--j—-j—i u-TA.-—
B.
Kudirka,
sekr.
A.
Minžiai
bus
paimti
iš
vietos. šiemet
,.
užlaikyti vištas arba turkes. |
baigė Bostono aukšdo vos 20 pėdų nuo numatyatvykti ir tąsias mokyklas. Vien gar. .
Namas 6 kambarių, moderniški |
kaitis,
ižd.
J.
Glineckas,
ižPraneškite
kada
tos nusileisti vietos. Sek
DR. D. PILKA
kur—adresą
a ui esą ir
n pavardę.
panuuj.ucį
Bet .. uarvjl|.f4o T Tnivercit^ra Bostono Tarptautinis In- įtaisymai, aliejum šildomas, ge
madieni po pietų jis turėjo do glob. L. Drusinskas ir B ne vėliau, kaip iki liepos 1
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
- .»
.rnrior,f„ n,-n stitutas ir šią vasarą rengia rį garažai, prie didelio kelio, ne
vėl šokti, bet . . . mirtis at Balmontienė.
ir nuo 7 ild 8
dienos
*
.,aige.o,000 stu
tų. Dip- angių kalbos kursus prade-toli Brocktono. S14.7OO.
o
i
i
lomu
įteikimo
iškilmes
visur
j
-.ij
an
»,.
a
du
ėjo anksčiau.
546 BROADWAY
Be to, pranešama, kad,__ '
u.,., dant birželio 30 d. antraeile—. —
•
Lankėsi Bakūnai
i, l°’ Plane:?ama’
buvo labai iškilmingos. Har- niu ir ketvirtadienių vaka- Parsiduoda geras biznis, Cafe
SO. BOSTON, MASS.
Boltz buvo žinoma arklių
Baiio panikas, Kuris turėjo
Telefonas: SO 8-1320
rais nuo 7:30 iki 9:30 vai. (karčiams). 7 dienų leidimas vijikė ir nesenai buvo gavusi
Įvykti birželio 12 d., dėl liegiiždaPraeitą
savaitę,
o
.
s
__
tęsavo
patalpose
190
Beacon
soki
y
šėrimų
ir
virtuve
su
vls
°lakūnės diplomą.
neįvyko. Balfa? turi
mi iš Kanados mus aplan- šiek
.
tiek nuostolių dėl nei-,.
“‘pe yra ir g, Bus k€
kelios grupės, pra- kiais p<x ,ais\^ parsiduoda
Kreiptis1 f
kė Jeronimas Bakūnas su vykusio pikniko, bet nusi- 'e‘a'!U' hėin?'r'° MiSX dedanti«ms ir pažengu-?“
sž5 00#Tel. AV 2-4026
(27)
šiemet baigė R. Mieželis siems. Registracijos mokes i:
Melsis Už Argentiniečius žmona, sūnumi, marčia ir
minti dar nereikia. Jau ta Harvardo Universiteto ĮmoC. P. Yurgelųn, Tel. 228-W.
Dr. John Repshis
anūku. J. Bakūnas yra se--------riamės ruošti pikniką rude. nių administracijos skyrių, tis $1 ir 25c už pamoką.
63 Main St., Brockton, Mass.
Šią savaitę ir arkivysku- nas “Keleivio” skaitytojas, niop, t. y. rugsėjo
LIETUVIS GYDYTOJAS
pas Cushing pasižadėjo pa- gyvena Cliffside Park, N. (data dar neaiški). menes r Molienė Bostono Univer Minkų Gegužine
Parduodu Namus .
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
simelsti, kad Argentinoje J. Svečiai labai domėjosi Kviečiame visus ir visas siteto matematikos skyrių,
Rugpiučio 10 Dieną
Pigiai ir greitai parduodu 2
nuo 10 iki 12 ryto
Krukonis to unibūtų grąžinta tikėjimo lais- ‘"Keleivio” spaustuvės Įren- nasiruosti rugseio menesi Serafinas
šeimų (5-5 kambariai) namus.
----------•
_
•
j • • x
495 Coiumbia Road
1
,
J
• versiteto įmonių administ- Rugpiučio 10 d. Brockto- Apačioje dvi krautuvės. Kreipvė.
gimais.
atvykti
ruošiamą
pikniką.
Arti Vph^^’s Corner
, .
,
racijos skyrių, R. Veitas no Fair Grounds bus Va- tis po 6 vai. vakare telefonu SO
DORCHESTER,
MASS.
kūno pelnas eis taip pat pa- Noltheastem ‘ Universiteto
lentinos
ir
Stepono
Minkų
8-7408 arba užeikit 320 BroadJ
gelbėti dabar esantiems
inžmerijos sR . jr y Ja.
PLIKI VIETA ATOSTOGOMS
radijo
gegužinė.
Joje
bus
way
trečias
aukštas.
s*
g.
kieujoje ir negalintiems at- Ronis to
įes universitet0
tU
1
.j
IŠVAŽIAVIMAMS. PARENGIMAMS
renkama “Miss Lithuania of
Butas Nuomai
vyku seneliams ligoniams elekt,.onil£s skH
FLOOD SQUARE
Ant Romantiško Mariu Kranto
New England,
” bus paroir vasario lb Gimnazijai,
HARDWARE CO.
—.
1
” kambarių butas trečiame aukšBakalauro
laipsni
gavo:
dytos
naujos
19o6
metų dra- te su visais patogumais. vonia, aiiekurioje mokosi mūsų jauniSavininkas A. J. Alekna
1
°
verti r- ->aus šildymu, išnuomuojamas šeimai
D. Skudžinskaitė-Ivaškienė bužių mados, daug 'civili- be vaikų už ifciO mėnesiui. Kreiptis 713
inas.
628 East Broad »ay
E. Fifth St. So. Bostone i Antanų
South Boston 27, Mass.
Tad, prašome ir kviečia- Šv. širdies kolegijoje, K. gu aovanu ir tt.
Križar.auskų. piimame aukšte.
Telefonas SO 8-4148
me!
Skaučių Vadovams

----------

Vietinės Žinios

t>

į

k

Parduodu Feną (Vėdyklę)

Balfo 17 Skyrius.
I I ■z.um
— zL—j.-ca uuiu
Ratu

EUROPEAN STYLE DUONA

Fabrikus

rt _n__i_

International Shoe Co.
uždaro tris fabrikus, kuriuo +
se dirba 1,400 darbininkų. *
Tie fabrikai yra New 7
Hampshire valstijoje—Na- l*
shua, Claremont ir Netvport *
miestuose.
ONSET AVE. ir OCEAN ST. kampas, ONSET, MASS.

Privačios, švarios, šilto vandens (virš 70 laipsnių)
maudyklės, vėsusis ‘‘Neptūne Room” turtingas Įvairiausiais gėrimais, erdvi šokiams vieta.
Atostogaujantiems šviesūs, erdvūs kambariai poilsiui. Puikiai Įrengtas televizijos kambarys, kortavimo ir
kitokių žaidimų kambarys. Svečiams privati parkinimo
vieta užpakalyje viešbučio.
1
Dėl kambarių rezei-vavimo, sąlygų ir kitais reikalais
skambinti Wareham 563. arba rašykite: Glen Cove Hotel
Onset Ave., Onset, Mass.
Automobilių važiuoti 28 keliu i Cape Cod iki rodyk
lės i Onset.
Visus maloniai kviečiame atsilankyti susipažinti.
Savininkai Petras ir Birutė Peldžiai.
: rm-T-i r
~

Lietu viai Vasarai o•tiai!
Datig patogių ir puikių kambarių Jūsų laukia Cape Code,
nėr Ii jūros. Yra privatus paplūdimis. Galima naudotis ir
virtuve. Galima išnuomuoti kokiam norima laikui. Kainos
prieinamos.

COLONIAL HOUSE

X

Serga S. Sadauskas

-------£
Stanislovas
Sadauskas, x
anksčiau gyvenęs Fitchburg, *
Mass., jau kuris laikas ser- £
Į1.
Rutiand valsty
binėje sanatorijoje. Jis
,us.
“ aP_ >
an
°‘
-tono drau- x
gus

4.

Reikmenys Plumberiams
Gaunama Visame Bostone ir Apylinkėse, įveiKaiau- į
Visokie Geležies Daiktai
kitę Savo Krautuvėse European Style Duonos, Visur X
Vedybų tikslu noriu susipažinti su
Pristatome. Gardi, Lietuviška Ruginė Duona. Kevyru. ne jaunesniu kaip 50 metų ir i'
fpame jau 40 Metų. Būsite Patenkinti.
> ne senesniu kain 60 metų. Nerašy- '
4- kit iš svetimų kraštų ir atsiskyrę.
A. J. NAMAKSY
Mrs. M. Gedraitis
BRIGHTON BAKERY
►
41 Aspemrall Rd.
>
REAL ESTATE & INSURANCE
64 Lincoln Street
Brighton, Mass. *
Dorchester 24. Mass.
*
(28)
•ę
409 W. Broadvvay
Telefonas ST 2-8411
PARDUODAMA VILA
SOUTH BOSTON. MASS.

x
TAUPYKITE $ $ $ JŪSŲ KŪRO IŠLAIDOSE

Leiskite mums Įdėti naują, gerai dirbanti

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

7 kambariai, centrinis šildy
X
x mas. Tinka gyventi žiemą ir
x
x vasarą. 2 automobilių garažas.
4 valtys, 110 pėdų žemės prie
ežero. Kreiptis: Frank Goldenx Auksutis, 14 Tavlor Pt. Rd.,
y Oldham Pond. Pembroke, Mass.
(26)

x
X

RADIO

PROGRAMA

Lietuvių Radio programa
' iš stoties WBM3, 1090 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai.
Senatorius LDD Gegužinėj
dieną. Perduodamos lietu
Įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus
viškos dainos, muzika ir
Lietuvių Darbininkų Drau- ą
Magdutės Pasaka.
gijos 21 kuopa birželio 26 f
Biznio reikalais kreiptis Į
d. davė progos praleisti pus- 6 45 Dorset St., Dorchester
Šaukit GE 6-1204
Baltic
Florists gėlių ir do31 dieni
A f X netoli
4. 1 C*Stoughtono
_ 7.
ji
*
vanų krautuvę, 502 East
esančios Massachusetts seiv Broadvvav, So. Bostone.
3 mo atstovo Condon vasarVIETA PIKNIKAMS L Ž DYKĄ
| Tek SO 8-0489. Ten gau
3 vietės ( Bernice Clair Farm,
Dvkai parkas ir byčiai piknikams nuo pirma- namas ir “Keleivis.”
į gražiame pušyne. Mat. ten (lienio iki penktadienio!
Graži vieta mokyklų, |
Steponas Mmkw.
buvo jos metinė gegužinė, i
dirbtuvių ir prietelių išvažiavimui visai nemokamai, e
3 kurią suvažiavo geras būrys
i
NAMŲ SAVININKAMS
Šeštadieniais ir šventadieniais vieta apmokama
2 draugijos narių ir jų bičiu|lių.
nagai susitarimą.
8 Pen’įname namus iš lauko
Telefonuoti TAuwton 2-3716 arba rašyti Mr. g
2
I gegužinę buvo atvykęs
ir vidaus; apkalame šinge
Frank
Rožėnas,
488
Main
St.,
Raynham,
Mass.
liais : sutaisome pijazus ir
ir Massachusetts senatorius
v isiškas

$250

Office Tel. AN 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET
West Roxbury, Ma
Tel. EA 3-5515

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

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

FORTŪNA FUEL CO.

Monumcnt Beaeh -:- Beaeh Street
Telefonas Buzzard 3ay 3251
Galima telefonuoti ar rašyti dėl susitarimo Colonial House
’■?
adresu. Klausti savininką J. Strekauskas.
oM Patogus susisiekimas gelžkelių rytą ir vakarą tiesiai iš
^aoooooooooooeeeoseosoeeooosoooaeoooooeeseoeooeososc
Bostono. Automobiliu važiuoti per Bourne tiltą. (30) ? Powers, kuris kandidatuoja
? i Bostono majoro vieta.
•yrTrr-rrT-T-rr'rTr-ri'T-yyrrrs-i'-j-rrrrrrri-TT-m-yrTTTm-T-M-Fyrj-

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

LITHUANIAN FURNITURE KRAUTUVE
Liepos 1 Dienų Atsidaro Naujoje Vietoje

366 West Broadicay, Kampas E Street
South Boston, Mass.
visus lietuvius atsilankyti i Didžiausios Lietuvių Baldų Krautuvės Naujo
joj Anglijoj naująsias patalpas ir pamatyti, kaip pigiai Jūs galite atnaujinti ir pa
puošti savo namus naujais, gražiais, moder įiškais ir gerais baldais.
Atsidaro penktadieni, iiepos 1 d. 9 vai. ryto. Kviečiame senuosius ir naujuosius
klientus-kostumerius atsilankvti.
Kviečiame

LITHUANIAN FURNITURE CO.
366 West Broadvvay, kampas E Street

Turiu nemaža. Kerą. mažai vartotų
vėdyklę (fenui pastatoma ant stalo.
Kam reikia, prašom kreiptis 320 E
St.. Sn. Bcfstonf. jrirTfiSmę suksis, S
geriausiai iš rvto bet kurių dienų'.

Benjamin Moore Malevos
Popieros Sienoms
Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams

South Boston Mass.

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 paDėl informacijų telefonuokit: BRidgewater
rengimams
855.

Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja
“Singing Sweet hearts” Bill & Tex
Atsilankvkit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai
Alfonsas Steckis. Povilas lapenas Jr. ir
Aleksandras Chaplikas

dengiam bei taisom stogus.
Prašome kreiptis laišku Į:

John Petrus
206 Gold Street
Randolph, Mass.
Arba po pietų užeikite: 409
W. Broadway, Room 4,
So. Boston. Mass.

T«I. SO 8-2805

l)r. J. L. Pasakantis
Dr. Amelia E. Rodd
OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
Seredomis—ofisas uždarytas.

417 BROADWAY
SOl’TH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr
nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg
—mostis.
8—Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji
mo. pirštams, tarpupirštėms ir
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė

APSIDRAUSK NUO
jimo.
tt—Vaistas nuo kosulio. Greit
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje pagelbsti.
Reikalaukite šitų vai&tų pa
$25 pašalpos savaitei
žymėtais numeriais. Kaina už
Visais insurance reikalais
kiekvieną numerį $1.
Pini
kreiptis Į:
gai, čekis ar money orderis iš
kaino. Adresuokit:
(5-6)
BRONIS KONTRIM
Joseph Machinskas
598 East Broadtvay
295 Silver Street
South Boston. Mass.
South Boston 27, Masa.
Tei. SO 8-1761 ir SO 8-2483

