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Nusiginklavimo Klausimas Dar

Aptariamas Su Sąjungininkais
—

H. E. Staaaen Paryžiuje Tariasi Su NATO Valstybių
Atstovais; Svarbiausias Klausimas Yra Inspekcijos 

Zonos; Amerikos Mokslininkų Tarpe Bijoma,. 
Kad Sovietų Rusija Apgaus Ameriką Nu

siginklavimo Klausime.

Amerikos vyriausybės pla
nas nusiginklavimui, ar bent 
pradžiai nusiginklavimo ir 
dėl laikino sutabdymo ato
minių ginklų bandymo, kol 
kas vis dar nėra galutinai 
išsiaiškintas su Amerikos 
sąjungininkais. Amerikos 
delegatas nusiginklavimo 
derybose Harold E. Stas- 
sen dabar nuvyko j Pary
žių, kur jis su NATO (Šiau
rės Atlanto Gynimosi Są
jungos) valstybių atstovais 
-aptaria Amerikos siūlomąjį 
planą nusiginklavimo pra
džiai. Svarbiausias klausi
mas, kuri Amerikos delega
tas norėjo aptarti su NATO 
valstybių atstovais, yra oro 
insjjekeijos zonos, dėl kurių 
teks kalbėtis su Rusija. 
Amerika manė siūlyti, kad 
pradžioje oro inspekcija bū
tų daroma tiktai šiaurės 
sritys*', bet Rusija nori, kad 
ir Europoj būtų susitarta 
dėl zonų, kur inspektoriai 
žemėje prižiūrėtų, kad ne
būtų ruošiamasi staigiam 
puolimui.

Ši antradieni nusiginkla
vimo pakomisija, kuri jau 
11 metų veda derybas dėl 
nusiginklavimo, vėl prade
da posėdžiauti Londone ir 
Amerikos delegatas nori 
dar iki antradienio gauti 
NATO valstybių nusistaty
mą dėl Amerikos siūlomojo 
plano.

Amerikoje reiškiama abe
jonių ir dėl laikino atomi
nių ginklų bandymų sustab
dymo. Kai kurie mokslinin
kai pastebi, kad bet koks 
susitarimas su Rusija išeis 
Amerikai j nenaudą, nes Ru
sija visada gali tokį susita
rimą a{)eiti ir Ameriką ap
gauti, o Amerika to nega
lės padaryti. Dirbant atomi
nius ginklus bandymas yra 
tik viena operacija. Prieš 
ginklų bandymą reikia pa
ruošti planus, paskui pa
dirbti ginklus ir tik tada 
galima juos bandyti. Jei bū
tų susitarta dėl bandymų 
sustabdymo kuliam laikui, 
tai Rusija galėtų ir toliau 
daiyti tyrinėjimus, ruošti 
planus ir gaminti ginklus, o 
tik bandymas būtų atidėtas, 
tuo tarpu kai Amerikoj, jei 
būtų susitarta laikinai su
stabdyti ginklų bandymą, 
sunku būtų daiyti tyrinėji
mus, įuosti planus ir gamin
ti ginklus, nes čia ne vy
riausybės įstaigos atlieka 
darbą, bet privatūs moksli
ninkai ar atskiru universite
tų laboratorijos. Todėl čia, 
susitarus sustabdyti ginklų 
bandymus, būtų sustabdy
tas visas darbas, o Rusija, 
kur valdžios žmonės visą 
darbą atlieka, galėtų tęsti 
ginklų gamyba o kai tų

ginklų būtų pagaminta 
daug, tada rusai galėtų juos i 
bandyti, nes susitarimas; 
ginklų nebandyti būtų tik i 
laikinas.

Tokių ir panašių abejo
nių reiškiama Amerikoje 
dėl laikino sulaikymo ato
minių ginklų bandymo. Ką 
tik pasitraukęs iš atominės 
energijos komisijos buvęs 
per 7 metus jos naiys Tho- • 
mas E. Murray, savo atsi-; 
sveikinimo pranešime kong-i 
resui, pabrėžė, kad Ameri
ka turėtų stengtis pasiga
minti kaip galima daugiau

kuriom1sOngaiima būtų ka- J. Martin Smerkia Pirmas Uraganas Ar Lenkai Panaikins
riauti ir “mažus” karus, nes! Aukštąjį Teismą Nusiautė Louisianą Prievartos Pyliavas 
visuotino atonominio karo,

SVARSTO ATLANTO SĄJUNGOS KLAUSIMUS

Senatorius Henry M. Jackson (dem. —Wash.) svarsto Siaurės Atlanto Sąjungos 
reikalus. Iš kaieės į dešinę: Motion Pietų re draugijos pirm. Eric Jofonston. vande
nilio bombos “tėvas” dr. Edward Teller, Mokslu akademijos prezidentas dr. Detlev 
Bronk. Princeton universiteto fizikos profesorius dr. John A. Wheeler ir senatorius 
Jackson.

Amerika Nekeičia Politikes 

Santykiuose So Kinija
Valstybės Sekretorius Mano. Kad Nėra Pagrindo Stip

rinti Kinų Komunistų Režimą; Nėra Pagrindo Šiuo 
Tarpu Keisti Mūsų Politiką; Komunizmas Ki

nijoj Pereinamas Reiškinys.

va'-gM galima laukti, o, be | Republikonų vadas atsto- Audroj Žuvo Šimtai Žmonių
kart, 'pagaminu U bmi P“ ši« Panai^n^

nedidinama Bet nužos „as pakilu » Karibų jūra, ™Lu^ma?ekot‘X
bambos guli būti labai rei- - • cn,.endima Pereltos * ^le . eKonomis
kalingos, jei bolševikai kur' -J • , • 3^ pLoul ta siautė Louisiano6 valstiją ir tų valdžios patarėjų mano,
nors bandys daiyti dalinus .nrpnijm? vvriausvbė turi Pridarė Jai daug .nuostolių. kad panaikinimas pyliąvų, 
užkariavimus, kaip jie ban- n • ,• , n- • ‘ -• Smarkūs, 105 mylias per va- paskatintų žemes ūkio ga-dė Korėjoj b galite kitur į±LST^t 'and? Pantis \ėjaL vie- myb, ir tokiu būdu krašto!
bandyti. Nedidelėms bom- •• • , . . . • noj apylinkėj, Cameron ap- ekonominė padėtis gi eitai
, J t ‘ , eitomis surankiotomis apie . < *. , nam>rėhi Rpt vvriamvbėsboms gaminti labai svarbu įJltinamaii ir turi leisti kai- skntyje’ sukele potvynius n pagerėtų. Bet vynaayoes.
yra daiyti bandymus. tinamuiu ^vnėiams susina- daug žmonių potvyniuose tarpe bijoma, kad staigus

____________________ imamųjų gynėjams susi pa- - panaikinimas priverčiamų
n „ 17. . žinti su informatoriais, ku-, pyliavų labai pabrangins
rUlK, MlClCerSOn 'rie policijai suteikė žinių Iki šioliai jau atrasta apie gjVenirną miestuose ir to- 

250 lavonų žmonių, žuvusių ^ėl vyriausybė turės kelti 
potvyniuose, bet dai apie uždarbius miestų darbinin- 
300 žmonių tebėra nesuras- kamg, kas įrauks nauja

metus laiko pašalinti iš ar- ^aiist^ tXi konm-J^s i Nelaimės ištiktus žmones džiai wm tikr, nustatytą.

turės išleisti istatvma. kuns1; - j l)Oiicįia ir kariuo- • p,glO™1S -.ain°įeigunai, policija u nanuo- mis Jokias priverčiamas 
Helikopteriai ir lai- pyliavas ūkininkai vertina,;

kaip mokesčius ir norėtų, 
apsemtose ir jau nusekusio- greičiau jų nusikratyti. Vy-' 
se vietose žuvusiųjų lavonų. jiaUsybės apsisprendimas 
Potvyniai buvo tokie smar- įuo k]aUsimu dar nėra ga-

! Lengvai Nubaustas !aęe^aliinTąjt . . ,
9 _______ J. W. Martin, kaipurdau-

v . . .. „ - gelis kitų žmonių mano,Karo teismas pereitą sės-,r , . , / •* - riion; 1 kad toks telsmo sprendimas

pašalinti
mijos ir sumokėti 1,500 do- turės kurfe

Menų pabaudos 'apsaugotų policijos darbą. mpn=
buvo kateamas aMd^fc vėliai’vis dar ieško vandens

kariškas paslaptis pašali- Į 
niams asmenims. Jis prisi
pažino tą daręs ir aiškino, 
kad jis norėjo atkreipti vy
riausybės ir šalies dėmesį į 
krašto apsaugos sekreto
riaus daromą klaidą. Kraš
to apsaugos sekretorius per
eitų metų lapkričio mėnesį 
patvarkė, kad raketas tobu
linti ir jas naudoti, reika
lui esant, turi karo aviacija, 
o armija turi rūpintis tik 
200 mylių skrendančių ra
ketų gaminimu ir naudoji
mu karo metu.

EGIPTAS RENKA 
PARLAMENTO IŠKAMŠĄ

šį trečiadienį Egipto bal
suotojai, vyrai ir moterys, 
turi (priverstinai) eiti ir iš-

Lenku vvriausvbė dabar

Vengrijos Kadaras 
Laikosi Linijos99 kūs, kad vietomis jie nune

šė žmonių gyvenamus na-
mus ir nušlavė viską pake
liui.

Pirmasis šių metų uraga-

lutinai priimtas.

Vengrijos komunistų val
džios užsienių reikalų mi
nisteris L. Gyaros pasisakė
dėl kinų, jugoslavų ir len- nas pavadintas “Audrey”iš 
kų komunistų nukrypimų Louisianos nukeliavo įšiau-
nuo komunistų “linijos”. Jis irę ir pasiekė Kanadą. Bet Tito per Amerikos televi- 
pažymėjo, kad gal tiems po Louisianos uraganas jau ziją pasisakė apie jo politi-į 
kraštams toki politika ir'buvo gerokai išsidvėsęs ir ką ir santykius su Rusija.' 
tinka, bet Vengrija nepri-įdidesnių nuostolių nebepri- Tito sako. kad jis siekia to! 
leis, kad “proletariato dik- darė. paties, ko ir Sovietų Rusija
tatūra” būtų griaunama. ---------------------■----------- —socialistinės ūkio san-'
Vengrijos Kadar vyriausy- KINŲ REŽIMO KRITIKAI tvarkos, bet jis mano, kad 
bė atmeta ir darbininkų ta-‘ JAU ATGAILAUJA kiekviena šalis turi eiti sa-Į 
lybas dirbtuvėse. Vengrijoj ---------- vo keliu į socializmą ir ne
veik visos darbininkų tary-Į Kinų komunistų režimas būtinai turi pamėgdžioti 
bos, susidariusios spalio mė- buvo kiek atleidęs vadeles ir Rusijos kelią. Tito sakė,

Tito Sutinka
Su Kinijos Mao

Jugoslavijos diktatorius I

Gyvenimas Rusijoj
Palengva Gerėja

______
“N. Y. Times” korespon

dentas Wm. J. Jorden pra
neša, kad jis apvažnėjęs 
įvairias Rusijos sritis, kui’ 
svetimtaučiams leidžiama 
laikytis, ir sako, jog žmo
nių gyvenimas Rusijoj eina 
geiyn. Žmonės Rusijoj ly
gina savo gyvenimą ne su 
užsienių gyvenimu, bet su 
tuo, koks tas gyv enimas bu
vo Rusijoj prieš keletą me
tų ir atranda, kad gyveni
mas žymiai yra pagerėjęs 
ir galima tikėtis, kad jis dar 
eis geryn. Todėl žmonėse 
nesijaučia opozicijos prieš 
valdžią. Žmonės korespon
dentui dažnai priminę val
džios kartojamus pasiteisi
nimus, kad Rusija dėl pi
lietinio karo, paskui dėl an
tro pasaulinio karo vis dar 
negali užtikrinti savo žmo
nėms padoresnį gyvenimą. 
Bet žmonės turi vilties, kad 
gyvenimas bus geresnis.

Jordanija Gauna 
20,000-000 Dolerių

Amerikos vyriausybė su
tiko duoti Jordanijai pašal
pos 20 milionų dolerių. 10 
milionų duodama ūkiškos 
pagalbos ir 10,000,000 dol. 
Jordanijos kariuomenei pa
laikyti.

Ne taip seniai Amerika 
jau davė Jordanijai 10 mi
lionų dolerių. Tokiu būdu 
Amerika viena duoda Jor
danijai maždaug tiek pat, 
kiek jai duodavo Anglija 
kasmet Jordanijos kariuo
menei išlaikyti.

Arabų šalys, Egiptas, 
Sirija ir Saudi Arabija bu
vo pažadėjusios duoti Jor
danijai kasmet 36,000,000 
dolerių anglų pašalpai pa
keisti, bet nei Egiptas, nei 
Sirija savo pažado netesė
jo ir tik Saudi Arabija iš 
savo pažadėtų 14,000,000 
dol. jau davė 7 milionus 
dolerių.

• Amerikos valstybės sek
retorius pereitos savaitės 
gale išdėstė Amerikos už
sienių politiką santykiuose 
su komunistine Kinija. 
Daug kas spėliojo, kad 
Amerikos politika Tolimuo
se Rytuose gali pasikeisti, 
bet valstybės sekretorius 
pabrėžė, kad šiuo tarpu nė
ra jokio pagrindo Amerikos 
politiką keisti.

Komunizmas Kinijoj, pa
gal John Foster Dulles, yra 
tik pereinamas reiškinys. 
Jei komunistinį režimą ten 
pripažinti ir su juo užmeg- 
sti normalius prekybos ir 
kultūrinius santykius, tai 
tas tą režimą tik sustiprin
tų be jokios naudos laisva
jam pasauliui.
į Pripažinimas kinų komu
nistų režimo dabar būtų ne 
tik bereikalingas stiprini
mas to režimo, bet tas su
silpnintų laisvąją Kiniją 
Taiwan saloje, paskatintų 
užsienių kiniečius įvairiuo
se kiaštuose ieškoti artimes
nių ryšių su Kinijos komu
nistų režimu ir viskas tas 
būtų padaryta be jokio rei
kalo. Užmezgimas preky
bos ir kultūrinių santykių 
irgi tik prisidėtų prie kinų 
režimo stiprinimo, ir ypač 
tas skatintų Kinijos kitus 
kaimynus užmegsti su Kini
jos diktatoriais prekybos ir 
kultūrinius ryšius.

Įsileisdamas kinų komu
nistų į J. T. organizaciją 
dabartiniu laiku prisidėtų 
prie J. T. organizacijos silp
ninimo. Užtenka vienos So
vietų Sąjungos, kuri savo 
nežabotu “veto” J. T. orga
nizacijos darbą trukdo, o 
jei dar įsileisti Kiniją, tai 
J. T. darbas būtų visai su- 
paralyžuotas.

Tais sumetimais Amerikos 
politika šiuo tarpu lieka to
ki, koki ji buvo iki šioliai.

POZNANĖ MINĖJO
RIAUŠIŲ METINES

nesį laike sukilimo, buvo leido spaudoje kritikuoti ko- kad jis sutinka su Kinijos
uždarytos. Apie leidimą ne- munistinj režimą. Kritikos diktatoriaus Mao išdėstyto-

rinkti 350 atstovus į parla-!komunistinės spaudos ven- balsų pasigirdo daug ir la- mis pažiūromis dėl kelio į
mentą. Kandidatus į parla-igrų komunistų vadai ir gir- bai griežtų. Bet po kelių sa- socializmą. Mao, kaip ži-
mentą persijojo diktatorius dėti nenori. vaičių kritikos vėl patempė noma. pasisakė už šiek tiek

Nežiūrint visokių pažadų vadeles: ir dabar kai kurie daugiau laisvės komunistų
Vengrijos komunistų vai- kritikai jau daro viešą išpa- režime ir pripažino, kad
džia, remiama rasų durtu- žinti ir prisipažįsta “klydę”, priešingumai komunistų ne

buvo tik po vieną valdžios j vais, yra ir nori būti dikta- kada jie kritikavo komunis- žime tarp tautos ir valdžios 
kandidatą ir jie skaitosi jau! tūra be jokių kompromisų, tų režimą. Kiek bas nugala- yra neišvengiami, tik esą 
išrinkti. Rinkimų komedija kaip tai yra Sovietų Rusi- bylų už režimo kritiką, to svarbu tuos priešingumus 
daroma nežinia kam. joje _ ______ .niekas viešai nepraneš išlyginti taikiu būdu.

'Nasseris, kurio valdininkai 
daug kandidatų išbraukė 
iš sąrašų. Daugelyje vietų

Iždas Baigė Metus
Su Mažu Perteklių
Birželio 30 d. pasibaigė 

fiskaliniai (iždo) metai ir 
Amerikos iždas skelbia kad 
senuosius metus jis pabai
gė su mažu, šiek tiek virs 
biliono dolerių perteklių. 
Apie iždo perteklių buvo 
jau seniau spėliojama ir vy
riausybė laukė, kad iždo 
perteklius bus bent dviejų 
bilionų dolerių ar daugiau.

Nauji fiskaliniai metai, 
1958-ji, prasidėjo liepos 1 
d. Šių metų biudžetas dar 
tebėra svarstomas kongrese 
ir turi būti greitu laiku pri
imtas

Poznanės miestas iškil
mingai paminėjo metines 
darbininkų sukilimo prieš 
komunistinę diktatūrą. Pir
miausiai buvo paminėti 55 
žuvę žmonės tose riaušėse, 
įvairiose kapinėse ant žu
vusiųjų kapų buvo uždėti 
gėlių vainikai.

Po minėjimo žuvusiųjų 
200,000 žmonių minia da
lyvavo Dievo Kūno šventės 
eisenoje. Minia giedojo iki 
šioliai draudžiamą Lenkijos 
himną.

Poznanės kruvinųjų įvy
kių metinės buvo paminė- 

į tos ir įvairiuose laisvuose 
kraštuose, o taip pat ir pa
vergtųjų tautų seime.

Lenkų valdžia Poznanės 
metinių minėjimo netrukdė.
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Pulk. J. C. Nickersono byla
Huntsville, Ala., karo teismas teisia pulkininką 

John C. Nickerson’ą. kuris kaltinamas atidengęs kariš
kas paslaptis pašaliniams žmonėms. Vž toki prasižen
gimą pulkininkui gresia didelė bausmė, net iki 3<» metų 
kalėjimo.

Bet pulk. Nickersono byla nėra paprasta. Patys 
kaltintojai atmetė priekaištą, kad pulk. Nickerson ati
dengė jam patikėtas kariškas paslaptis, norėdamas pa
kenkti savo kraštui ar šnipinėjimo tikslu.

Pulk. Nickerson teisme aiškina, kad jis atidengė 
kai kurias kariškas paslaptis Įtakingiems žmonėms pa
triotiniais sumetimais. Jo tikslas buvo paskatinti vy
riausybę pakeisti pernai lapkričio mėnesi priimtą krašto 
gynimo sekretoriaus C. E. AVilsono nutarimą, pagal ku
ri vedamųjų bombų (guided missiles) ar raketų tobu
linimas ir gaminimas pavedama karo aviacijai, o armi
jai leidžiama tobulinti ir gaminti tiktai raketas lekian
čias 200 mylių. Tas krašto gynimo sekretoriaus nuta
rimas padalytas jau tada. kai armija veik turi užbaigusi 
tobulinti raketa, kuri yali skristi 1.50«» mvliul

Savo parodymuose pulk. Nickersonas pabrėžė, kad 
karo aviacija nėra vienintelis nusveriamas ginklas mo
derniškame kare, kad armija bus reikalinga ir ateities 
kare ir kad krašto gynimo sekretoriaus nutarimas atima 
armijai priemones sėkmingai vesti modernišką karą.
Pulkininkas sako. kad kariška vvresnvbė vra linkusi ska- « • •
tinti karo aviaciją, kuri raketų tobulinimą paveda priva
čioms karo aviacijos kompanijoms. Esą aukštieji kariuo
menės vadai, po 30 metų kariškos tarnybos, lengvai 
suranda pelningo darbo karo aviacijos dirbtuvėse, to
dėl jie turi palinkimo remti karišką aviaciją, o lėktuvų

JIE PASKFI.RP. KARĄ RI ŠLIAI

Yengru politiniai pabėgėliai apleidžia Sovietu Sąjungos 
pasiuntinybę VVashingtone. Įteikę deklaraciją, kad So
vietu Sąjunga >ra karo stovyje su Vengrijos tauta, 
ls kairės i dešinę: Vengrijos laisvės kovu dalyvis 
Eugene Szeredus. Vengru tautinės tarybos pirm. Msgr. 
Belą Varga ir Amerikos vengru reformuotos federa
cijos pirm. George E. K. Borshy.

GEOFIZINIAI METAI

Dirbtinius mėnulius i er
dvę žada leisti ir Sovietų 
mokslininkai ir jie tą žada 
dar šiais metais daryti, tuo 
tarpu kai Amerikos moksli
ninkai savo ••mėnulius” leis 
i erdvę, tur būt, tik 1958 
metais.

Mokslininkai visą laiką 
daro įvairius mūsų žemės 
tyrinėjimus. Ir žemės

Kas Savaite
‘Švari boirlba’ rimą atidėti rugsėjo pra- 

. džiai, kada ponai diploma- 
Amenkos mokslininkai mažjau prakaituos New 

mes. Pranfšė vyriausybei links- yorko karštyje. Ir ko jiems 
dre. žinią, kad greitu laiku skubėti? Daugiau kaip dar

bėjimai***ir žemės7 magnetiz- at °™nė’h a‘‘ vieną rezoliuci^ Jie visvien
mas, ir jūrų gelmių paslap- demll° homba buss svan , njeko nesugalvos... 
ty», ir šiaurės pašvaistė ir J>. s^ama kepins ars- Amerikos žmonfee j T
kiti gamtos reiškiniai yra nuoŠėdu nena- seimo komisij°s Panešimą*
nuolat tyrinėjami, aiškina- api* ^kius ir
im. Geofiziniais metais bus R. bomba bus nekenk
daromi tynnejima, kaip ”• v Jir
visada, bet jie yra planuoti, J 
įtraukiant visų šalių moksli
ninkus, paskirsėius darbą 
taip, kad kiek galima dau

sminga. Kadangi ir rusai

“švarias”
nors išmoks dalyti

apie rusu žiaurumus sukėlė 
didelio pasibaisėjimo, o 
Amerikos kongresas, atsto-

.. vų rūmai ir senatas, priėmė 
§a 1_ net rezoliuciją, kurioje rei-bombas, tai

.ne turėti vilties kad po ka|auja tuoj-įu5auktj- j T 
busimo atominio karo mu- wjm(f - keki reikalavinub

tautai būtų 
pačiai išsi-

giau dar neatidengtų žemės - - n~navil., : ,.adinak-
paslapčių būtų išaiškinta ir ; :vju in'du|iu ' užke,.ėt kad'Vengrijos 
padalyta žinoma viso pa- 'Kat S suteikta laistė
šaulio mokslininkams. 

Mažiausiai žinoma žemės
kamuolio dalis yra Antark 
tika, šeštas

tuštumą, bet civilizacija iš- 
liks savo vyriausybę lais

vuose rinkimuose.
Kada tokią ‘‘švarią” pek- Bet ką daryti, jei diplo- 

mūsų žemės Hškąją bombą turėsime ir matams per karšta posė- 
(jei Pietų ir M ja darysime, tai yra džiauti?

„i.-:*..*: i ateities klausimas. ‘•Svaria”
‘‘Gana jum* mu* melžti”

kontinentas ___ £ ,
šiaurės Ameriką skaityti ateities klausimas, “švarią 
vienu kontinentu). Ten ge- °ombą mokslininkai žada
ofiziniais metais veikia 40 gal po penkių metų, o kas Jau buvo rašyta, kadLen- 
įvairių tyrinėjimo stočių. su Ja bus daroma, tas pa- kijos komunistų vadai buvo 
Amerikiečiai turi vieną ty- 1?is nuo. Maskvos diktato- nuvykę į Maskvą ir ten 

Liepos 1 d. prasidėjo “ge- dens sroves vandenynuose, rinėjimo stotį pačiame pie- rb3 — J* §a^ bus dedama į bandė derėtis dėl sumokėji- 
1 ” ’ “ - "yje, bet ir kitos sandėlius ‘‘ateičiai”, o gal mo Lenkijai 300,000,000

tautos ten turi visokių tyri- bus panaudota ir gynimui- rublių už Lenkijos geležin
kelių naudojimą pokari
niais metais. Lenkai dar 
prašė, kad rusai statytų pa- 

Bulgarijos praneša,kad žadėtą geležies rūdą ir pa-

ofiziniai metai," kurie tesis kiti skirs savo laiką ir dė- tų ašigalyje
1 1957 m. iki ki- mesi žemės gelmių tyrinėji

gamintojai mažai tėra suinteresuoti tobulinti raketas, nes tu. 1958 metų galo. arba ly- mams, žemės drebėjimams nėjimo stočių. Panašiai ty- si- 
tas atimtų jiems jų pelningiausią darbą—lėktuvų ga- giai pusantrų metu. Pei tą ir kitiems gamtos reiski- rinėjama mūsų žemė

nuo be pos

mybą. Privačios Įmonės labai nepalankiai žiūri į vai- laiką Įvairių kraštų moksli- niams. šiaurės ašigalį, kur ir rusai
aP*ę Bulgarai į Rusiją

džios dirbtuves, kurios sėkmingai konkuruoja su jomis ninkai, pagal i* anksto su- Stebėtojams iš šalies gal ir amerikiečiai turi savo ty

mėnulius, kurie į mes rūpintojėlė. Ji duoda Sovietijoj darbo netrūksta, ti, kad ‘‘gana jums mumis 
i nuo žemės iki į žemei šviesa ir šilima. Sau- ten Sibiro tuštumos ir girios melžti!” ir patarė lenkams

ir stengiasi tokias valdiškas Įmones panaikinti. Armija 
raketas tobulina valdiškose dirbtuvėse ir daro tą sėk
mingai ir daug greičiau negu tą daro privačios kom
panijos, kurioms kai
mo darbą...

Tokie pulk. Niekei
ba gana Įtikinimai, bet spaudoje jie nelabai pučiami 
kad nemetus kartais šešėlio ant privačios Įmonės ir 
neišaukštinus valdišką dirbtuvę, kuri pigiau ir greičiau
patarnauja krašto saugumo reikalui...

Pulk. Nickerson byla dar eina. Nėra reikalo spė
lioti, kaip ji pasibaigs. Bet jau galma pasakyti, kad 
ta byla yra nepaprasta daugeliu žvilgsnių. Ji paioclo. 
kad valdžios Įmonė, kariuomenės žinioje, greičiau su
gebėjo ištobulinti raketas, negu privačios Įmonės, kurios 
dirba toje pat srityje susitaiusios su karo aviacija. Ne
galima būtų sakyti, kad privačios Įmonės turi mažiau 
specialistų, kaip valdiška dirbtuvė. O jeigu valdiška 
dirbtuvė sugeba geriau patarnauti kraštui, tai koks rei- mokslininkai

pašvaistę, kosminius spin- mažučius 
dulius ir eilę kitu dalyku bus iššauti 
apie mūsų žemę. 309 mylių aukštumos ir ten Įėję astronomai jau seniai tik laukia darbo rankų... gauti jiems reikiamos pa

dalyvauja pasikabinę erdvėje suksis pastebėjo visokių sukreti- Ne tik Bulgarija, bet ir galbos ten, kur jie jau su-
64 kraštų mokslininkai, aplink mūsų^emę, kaip su- mų, dėmių, audru ir tie ne- Vengrija sumokėjo Sovie- rado (Washingto-
Jvairiuose kraštuose yra i kasi senas žemės palydovas paprasti įvykiai saulėje at- tams didelę duoklę ‘‘gyva ne
įkurta 2500 “stočių", kurio- mėnulis. Kiek laiko tokie silieoia ir mūsų nuodėmin- mėsa“ — savo hedaihiais Taip pavaišinti lenkų ko

Tvrinėiimuose

še mokslininkai, pagal su-i nuo žemės paviršiaus pa- goję žemėje ir mūsų kasdie- Vengrijoj po pernai rude- munistų vadai dūmė namo 
tartą planą ir darbo pasi- leisti mažiukai mėnuliai niniame gyvenime. Ypač ni ivvkusio sukilimo, sovie- apie Gomulkos, Cyran-

— 1__ •___ __ — _ J 1* * * IziOU’lnrzionc 11' Lltll t’odl, 1/A-skirstymą 
rinėjimus 
ati
zultatai

atliks Įvairius ty«: suksis aplink žemę, tikrai saulės visokie “nenormalu-; tų kariuomenės 
ir dalinsis savo nėra žinoma, bet kai kurie mai” gyvai atsiliepia mūsų gaudė vengrus ir

kalas jos veiklą aprėžti? mokslininkų dalyvauja “ge- aplink žemę nuo 1 iki de-jmis.
Gal teismo sprendimas išsklaidys Įvairias abejones, ofizinių metų" darbuose ir.'vynių metų. Per tą laiką jie Jei galima būtų ištirti tūkstančiais gabeno veng-

kurias kelia pulk. Nickersono byla, kuri kai kuriais at- visi turi iš anksto jiems pas- bus sekami nuo žemės, o į saugiai! saulės paslapčių, rus i vergiją ir tik labai ma-
žvilgiais primena gen. \Vm. Mitchell bylą 1925 metais, kirtą uždavinį. Vieni tyri- dirbtinius mėnulius sudėti tas neabejojamai padėtų ža dalis tų tremtinių ištrū-

Generolas \Ym. Mitchell 1925 metais buvo teisia- nes šiaurės ašigalio ledynus, Jyairūs instrumentai teiks suprasti daugiau ir mūsų i ko iš rusų vergų laikytojų
mas karo teismo už per daug karštą atstovavimą nųo-;kiti ., Antarktikos. .žinias ^piętįva«|»RB aukšty-^^^j^ąu^JI^ėĮ stę- nagų ir sugebėjo pabėgti į
monės, kad karo aviacija artimoje ateityje bus spren- Aierri tirs jftių gelmes. \an- bių pas aptis. .Dėjimas saulės dus svarbi Vakarus. O po sukilimo nu-
džiamas ginklas ir už užsipuldinėjimus prieš karo va- , , ...... T . . t - K metų dalbų da- malšinimo spauda rašė, kad
. , *... 1 . . r . * . . . . kad mes įžeidžiame tuos Jei tu nesi Smetonos sali- hs. iKadar vvriausvbė daug be-

dus. Kam jie tą nisimą svar nausią ginklą \isai ap ei- asrn#ml-s K-n,iP o1-na i.iptn- ninkas iai tu būtinai turii Apie mokslininkų darbus 
šalininkas. J geofiziniais metais dar tu-

daliniai kie\vicz’iaus ir kitų vadų ke- 
vengrus ir juos ga- ^on£ 1 Maskvą nei Rusijoj, 

nei Lenkijoj viešai nebuvo 
nė užsiminta.

apie v engrijos įvykius ne- j Kad Nikita nemėgsta bū- 
ginčijamai Įrodo, kad rusai i melžiamas, tai nėi^a jo

kia naujiena. Jis geriau 
mėgsta kitus melžti ir kai 
lenkai susiožiavo ir nebe
nori duotis melžiami, tai 
Maskvos bosas ir įūstauja.

kad mes Įžeidžiame tuos Jei tu nesi 
... .. .. asmenis, kurie gina Lietu- įlinkas, tai

džia. Gen. Mitchell buvo pasalintas iš armijos o metams VOJ? nepriklausomybę, mes būti Stalino
su puse pensijos, o 1926 metais pat* pasitraukė is karo; ramja sąžine grąžiname “Sandaros” redaktorių gal-rėsime progos daugiau išgir

tam laikraščiui, nes “San- vą nelenda mintis, kad ga-^ti ir susipažinti su tpo pla- 
dara” visiškai nepaaiškino, Įima nedaryti pasirinkimo ciu tarptautiniu užsimojimu 
ką bendra turi tautininkų tarp fašizmo ir bolševizmo\ atakuoti žemės paslaptis 
partijos suvažiavimo sveiki- ir būti demokratinės Lietu- bendromis jėgomis.
nimas su Lietuvos “nepri- vos šalininku. Ar į Wa-į " __a|,
klausomybės gynimu”? Mes shingtoną atvažiuos “tary- __________________
jokio ryšio nematome. Lie- binės Lietuvos” atstovai

darbių išgabeno i Sovietų 
Rusiją prie Įvairių darbų.

Maskvos pavergtos tau
tos moka duoklę Rusijos 
chanams ‘‘gyva preke” — 

i bedarbiais, ypač jaunais 
! žmonėmis, kurių muskulai 
dar nėra sudėvėti, ir įdomu, 
kad už tą duoklę vergais 
Bulgarija dėkoja Maskvai, 
o ne atvirkščiai...

Kadaise Hesija pardavi
nėjo savo “ličnus” žmones 
anglams į kariuomenę, o 
anglai su tais kareiviais 
malšino Amerikos žmonių 
sukilimą. Dabar Maskva 
gauna gvvą darbo jėgą iš 
pavergtų tautų, bet rusai už 
anglus gudresni. Jie už gy
vąją darbo jėgą nemoka, 
bet patys gauna dar pade- 
kę... x l
Jiem* neskubu....

J. T. seimo |>askirta ko
misija Vengrijos įvykiams 
tyrinėti paskelbė savo pra
nešimą. Žmonės skaito tą 
pranešimą ir piktinasi Mas-

yginti pa- pytume, kad vietoje smeto-' syPuo,V’ 700,000 darbininkų Prancū- kvos niekšiškumu. Bet Jung
davo skaitytojams, kokia mokslu už nepagei bimą Bu- njnės diktatūros garbintoju !ni- ,;l®lJ,V08 ,zdo .Azijoj netektų darbo, nekal-įtinių Tautų seimas visai ne-,
„„.ga mes kalbėjome apie drio, Rajecko, Haužva,. ėia bfllų įsileisti ^vietJ «pie vim miliono pran-įsiskubina susirinkti t, pmJ

- " ........................ agentai atstovauti svamtyti. Matyti,

tarnybos ir gynė savo pažiūras kaip privatus asmuo.

A P z v a Ig
‘SANDARA” NUTYLĖJO 

PAGRINDINI REIKALĄ
visiškai aiškus. Jei “Sanda-
ra būtų yiskę pasakiusi, vi- tuviški diplomatai bėgo iatstorauti. lai yra Amerikos;Sociolistoi 

f nirjorc nri »• ” s’ sanda,’e^al bl,lW “Kelei- sveikinti tautininku suvažia- politikos klausimas, kuris UZ AlZUro IŠloiKUttKĮ.r. i 17,,; ,7- r vio” klitikai pritarę- 'imę ne todėl, kad jie “gi.;U lietuviškų diplomatų nu- —--------------
ir -A/; r- iirin i.. me v*s*.’ re*kėtų na” Lietuvos nepriklauso-j giliavimu i tautininkų suva-i Prancūzų Socialistų Par-

,;’a. 7. a,.i ♦; pa^a1^’ išimti tiems san- mybę, bet todėl, kad tos žiavimą su sveikinimais ne- tijos konferencija Tuluzoje,
ii. ą ap.e i e a ą ge > i dariečiams, kurie, bėgioja eksdiktatūrinės partijos su- turi nieko oendra. Tą žino P° ilgų diskusijų Alžyro

( lP įsikabinę Į adv. Olio skver- važiavimas buvo artimas ju ir “Sandaros” redaktoriai, klausimu, pasisakė už Alžy-
ną. liet tokių vargu yra rudžiai. Ten bėgdami jie į laikymą Prancūzijos

„ daug. Mes rašėme apie lie- parodė savo fašistini kailiu- Is . etV lskV .Pį),nat?Jiribose ir pritarė buvusio
Y4*! tuviškus d»piomatus, kaip o ne ka kita. Paleckis;^omenė'’^.' ministeriu pirmininko G. 

vienos partijos (diktatori- ffaj j,. krajj išspausti kiek T??!1?®?6 Mollet vestai politikai. Da

šenavoti lietuvišku 
matus, kuriuos Amerika li
kai kurios kitos valstybės 
dar pripažįsta.
išmetinėja “Keleiviui”, kad
esą mes ‘bereikalingai ižei- nes partijos j žmones, kurie 
džiame tuos asmenis, kurie nugiliavo Į tautininkų suva- 
gina savo šalies nepriklau- žiavima Clevelande pasvei- 
somybę..." ir net suranda, kintj tos eksdiktatūrinės 
kad mes pilame vandenį paitijOs suvažiavimą. Atro- 
“ant paleckinio malūno”. do> kad -Sandaros" redak-

dėl gi “Sandara” nepasako nutarė mums atsilyginti pa-

gai ir gali išspausti kiek į”.;. 7. j Mollet vestai politikai. Ba-vandens “ant savo malūno” kalautI’ ,kad . J.Ie. i hm* tą politiką veda Mollet
iš lietuviškų diplomatu bė- vUn^^^d^ikhdflrinėl* nai^ iP*d’n*s v*Mžioje M. Bour- 

. . ------- ‘ .Menos ek>diktatunnes par- geg Maunouiy.gimo 
v ima

o į tautininkų suvažia-a,--, i®’38’a. bet ka jis gali gauti ?J0!; Pa>lemeka ‘ Je«.J’epa-į Už Mollet politiką Alžy-
a, nei hą jis gai ganu ,tvs to nesnnranbl. Ronferencij^ baiįuojaJt

pasisakė 2547 balsai, o prieš
.. . , ... a |tys to nesupranta, tai jiemsis musų pasisakymo dėl tų:,.eikia ,.imillti 0 jei primi. 
diplomatų nerimtumo, tą , * r

lietuviškus diplomatus? Ko- džio, Geručio, Lozoraičio agentai 
dėl “Sandara” tą nutylėjo? i« kt. inę« Lietuvą .

Atsakymas mums atrodo “Sandaros" priekaištą, Klausimas baisiai gudins. ‘
tik

išeivi JOS 
kliuviniai.

jungime rių ateitis būtų labai ne- jiems |>er karsta vasarą po
liški. x , sėdžiauti, todėl reikalas no- ___ _

Plieno kaino*
Nuo liepos 1 d. plieno 

kainos pakeliamos apie 6 
dolerius tonai. Plieno kom
panijos sako, kad kainą rei
kėjo kelti dėl keliamų dar
bininkų uždarbių, o unija 
mano, kad kainos keliamos 
dėl pelno gobšumo. Kuri 
nuomonė teisinga — ekono
mistai gali ilgai ginčytis ir 
valgu susitartų. Faktas yra, 
kad plieno kompanijų pel
nai kyla, bet taip pat fak
tas yi-a, kad ir uždarbiai 
kyla. ..

Žmonės, kurie tokių gin
čų neturi galimybės išsprę
sti ir negali susidaryti aiš
kią nuomonę, kartais mano, 
kad tarp fabrikantų ir dar
bininkų bene bus tik nera
šytas, o gal ir nesakytas su
sitarimas lupti devynius 
kailius nuo vartotojų, o kal
tę už tai versti vieniems 
ant kitų.

Taip ar ne, galima pa
likti neaiškinus. Bet nėra 
abejonės, kad pakilusios 
plieno kainos pasiskelbs 
kainose tų produktų, kurie 
turi artimesnę ar tolimesnę 
giminystę su plienu.

Kainų kilimas yra inflia
cija. Tai yra dolerio vertės 
mažėjimas.

J. D

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Pagerbėme J.Bučinską
B1NGHAMTON* N. Y. vietos lietuviai turėjo tokių 

------------------ ar kitokių reikalų. Jis pa-
SLA 50 kuopa gegužės 18 dėdavo užpildyti mokesčių 

d. surengė gražų pokyli sa- pranešimus, gauti visokius 
vo ilgamečiam darbuotojui, leidimus, sutvarkyti imigra- 
išbuvusiam valdyboj 40 m., cijos dokumentus ir tt irtt. 
Justinui M. Bučinskui pa- žodžiu, jo pagalba daug 
gerbti. Svečių susirinko per kas yra pasinaudojęs ir te- 
200. Jų būtų buvę daug bėra dėkingas.

PITTSBURGH, PA.

daugiau, bet salėj nebuvo 
daugiau vietos. To dėl ne
buvo galima pakviesti ir ne 
tik visų lietuvių, kurie no
rėta, bet taipgi ir amerikie- činsko’ motina, 93 metų am- 
čių, kurių tarpe J. Bučins- žiaus, o taipgi Juozas Li
kus turi daug geni bičiulių, nonis, taipgi 93 m., ilgame- 

Buvo atvykę ir iš kitų tis kuopos darbuotojas ir 
vietovių. V is tai svarbūs kuopų kūrėjas.
SLA veikėjai: 7 apskr. pir- pokyli surengė kuopos 
mininkas A. Miliauskas su paskirtoji komisija: J. Mor- 
žmona, to paties apskrities kūnas, J. Kavaliauskas, J. 
vicepirm. A. Ambrozaitis, Mačys, K. Staniulis, A. Mal- 
buvęs SLA prezidentas St. deikienė ir P. B. Balchiko- 
Gegužis su žmona, dukra ir: nis.
žentu P. Žilioniu, SLA vice-! šeimininkės, kurios pa- 
prezidentas J. Maceina, ruošė valgius, buvo šios: 
“Tėvynės” redaktorius M.; Monika Mačienė, M. Pun- 
L. Vasil. Bajerienė, 7 kp. .dienė, M. Gegžnienė, L. 
finansų sekretorė, iš Pittsto-: Skrebienė, A. Maldeikienė. 
no atvyko pilną automobi-. stalus paruošė Emraa Bai
li prisisodinusi gražių mo- chikonis. Prie stalų patar- 
terų, Pittstono Lietuvių Kiu- navo: R. Chame, A. Mar- 
bo pirm. F. Jurevičius, llojčiuska, J. Mačys, E. Vatrė, 
kuopos (Wilkes-Barre) dar- j. Linelis (jaun.), K. Mor- 
buotojai Pukeievičius, Ur- kūnienė, J. Kavaliauskas, 
lionai su motėm būriu, Vis- Bare triūsė K. Staniulis, 
gaiviai iš Rutherford, N. J., Visais finansų reikalais 
J. Ratys iš Kingstone, Pa. rūpinosi J. Kavaliauskas, 
ir t. L Jis išlaidas derino su paja-

Kalbas pasakė SLA 7 momis, bet liko $5, kurie 
apskr. pirm. A. Miliauskas, paskirti Amerikos Lietuvių 
SLA viceprezidentas J. Ma-j Tarybai.

Žinoma, žodi tarė ir pats 
pokylio kaltininkas visiems 
nuširdžiai dėkodamas.

Pokyly dalyvavo ir Bu-

Visi į biznierių gegužinę
Ir mūsų miesto lietuviai 

sekmadieniais mėgsta išva
žiuoti už miesto ir tyrame 
ore praleisti sekmadienio 
popieti. Tokių progų dabar 
bus vis daugiau, nes Įvai
rios organizacijos rengia 
savo gegužines.

Štai mūsų Lietuviu Biz
nierių Vaizbos Butas liepos 
14 d. rengia didžiulę gegu
žinę puikiame “Lithuanian 
Country Club (Route 51, 
Villocks, Pa.).

Ten vieta tikrai graži, 
daug visokių medžių, gėlių, 
paukščių. Gegužinės pro
grama bus Įvairi ir Įdomi. 
Jai vadovauja SLA prezi
dentas P. Dargis.

E. Savolskis vadovaus 
žaidimams ir šokiams, gros 
didžiulis Jono Vainausko 
orkestras. Bus renkama 19- 
57 metu lietuviu gražuolė, 
kuri gaus brangių dovanų. 
Visos merginos yra malo
niai kviečiamos konteste 
dalyvauti.

Alus visiems bus nemo
kamai, bus ir lietuviškų už
kandžių bufetas.

Biznieriai kviečia visą 
vietos lietuvių visu©menę 
gausiai susirinkti. Įėjimas 
tik 50 centų. Nesėdėkime 
liepos 14 d. namie, visi bū
kime Vaizbos Buto geguži
nėj, Būsime patenkinti. Ir 
aš ten būsiu.

PREVENT RANGE Fi

Kanados naujienos
MONTREAL, P. Q. priedas 35 centai valandai. 

Reikalas aiškinamas, bet 
vilties gauti prarastus cen
tus, iš kurių per metus susi
daro apvali suma, provinci-

Baigė mokslo metus
Juos baigė visos mokyk

los. baigė ir siais metais j^g valdžios darbo ministe
\eiku>ios lietinių šeštadie- rjo įsakymo dėka nėra 
nmės mokyklos lxn litua
nistikos kursai.

Pabaigtuvių monotoniš
kose kalbose, kuriose girdė-!
josi seni graudenimai, pa- . Siuvyklų unijose vyko

ties.

Irgi demokratija

vil-

IŠ SAULĖTOS FLOPJDsvu

JO
gii irnai klebonui ir 1.1., ne
ini vo iškelta skaudžiausi 
klausimai: mokyklų ateitis, 
jose viešpataujanti dvasia.

Daug kalbama apie lėšas,

tesusirinko vos kelios de
šimtys, kad pradedant gie
doti mūsų himną reikėjo 
prašyti latvių paduoti bal
są.

Ar ne gėda, kad mi-

MIAMI, FLA.
Kartu su latviai* ir estai* 
prisiminėme savo brolių 
ir sesių kančias

Birželio 16 d. Lietuvių
Į Klube vietos Alto skyrius nėjimo metu renkant aukas 
kartusu latviais ir estais šu- Lietuvos laisvinimui prie 
rengė 1940 m. birželio mė- baro sėdėję tautiečiai pa
liesi visame Pabalty vykdy- reiškė: “Neprašyk, negausi, 
tų trėmimų minėjimą. aš pinigų numėtysiu kur ne-

Ji atidarė tiumpu jautriu reikia, mūsų klubas labiau 
i žodžiu vietos Lietuvių Ta- reikalingas paramos", 
rybos pirm. A. D. Kaulakis. Turime savo tarpe meni- 
Sugiedojus Amerikos him- ninku, bet minėjimo progra- 
ną, kalbėjo vengrų vardu rr.oj jų nebuvo, 

į Steve Szabo, estų Ule Ui- V. Skupeika

rinkimai. Balsams skaityti 
buvo tarp kitų skirti ir du 
lietuviai. Deja, šiems nuė
jus savo pareigų atlikti se
nosios unijos valdybos prie 
savo darbo — balsu skaitv-

gaunama.
Kalbėdami

I
ateiti Kodėl nepasirodo

ceina, “Tėvynės” redakto
rius M. L. Vasil, buvęs SLA 
prezidentas St. Gegužis ir 
vietiniai: 50 kuopos pirm. 
J. Morkūnas, vicepirm. A. 
Lepa, ižd. J. Kavaliauskas, 
J. Mačys ir kt. J. Maceina 
7-o apskr. vardu

P. B. Balchikonis

BROOKLYN, N. Y.

bcpuu, latvių E. Zikuanisir 
Ona Kaulakienė. Kaulakie- 

Visi lauki* Lietuvių Dienos nė paruošė ir perskaitė re
zoliuciją, kuri buvo vien
balsiai priimta.

CHICAGO, ILL.

iteikė auksine plunksna,
J
50-os kuopos vardu rankini 
laikrodėli.

Raštu sveikino SLA cen
tro ižd. Nora Gugienė, A. 
Laurutėnas iš Čikagos, ku
ris atsiuntė penkinę.

Dariaus Girėno skri
dimo minėjimas

Laikas bėga šuoliais pa- 
Bučinskui likdamas praeities Įvykius

o žmonijai tik prisiminti. Ro- 
Kavaliauskas su J. Mačiu dos nevisai seniai mūsų la

kūnai Darius ir Girėnas 
lėktuvu Lituanica skraidė 
po Amerikos lietuvių vieto
ves.

Atėjo 1933 m., liepos 15 
d., ir mūsų lakūnai pasiry-Adv.

Virbalis pasveikino per žo Įvykinti savo pažadą: 
Ambrozaiti. tos dienos ankstyvą rytą iš

Programai vadovavo 50lFloyd Bennett aerodromo 
kuopos sekr. P. B. Balchi-jNew Yorke pakilo Į dausas 
koms. 'Lituanica ir per platųjį At-

Apie Justiną Bučinską! lantą nuskrido Lietuvos 
buvo pasakyta, kad iis nėr link.jis |xn-
49 metų buvo SLA kuopos 
sekretorius, organizatorius, kio šiemet sukanka jau 24 
pirmininkas ir 1.1., Įvairių i metai. Kiekvieno lietuvio 

yra brangi pareiga paminė
ti tą svarbų Įvykį.

Taigi, tokį minėjimą ir 
ruošia Dariaus - Girėno Pa
minklui Statyti Komitetas, 
Brooklyne, kuriame kalbas 
pasakys “Vienybės” redak
torius Juozas Tysliava ir 
“Tėvynės” redakcijos atsto
vas J. Petrėnas. Meninę da
lį atliks solistė Irena Stan-

Nuo to reikšmingo ivy-

Susivienijimo komisijų na
rys, seimų delegatas, 7 ap
skrities antras vicepirmi
ninkas.

J. Ručinskas jau 1905 
metais Lietuvoje dalyvavo 
revoliuciniame judėjime ir 
dėl to turėjo pasitraukti Į 
Ameriką. Atvykęs Į ši kra
štą, jis dalyvavo Įvairių 
draugijų kūrime ir jų veik
loje, ypač daug jėgų jisjkūnaitė ir pianu skambins 
aukojo LSS 33 kuopos vei-'muz. J. Stankūnas; abudu 
klai. Jis nenukrypo nuo de-jiš Linden, N. J. Tars žodį ir 
mokratinio socializmo ke-' paminklo komiteto nariai— 
lio net ir tada, kada Mask- adv. S. Bredes, Jr.; P. J. 
voj augintos “lakštingalos”. Montvila, B. Spūdienė irkt. 
ne viena buvo pavilioję ir! Minėjimas Įvyks liepos 
šiame krašte. J. Bučinskas ' 19 <1. 8 vai. vak. Lietuvių 
tebėra socialdemokratas ir'Piliečių Klubo salėje (280 
šiandien, sulaukęs 72 metų'Union Avė., Brooklyne). 
amžiaus. Įžanga nemokama. Visus

.1. Bučinskas pats mėgsta nuoširdžiai kviečiame atsi- 
spaudą ir kitiems ją plati- Į lankyti. Komitetas
na. Jis patalkininkauja no-j
rintiems išsirašyti “Naujie
nas”, “Keleivį” ir 1.1 Jis

Vakarų Pennsylvanijos 
Lietuvių Jungtinių Organi
zacijų Komitetas, kuriam 
vadovauja adv. A. Schultz, 
tradicinę visų Lietuvių Die
ną nutarė rengti rugpiūčio 
11 d. West Vie\v parke.

Visiems Dienos dalyviams 
skirtos 2 brangios dovanos, 
kurios gautos iš laikrodžių 
ir auksinių daiktų krautu
vių savininku V. J. Kraus*■ c
ir Labuskio.

Pasiruošimai eina spar
čiai. Liepos 12 d. (penkta
dienį) 8 vai. vak. Lithua
nian Beneficial Association 
of Amerika salėj (424 Lo- 
cus St., McKees Rocks, Pa.) 
bus antras organizacijų at
stovų suvažiavimas Lietu
viu Dienos reikalais. Visi*
klubų, draugijų, parapijų ir 
bendruomenių vedėjai yra 
kviečiami kartu su delega
tais suvažiavime dalyvauti 
ir padėti ko geriau Dienai 
pasiruošti. Suvažiavimo da
lyviai bus tinkamai pavai
šinti. F. Žilionis

BARBORA PETRITIENĖ

Birželio įvykių minėjimas

apie
ir vė! naštą kraunam tė- Senasis šalpos komitetas, 
vams. Taip nuo jų daug drauge ir gimnazijos rėmi- 
priklauso, bet svarbiausia mo vadovas, kiek iš jų pa
reik sudaryti vaikams pa- čių teko patilti, buvę nuša- 
trauklią aplinką, reik visus linti. Paskirti tautininkų 
mokinius vienodais laikyti, žmonės, tik kažkodėl ja- 
reik su visais tėvais, ne vien nepradeda savo veiklos.
“išrinktaisiais” tampresnių
ryšių. Kam apgaudinėti

Mokykloje ne tik per- Mokyklų išleistuvėse “gio- 
traukų metu, bet ir pamokų bėjas” kun. Kubilius viekai 
perdaug skamba anglų kai- apšmeižė angliškas mokvk- 
ba. Perdaug tikybos pamo-į Jas. Primetė joms žiauru- 
kų, kuomet ir valdžios mo- mą, nemokymą prancūzų 
kyklose jos mokama pa- kalbos, žema mokslo Įvy i. 
Rankamai. Bereikalingas
prancūzų kalbos mokymas, 
kuomet, lankantieji anglis-'

,, . ... .... „ ... Birželio lo d. MainosMeninę dali atliko Baltic , . . i nm • zu a ‘ • i -4.- > aukstesniosios mokyklos sa-iTno (be A. Navickaitės), ..... -tu lei čikagiečiai gausiai susiduriam pianu pritarė Tekia
'Petersone. Neseniai iš Ko- 
Tumbijos atvykusi J. Naru-

rinko paminėti 1941 m. 
birželio mėnesio dienu, ka-

visuomet pasiiuošęs kitiems

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANŲ

A. Kataržis iš Detroit,
padėti kuo tik gali. Jis per Mich., užsakė laikraštį Sta- 
metų metus buvo vertėjas, nislovui Galdikui, Melvin- 
įvairicse Įstaigose, kuriose į dali, Mich.

O tas juk netiesa.
Anglų mokyklose jokios 

neapykantos kitakalbiamsi III* ii į v na .'ivvo rv » c i • *" < 11 ‘ i •kas mokyklas jos pakanka- * • _ , .-. , į A * • neskiepnama, prancūzu kaimai ten išmoksta. O tas vai- , ... ,, .. .... . . ba išeinama tiek. kiek i eikli vertimas būti ateitimn- , , - ... . . ., - kalauja mokvklu nustatytakais ir niekinimas, kurie; _ * , -. . .. . XT’, . ,. įprograma, o mokslo lvgispasionesina! Neleistinas ‘ . „ . , . -

Sena •'Keleivio’' skaitytoja, ki
lusi iš Tūzų, Mosėdžio vaisė., 
gyveno Cambridge. Mass.. mirė 
birželio 9 d„ palaidota Camb
ridge, Mass„ kapinėse. Norin
tieji gauti daugiau žinią apie 
velionę prašomi kreiptis į jos 
broli S'”® adresu: K. Yazbutis, 

' 2703 Woodstork, Detroit 3, 
Mich.

... _ iii da rusui kaip imztvuu? <•».«itaviciene padeklamavo po-; , , 1 ,... .......... 1 gaude kelias dešimtis tuksra eilerascių. Minėjimas bu- y  e., .• , . . \ J , - taneiu lietusiu įsve/.e i Sibi-vo baigtas Lietuvos, l^utvi- .. S, , - - ro neuiisvę.ios ir Estijos himnais. . • « i • • • iJ - i. d.,/.., , Apie tuos baisius įvykiusAuku surinkta $103. Au- , ,, .• *• -d.-./, » • < sake kalcas Alto pnmimn-kojo: Po $10: Anne ir A.., - ,.Tx .n 1.7 kas ir Draugo rvdakto-
rius I.. šimulis, Lietuvos 
konsulas dr. P. Daužvardis,

~ r,. . ’. '' U riš Europos atvvkęs dr. A.Dr. Einons su žmona ir A.,^^ «j(. <,,TOga.
, T t, 4l vt -i i • ' Minėjimui vadovavo či-J. Ratkus. Noreikos aukojo \,v- , rn-
i$2.50. Po $2: Lipnikas, A. P'"’K R
'Aušrienė E. ir J. Verbilai, ”iaei (!a,iai ,
L. ir A. Jankūnai, Z. ir P- • .....o dienai paii!o>t<.i>Drusuauskai, Meita Sepp. a,,.,, . , ,t, T1 ; * 1 Auku suoeuiEmaliu Petersone, O:;car
Linder, Mickus, 1. Kody, R. “Naujienų” gegužinė 
Bock, B. Bukauskas. J. ir C. Birželio 16 d. Bučo sode 
Braze aukojo $1.50. Po $1 : buvo gausi “Naujienų” ge- 
T. Petersone, Z. Kaulakis, gužinė. Privažiavo galybė 
F. Virkhaus, J. Styles, C. čikagiečių ii iš kitų vieto- 
Wertelka, Senberg, O. Seg- vių. Visi linksmi sveikino- 
lenickas, O. Katilinienė, A.'si su seniai matytais pažįs- 
Einoris, A. Mockevičius, C. taniais. “Naujienų” geguži- 
Kelly, J. Tiusas, A. Kudo- nė yra geriausia proga su
kas, V. ir J. Petraičiai, F. sitikti.
Rodger, J. Martin, R. Juod- Diena buvo labai graži, 
snukvtė, M. Lauthus, Svila, šilta, vėjelis švelniai kute- 
A. Sepp, A. Noreinka, By- no ir gaivino.
tautienė, P. Aleksynas ir Piogramoj stipruolis Ale- 
Kamen. sas Kigas rodė savo jėgą.

Skyriaus valdyba nuošir- Jis gali pakelti net 260 sva- 
džiai dėkoja visiems auko- rų.
tojams ir ta pačia proga Irena Protas, Kristina 
kreipiasi i visus tuos, kurie Austin ir Vanda Žabelio 
dar neturejo progos savo padainavo ir pašoko, 
aukos atiduoti, ją pasiųsti Gražią kailių pasakė 
skyriaus iždininkui V. Sku- “Naujienų” redaktorius dr. 
peikai (1309 N. 24th Avė., P. Grigaitis.
Hollywood, Fla.). “Naujienų” gegužinė pa-

Baigdamas noriu pastebė- naudojama ir Įvairiems ki
ti, kad ateityje rengdami tiems reikalams, štai be- 
liendrus minėjimus, stenki- vaikštinėdamas pastebėjau 
mes nepasirodyti esą ma- kelis stalus sutrauktus Į 
žiausiai pasiruošę, nepajė- krūvą ir prie jų linksmąvy- 
gOs, atšalę savo kruviniems iu ir moteiu būrį. Pasirodo, 
reikalams. Ar ne gėda buvo kad čia Antanas “vinčiavo-
ir šį kartą, kai iš kelių sim- jamas”.
tų čia gyvenančių lietuvių 4 J. J. P.

vaikų užgaudinėjimas 
kiškius su- tėvų pasaulėžiūros!

dėl i ne žemesnis, bet priešingai

D. Kaulakiai, Ona ir Vin
cas Skupeikai. O. ir J. Ja- 

isauskai aukojo $7. Po $5: 
Dl\ Einoris su žmona i 
iBelman. Po $3: Bukšniai ir

tai
montažas. 

>ie $<soo.

RAHWAY, N. J.

i—aukštesnis. Tą pripažino 
rir provincijos mokyklų ko- 

Po rinkinių ;misija, padai ypač pro-
22 metus išvaldę libera-^lų pazan- 

lai valdžią jau perdavė lai-,^urno Patiki mimą. 
mėjusiems konservatoriams Dvasiškiui dar labiau rei- 
(progresive conservative). ^ėtų teisybės žiūrėti. 
Socialdemokratai savo at-1 J. Valeika
stovu skaičių padidino nuo ---------------- - - -
23 iki 25.

Darbo klase nesiVupino
liberalai, nesirūpins ir kon- --------
senatoriai. Jeigu laimėju-! Birželio 9 d. mirė .Tonas 
šieji norės apsieiti be rin- Vaitkus, senas “Keleivio’ 
kimų bent ilgesni laiką, tu- skaitytojas. Velionis ilgus 
rėš kooperuoti su socialde- Tnetus gyveno Bayorme, o 
mokratais (CCF). Pastarie- paskutiniuosius 9 metus gyv. 
ji. pagal partijos pirminin- Rahway. 36 metus jis dirbo 
ko Coldwell pareiškimą, Į Esso Standard Oil bendro- 
koalici ją neis, bet rems tuos i vės Bayonne rafinei i joje, 
vyriausybės žingsnius, ku-riiet prieš 4 metus buvo ;se- 
rie ves Į teisingesnį sociali- Jęs J pensiją. Priklausė l.ie- 
p.i gyvenimą ir bus naudin- tuvių klubui, sv. Petro il
gi visiems Kanados žmo- Povilo draugijai, 
uėms- i Velionis paliko liūdmčią
Sumažino atlyginimus žmoną Petronėlę, oukleri

Dorothy Stanch, sūnus Eu-
Provincijos valdžios pa- gene White ir Ed\vard E. 

tvarkymu sumažintas atly- White. Be to Lietuvoje pa- 
ginimas siuvyklų darbinin- liko sesuo ir du broliai, vi- 
kams. Atimtas valandinis siems reiš’kiame užuojautą.

►

*
E
«•

*

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos vald/in- 

pripažintos vaistinės
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Square, Worcester, Mas*.
J Tei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruota vaistmin- 
* ka Vytautą Skrinską. "Ideal Pharmacy’’ savininkių Čia i?

*♦

š
J
44

pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos i\ :ka- * 
Juose. Kreipkitės iš toli ir iš arti. <

Mes siunčiame vaistus VISVR. Turime J 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse. * 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo * 
reumatizmo, nuo širdies ir nervu liyų. Y i- * 
štai pasiunčiami VISVR. Rašykit mums 5
visais sveikatos klausimais. t
Vytautas Skrinską. B- S. Reg. Phm. t

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 1
Ir Notary Public 2

mana—iisn
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Iš Pavergtos Lietuvos
n

KĄ SAVO AKIMIS MATĖ

šią žiemą “Keleivy” bu
vo duotą gana daug žinių, 
kūnas pranešė asmuo, tik 
prieš metus apleidęs Lietu
vą. ši kaitą vėl turime ga
vę iš jo pluokštą įdomių ir- imama net 
žinių, kurias čia spausdina- brangiau negu

Kieno namai paliko ne
nusavinti. tie gali su jais 
elgtis kaip nori, gali ir nuo
mą imti kokią nori. Tuose 
namuose, jei išnuomojama, 

ir 8 kaltus 
nusavintuo

se namuose. Bet paprastas 
darbininkas tokios nuomos 
negali mokėti. Taip ir varg
sta susikimšę biauriuose bu
tuose į “rojų” prievarta 
įgrūsti Lietuvos miestų dar- 

! oininkai.

me.
Gyvenantieji butai

Bolševikai giriasi milži
niška statyba, o žmonės te
begyvena amerikiečiui neį
tikėtinose sąlygose.

Žinoma, naujoji ponybė. . 
visoki parteicai, įmonių di- Darzai darbininkams 
lektoriai, iš Rusijos atvykę Didesnės įmonės turi sa- 
rusai ir tt. gyvena geruose, vo žemės ūkius, kurie ap- 
net galima sakyti praban- rūpina maisto gaminiais sa- 
giškuose butuose, o papras- vo valgyklas. Kurios savo 
ti darbininkai džiaugtųsi, ūkių neturi, tų darbinin- 
jei jie galėtų turėti bent to- kams miesto vykdomasis 
kias gūžtas, kurias turėjo sklypelius bulvėms ir kt.
nepriklausomos Lietuvos komitetas duoda žemės
laikais, nors ir tada butų pasisodinti. įmonės admi- 
reikalas buvo labai opus. nistracija privalo nuvežti 

Mūsų minėtas asmuo duo- trąšas, sėklą, ludenį derlių

TIK PAKILęS NUKRITO

šis lėktuvas vos pakilęs iš International aerodromo, 
Idleuiid. N. Y'., nukrito aerodromo pakrašty. Devyni 
keleiviai buvo sutrenkti, bet nė vienas nehino sužeistas.

PIRMIENOS

Pradžia 23-čiame numeryje 
Augalai ūkttkieji

aprašomi Mato Veito (18- 
70—1937 m.) Išguldimas 
apie ūkiškus augalus 1893 
metais. Taip pat Jono Ema
nuelio Giliberto lotyniškai 
Flora Lithuanica inchoata. 
Collectio I—V 1781—1782 
metais.

i
Autonomijos,

! t. y. savivaldos, ir net pil
nos savivaldos, Rusijos val
stybėje pareikalavo Lietu
vos Didysis Seimas Vilniuje 
1905 metais, o galutinė Lie
tuvos nepriklausomybė pa
skelbta 1918 metų vasario 

• 10-tą dieną.
i Bajorai,

arba iš lenkiško šlėkta, 
Lietuvoje labiausiai kaip 
dvarininkai mitę, iš pagrin
do yra aprašyti Augustino 
Janulaičio (gimusio 1878— 
mirusio 1950 m.) veikale

Kazio Šeškevičiaus (apie
1874—1914 m.) išspausdin
ta knygelė apie bites, 

i Mykolo Girdvainio (1841 
i—1925 m.), išgarsėjusio žu
vininko ir bitininko, pirmo
ji bičių anatomija (organi
nių būtybių formos ir su
dėties mokslas), prancūziš
kai paskelbta, 

į Blaivybe.
| Blaivybės akciją, veiklą 
Žemaitijoje pradėjo 1846 
metais Augustinas Kibartas 
(1795—1860 m.); dar prieš 
vyskupą Motiejų Valančių 
Šiaulių srityje Šiaulių kle
bonas kun. Ignas Štakas. 
Blaivybės laikraštį šviesa il
gai leido Petras Saurusaitis 
(1851—1932 m.).

iš Jonaičių k., Alvito vai., Vii-
kariškio apskrities.

; Tarvydienė - Amašiūtė, Mari
jona, Juozo d., kilusi iš Švėkš
nos m., Tauragės ap.
Tvaronas, Kazys, gyvenęs Ha- 
nau stovykloje.
Ubartas, Antanas, Prano sūn.. 
iš Luokės vai.. Telšių ap. 
Vaznonis, Alfonsas, gyvenęs 
Rokiškio apskr., buvęs Gross- 

. Hesepe stovykloje.
Venckus, Vincas, Adonio sūn. 
Zaikauskas, Antanas ir Juozas, 
Juozo sūnūs.
Zekas, Benediktas, Povilo sūn. 
Žekas. Povilas. Kazimiero sūn.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti :
Consulate Gen. of Lithuania 

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

atvežti ir tt. Kadangi dar
žovės labai brangios, tai to
kie sklypeliai darbinin
kams yra didelė pagalba, 
tik bėda, kad dažnai jie 
yra labai toli ir to dėl jie 
sunku prižiūrėti. Dėl to 

Vadinasi, daugiau daug kas negali jais naudo- 
3 asmenis kamba- tis.

da kelis Kauno miesto pa
vyzdžius, kurie geriausiai 
pavaizduoja padėtį.

Štai K. gatvėj 4 kambarių 
butas, kuriame paprastai 
gyveno viena šeima. Dabar 
jame gyvena 4 šeimos su 5 
vaikais.
kaip po

Liepos ketvirtoji

Baudžiava
aprašyta Vlado Sirutavi- 

1899 metų leidinyje 
Ar dar yra baudžiava. Bau
džiava—darbas dvarui, la
žas, dvarysta, kunigysta/ o 
dabar darbas valstybei, 
kaip kad yra S. Rusijoje, 
t. y. kolchozuose ir sovcho- 
zuose.

1 čiaus

pil
ki

Žvilgterėkime šimtą aš- rios savo teisingą galią re- 
tuonias dešimtis vienus me- mia valdomųjų valia, kad 
tus atgal. Britų Amerikos kur tiktai bet kokia val-
kolonijos gyveno revoliuci- džios forma pradeda tuos Beletristikos,...........................
jos dienas. Pasiryžimas at- tikslus griauti, žmonės turi arba grožinės raštijos, pir- 
sikratyti įkirėjusios sunkios teisę pakeisti arba pašalin- mas lietuviškas veikalas yra 
Britų karaliaus naštos vis ti ją ir įsisteigti naują val-;JU0Z9Rupeikos 1823 me- 
augo. džią paremiant jos pamatus i bais išleistas Jono Chodz-

Teisybė, buvo visokių, bu- tokiais principais ir orga-. kos 
vo švyluojančių, bailių, bu- nizuojant jos jėgas tokia

Botanikos,
arba augalų mokslo, že

maitiški raštai, neišspaus
dinti, yra kun. Jurgio Am
braziejaus Pabrėžos (1771 
—1849 m.), kuris yra pir
mutinis didžiausias mūsų 
botanikas.

Botanikas Juozas Fedara- 
vičius (1777 — 1860 m.).

Botanikos lietuvišką žo
dyną išleido Povilas Matu
lionis (1860 — 1932 m.), 
Dotnuvos Žemės Ūkio aka
demijos pirmasis rektorius. 

Bula,
arba iškilmingiausias po

piežiaus raštas: Bulą in 
Coena Domini, greičiausiai, 
lietuviškai išvertė Jonas 
Gruževskis, išspausdintą 
1647 metais, o antruoju lei
dimu 1690 metais.

Dar bus.
Petras Būtėnas

BECKO KARALYSTĖJE

Paskutiniuoju metu daug 
kalbama apie vežikų uni
jos pirmininką Davė Beck, 
ir jo vadovaujamą uniją, 
kuriai priklauso beveik pu
santro miliono nariu. Tai 
didelė, galinga karalystė ir 
to dėl visiems kyla susirū
pinimo paaiškėjus, kad jos 
vadovybėj susisuko lizdus 
visokie raketieriai.

Kad tai tikrai milžiniška 
karalystė, rodo nora vienų 
sunkvežimių (trokų) skait
menys.

Mūsų krašte yra 10,750,- 
000 įvairių sunkvežimių, 
tai vra beveik pusė visame 
pasauly esančiu sunkveži
mių. Per paskutiniuosius 10 
metų jų skaičius padvigu
bėjo.

Apie 7 milionai vvi-ų i. 
moterų dirba tokį ar kito
kį darbą, kuris via susijęs 
su sunkvežimiais, tame 
skaičiuje daugiau ne 6 mi
lionai vairuotojų (drivers).

Pernai visi sunkvežimiai 
suvažinėjo 115 bilionų my
lių transportuodami bilio
nus tonų įvairių krovinių.

Jdomu pažymėti, kad Ixj- 
veik trečdalis (28 G ) sunk
vežimių yra žemės ūkyje. 
Valstybėmis daugiausia 
sunkvežimiu yra ragistruo- 
ta Kalifornijoj ( pernai 940,- 
000). Antroj vietoj yra Te- 
xas su 818,000 sunkvežimių.

Taigi sunkvežimių reikš
mė mūsų krašto šių dienų 
ūkiškame gyvenime yra la
bai didelė. To dėl svarbu, 
kad ir toje srityje dirban
tieji būtų ne sukčių, sava
naudžių, bet padorių žmo
nių vadovaujami. Reik ti
kėti, kad tuo visų pirma su
sirūpins patys unijos na
riai ir apsivalys nuo netin
kamų vadovų.

Kauno kapinės
Vytauto gatvėje buvusios 

kapinės uždaiytos. Dabar 
laidojama Petrašiūnuose ir 
»djampolėje.

Miesto kapinės žmonių vo net ir išdavikų, bet pa- forma, kokia jiems atrodo 
gausiai lankomos. Per Vi- sžryželžų kovą laimėti skal
sus šventus uždegamos žva- čius vis augo ir stiprėjo jų 
kėlės, prie karių paminklo jėgos, daug svarbių mūšių 
padedamas vainikas. Ko- jau buvo laimėta.
munistams tas negalėjo pa- Pagaliay 1776 m. pavasa- caromas skriaudas ir pa
likti, to dėl jie 1950 metais ,.j buvo aišku, kad nepri- brėžta, kad į jų skundus ir 
tą paminklą aptvėrė aukšta klausomybės paskelbimas prašymus nekreipta dėme- 

čia pat. Balandžio mėnesį šio, to dėl sakoma,
N. Carolinos seimelis įga- “kad kai ilgai daromo* 

uunklą papuošti. liojo savo atstovus 13 kolo- skriaudos rodo pasimojimą
Šančių kapinėse taipp niju kongrese — kontineti- žmones pavergti neriboto 

*izdiau/ta laidoti. \ t kiečių niame kongrese balsuoti už despotizmo jungui, tai 
kapinės baigia išnykti. Tia nepriklausomybę. Gegužės ju (žmonių) teisė, jų parei- 
žmonių, kurie nuo kapų va- mėnesį Virginia padarė tą ga nuversti tokią valdžią ir 
gia paminklus, t\oteles ii pati. Tuo remdamasi josat- r asirūpinti nauja sargyba parduoda. Valdžia į tai ne- įto;as Richard Henry Lee ,,»o I.eitie,

sikisa. Minėtas asmuo ma- birželio 7 d. pasiūlė kongre- 
tęs, kad Virbaly vokiečių suį rezoliucija, kurioje bu
ka puošė ganomos kan’ės, vo paskelbta*, kad ’ “šios
meežiai iškirsti, tvoros nu- Jungtinės koloni ios vra ir n.l<aub- iie daue naskatino griautos. Toks likimas vo- teifę' turf būti ! ’" J'® “Ug ',d-'kdt,no
kiečių kapinių visoj Lietu- laisvos ir nepriklausomos, prieš savo
VOJ- kad jos yra atleistos nuo
Kauno bažnyčios visų pareigų Britų karūnai

Karmelitų bažnyčia uždą- »’ kad visi politiniai ryšiai 
lyta. nes reikalinga remon- tą1 P .N h' Didžiosios Bnta- 
to ir ji negalėjo sumokėti nijos yra ir turėtų būti pa- 
d'dėlių mokesčiu. Geriausia naikinti .

(vora. bet žmonės sugeba 
joje pasidaryti skylę ir pa-

ry. Virtuvė, žinoma, tėra 
viena, visos 4 šeimininkės 
gauna joje šeimininkauti. 
Aišku, kyla nuolatiniai ne
susipratimai. Nėra skalbyk
los, virtuvėje tenka ir bal
tinius skalbti.

Vėl kitas butas tame pa
čiame name turi 2 mažus 
kambarius ir virtuvę. .Jame 
gyvena 2 šeimos su 3 vai
kais (nuo 10 iki 20 metui. 
Vienas šeimos narys serga 
atvira plaučių džiova. Pa
gal įstatymus toks ligonis 
negali gyventi bendrai su 
kitais. Dėta pastangų jam 
gauti atskirą patalpą, 
statyti pažymėjimai iš
nikos ir sveikatos ministe
rijos. klabinta visaip butu 
valdyba, miesto vykdoma
sis komitetas, bet visa tas 
nieko negelbėjo. Tas apkre
čiamas ligonis tebegyvena 
bartu su kitais. Taip ten 
i'rauginamas darbininkas,
taip rūpinamasi žmonių
'nika ta.

Dar trečias pavyzdys. 
Viename kambary, kuris 
turi 1 1 kv. jardu ploto ir 
virtuvėj (6 kv. jardui gy
vena 2 moterys su 7 vaikais. 
Grindys išpuvusios, durys 
n< užsidaro, langai supuvę. 
Putu valdyba nesirūpina 
luto icmontu.

Pagal įstatymus kiekvie
nam asmeniui skirta nuo 7 
iki 9 k v. jardų, bet iš tik- tas

Jono isz Swisloczes 
vertimas, betgi kurį grei
čiausiai bus išvertęs Simo-

___________ _______________ i_2 nus Stanevičiusgcuauua saugumui ir i»i- — —— ’ "------
uxei pasiekti”. i Žymiausia mūsų beletris-

Jame buvo’išdėstytos vi-i« "tfĮ Jl?ro-g*
sos didžiosioms kolonijoms lemaite (184o 1.21 m.).

Varpo pirmasis beletris
tas, spausdinęs čia savo ne
baigtą apysaką, yra Jonas 
Gaidamavičius (1860—19- 
12 m.).

Lenkų populariausias be
letristas Juozas Ignas Kra- 

Įševskis (1812—1887 m.) 
gražių kūrinių yra sukūręs 
;š senovės lietuvių gyveni
mo.

saugumui .
Tie drąsūs, ugningi šū

kiai nuskambėjo ne tik vi
soj Amerikoj, bet ir visame 

iuly, jie daug paskatino 
ir Europos žmones suklusti 

žiaurius valdo
vus.

Jau 181 metus Amerika 
yra laisvas kraštas, kurio 
gyventojų bendras ūkinis ir 
KUit'lil li nS i., jįlygis yra labai
aukštas. Amerika šiandienlaikosi Iguios ir Žabalame Io 3 oienų bu\o suriaiy- ..u;.,,,.;.,.

i- i •' \ . i ’. tuc L-nmitotu< rink-1 d s\ ai blausias klastas,kalne sv. Antano l»aznv- Komitetas uckiaiaci.,a:
jos ’ pagal tą rezoliuciją paruoš- kuiis gali lemti n demokia-

Vokiečiu bažnyčioj sena- ti. Tas darbas buvo paves- L’ys..KOV{* <«el žmogaus ir 
miesty prie Nemuno įreng- tas atlikti 5 asmenų komisi- pagundinių teisių n

jachtklubo sandėlis, o .ia*: Thomas Jefferson,
i ųjų daugely butų gyvenau- Šančių vokiečių bažnyčioje 
tieji neturi'nė pusės to plo- yra kinomechanikų mokvk- 
to. los moksleivių bendrabutis.

Kaip žinoma, daugumas Žydų sinagoga veikia O- 
namų yra nusavinta. Jie yra žeskienės gatvėj. Pravosla- 
Butų valdybų žinioje, juos vų yra 2 bažnyčios: kapinė- 
administnioja Butų valdybų sc ir Žaliajame Kalne.
paskirti valdytojai. Jie vi- 
; uomet turi tuščių butų at
sargai. L’ž gerą kyši (1.000 
—3.000 iublių) gali tokį 
gauti.

Nuoma nusavintuose na-

(Bus daugiau)
Tūkstančiai rublių muito

Mūsų bičiulis iš Filadel
fijos mums rašo, kad jis 
paštu pasiuntęs giminėms į 

muose imama už kv. jardą Lietuvą drabužių siuntinį, 
ruo 1 rb. 20 kap. iki 1 rb. Kadangi paštas neturi tei- paskelbimo dokumente bu- 
< 0 kapeikų. (Už virtuves, sės priimti rusų imamo mui- vo be ko kita pasakyta: 
koridorius neįeik mokėti), to, tai jį mokėti turėjo ga- ‘‘Mes laikome iias tiesas 
Be to atskirai mokama už vėjas. Pareikalauta 1856 »•▼•>">« aiškiomis, būtent: 
vandenį nuo 1 rb. 50 kap. rubliai. kad to žmonės yra sutver-
iki 3 iublių mėnesiui. To siuntinio gavėjas aša- lyf«*, kad jiems jų Kū-

Visas senamiestis, kur se- rodamas rašo, kad jis to- r«ja* davė tam tikras nea- 
niau žydai prekiavo, apgy- kių didelių pinigų neturėjo ir timtinas teises, kad tarp tų 
ventas paprastų vargšų siuntinio paimti negalėjo, teisių yra gyvybė, laisvė ir
žmonių. Jie visi gyvena Siuntinys buvo grąžintas ir tolinės siekimas, kad toms
maždaug tai]), kaip minėtų jo siuntėjas dar turėjo su- teisėms apsaugoti tarp žmo* 
J utų gyventojai. mokėti $5.10. nių steigiamo* valdžios, ku-

laisvių.
John Adams, Benjamin Ta kova ir šiandien ne- 
Franklin, Roger Sherman ir pasibaigė. Ir šiandien nau- 
Robert Livingston. Joviški ‘tironai paveržė mi-

Po 17 dienu, tai vra bir- žmoniV pagrindines
želio 28 d., komitetas įtei-:te,ses J’ lalsves, lr‘ lalko 
kė kongresui deklaracijos ,a! .ne,’e^’
sumanymą, kuris buvo pra-!ta,s ’ Rėžiais. Tokioj padė- 
dėtas svarstyti liejjos 1 d. ir A' *,a 11 Lietuva,
galutinai liėjios 4 d. priim-' T;‘igi minėdami šio kraš
tas su mažomis pataisomis:kuris yra priglaudęs ir 
ir pirm. Hancock ir sekre-; didelį skaičių lietuvių, ne- 
toriaus Thomson pasirašy- I rtklausomybės šventę, pa
tas. įsižadėkime kartu su jo lais-

Tame nepriklausomybės vę mylinčiais žmonėmis sto
vėti laisvės sargyboje ir jai 
aukoti vi<as savo jėgas. Juo 

i šiame krašte bus stipresni 
tikrieji, nuoširdūs demokra
tijos šalininkai, tuo ir mū
sų tėvynei greičiau ateis 
laisvės diena.

J. V-ga*

laimės :>erralima prie vienos j
ramios vi.-tos pririšta: ji 
visur arba niekur.

yra

Biblija
yra graikiškas žodis ir 

reiškia “raštai, knygos”, 
iprastinai lietuviškai vadi
nama Šventasis Raštas (žiū
rėk jį vėliau).

Bibliografija,
knygų mokslas ir tvarkin

gas knygų surašymas, pir
moji lietuviška yra Kajeto
no Roko Zabičio - Nezabi- 
tauskio 1824 metais išleis
tajame pirmame jiavciks- 
luotame lietuviškajame ele
mentoriuje Naujas mokslas 
skaytima; bibliografija tais 
pačiais metais jo paskelb- 
a ir lenkiškai. G. Oster

mejeris buvo sudaręs lietu- 
iškų giesmių bibliografiją 

1793 metais.
Pirmas didžiausias mūsų 

bibliografas yra Silvestras 
Baltramaitis (1841 —1921 
m.).

Apskritai didžiausias mū
sų bibliografas yra Vaclo
vas Biržiška (1884— 1956 
m.).

Bites
aprašo pirmosios mūsų 

knygos apie jas:
Kiprijono Juozo Zabičio- 

Nezabitauskio vardu jo bro
lis Kajetonas Rokas Zabitis 
-Nezabitauskis 1823 (ar4) 
metais išleido Kluko Surin
kimą dasekimu apey bites. 
Simano Daukanto Naudin

ga bittiu knygele 1848 me
tais.

Pelikso Galmino (gimusių 
1862 m.) Kalendorius biti
ninkystės.

KUiNSl EATU 1CSK.UM1

Andriuškevičius, Stasys, Jur
gio sūn.. gimęs 1926 metais. 

•Armonas. Antanas ir Kazys, iš 
Burbiškiu k.. Gaurės v. Taura
gės ap.
Armonas. Juozas, iš Burbiškiu 
k., Gaurės v., Tauragės ap. 
Balsys, Juozas, gyveno Cleve
lande, turi dukterį Matildą. 
Barstys. Jurgis, iš Pašventupio 
k.. Pakuonio vai., Kauno ap. 
Berneckienė. Vincenta, iš Pa- 
lukščio k., Varnių v., Telšių ap. 
Bernotas, Juozas, iš Svytrūnu 
k.. Alvito v., Vilkaviškio ap. 
Bingilas, Adolfas ir Petras. 
Bingilienė. Marija ir dukterys 
Xde!ė. Elena. Julė ir Marija. 
Biskis, Antanas ir Jonas, 
tuzelauskienė. Viktorija, 
'minas. Viktoras.

Darginavičius. Adolfas. 
Dovydaitis. Juozas ir Vincas, 
Juozo ir Agotos sūn., iš Butai- 
ėių k.. Eržvilko v., Tauragės ap. 
Geidutis, Alfonsas, Juozo sūn. 
Gužauskas, Juozas, gyvenęs 
Nc\v Kensington, Pa.
Jurevičius. Aleksandras, iš Mol- 
upio k., Batakių v., Tauragės a. 
Kartonas, Albertas, Adolfo s. 
Kriščiūnas. Jonas ir Simonas. 
Mantvilas, Vincas, Antano s., 
iš Kuturių - Naujininkų km.. 
Pagramančio par., Tauragės v. 
Meškauskas, Jonas, Felikso s. 
Metaitė, Ieva, iš Kumečių km.. 
Padovinio v„ Marijampolės ap. 
Metas, Antanas ir Juozas, ir 
Metienė, Ieva,
Orinaitė - Surmienė, Veronika. 
Paškauskas, Jonas.
Peėkauskas, Steponas, iš Kel
mės.
Petkienė, Zofija, ir jos duktė 
Elena Vanda, iš Zvlaičių km.. 
Varnių v., Telšių ap.
Platustis, Antanas ir Jonas, iš 
Palukšių k., Varnių v., Telšių a. 
Račkauskas, Augustas, Petro s. 
Raišelis, Kazimieras, nuo Pa
nevėžio.
Raulinaitis. Matas ir William, 
iš Aukšt. Panemunės.
Rugelis. Jonas. Izidoriaus sūn., 
klierikas, ar jau kunigas. 
Šimkus, Povilas, Liūdo Švedo 
giminaitis.
Strimaitienė (Dudaitienė). Ona, 
gyveno Mnttenbergo stovykloj. 
Surmienė - Orinaitė. Veronika. 
Švedas. Stasys ir sesuo Ieva,

PRIEŠ 25 METUS

I 1932 metų birželio 19-tą 
į dieną Giedraičių miestelyje 
atidengtas paminklas "žuvu- 

įsiems dėl Lietuvos nepri- 
i klausomybės. Giedraičiai 
;yra Ukmergės apskrities 
valsčiaus centras, kurį Ne
priklausomybės kovų metu 

i norėjo lenkai užimti, bet 
Lietuva juos apgynė. Tad 
jie garsūs vadinamuoju Gie
draičių, mūšiu. Gi nepri
klausomybės paminklų kiek 
vienas Lietuvos miestelis 
jau turėjo pasistatęs.

PRIEŠ 25 METUS

1932 metų kovo 2 dieną 
Klaipėdoje mirė Amerikos 
lietuviams gerai žinomas, 
nes ilgai čia gyveno, rašy
tojas Jonas Žilius, buvęs 
Klaipėdos krašto gubema- 

, torius. f'.
I Jei tavo drangas ar kaime-
. nas neskaito •’KHeMo’*. para
gink išsirnšvti. Kaina 
tams tik S4.
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! me. Bet suprantama, kad 
mes niekuomet nebūsime 
konfesinė partija, net ir 

‘tuomet, jeigu būtų pasiek
tas susipratimas su katalikų 

j bažnyčia.--------- į —Ir kas būtų Tamstos
Kai dabar Vokietijoje so- ryta ir kompromisų, abipu- supratimu — paklausė re- 

icialdemokratai vis kiečiau šio nusileidimo. Tokių kom- daktorius katalikas—jei pa- 
Iimasi su Adenauerio “krikš- piomisų, nepažeidžiančių sikalbėjimo dalyviai katali- 
čionimis” per rinkimus į žmogaus garbės, esmė turė-Į kai padarytų Tamstos parti- 
Bundestagą (parlamentą), tų būti , laikraščio nuomo-jaį nemalonumų įvairiais re- 
dažnai sukliūdami ir su ka- ne, ta, kad abiem pasitari- Ilginiais reikalavimais? 
talikų ten bažnyčia, greti- mų dalyviams tektų atsisa- Į tai Pittmannas ramiai 
moję Austrijoje darosi kai- kyti nuo kieto užsispyrimo atsakė:
kas nepaprasto. Dar netaip tik savo pažiūrose ir nuo. —Mes esame demokrati- 
seniai Austrijos socialde-,noro klausimus spręsti tikinę partija. Joks reikalavi- 
mokratai pasiūlė Austrijos .vienapusiškai. Taip, atrodo, mas neprivalo būti toks, 
vyskupams rimtai išsikalbę- yra linkęs suprasti diskusi- kad bentką prievartautų, 
ti, kas katalikus skilia nuo 'jų reikšmę ir kompromisų Pasaulėžiūros klausimuose 
socialdemokratų. Savo ga- galimybę minimas katalikų mūsų partija jokios prie- 
.nytojiškam laiške tikintie- laikraštis. “Die Furche” al
siems vyskupai pritarė to-: škiai pasisako ir už tai, kad 
kioms diskusijoms ir laiške kiekvienam piliečiui, taigi 
paminėjo, kurtais klausi-’ ir katalikui, turi būt leista 
mais tektų kalbėtis. -taip savo gyvenimą tvarky-

Socialdemokratų iškeltas ti bei ginti savo teises, kaip 
klausimas neužaušo ir vė- 1 giekvienas tai supranta. Ka
liau. Greitu laiku katalikų talikų bažnyčios hierarchai 
savaitinis laikraštis “Die Vokietijoje, Belgijoje, Itali- 
Furche” (“Vaga“), kurio joje, jau nekalbant apie Is- 
puslapiuose dažniausia pa- paniją ir mūsų vyskupus, 
sisako svarbesniais klausi- ne tik draudžia katalikui me buvo pasakyta, kad Au- 
mais katalikų bažnyčios va- bent kuo dėtis prie sočiai-1 strijos socialdemokratai lai

Reikšmingas bandymas
Austrų socialdemokratai ir katalikai nori išsiaiikinti, 

kas juos skiria ir vienija.

vartos nepakenčia, ir tai yra 
mūsų tolerancijos pagrin
das.

Už išsiaiškinimą su kata
likais pasisakė ne tik Pitt- 
mann ir Czernetz, bet ir 
partijos organas “Arbeiter- 
Zeitung” (“Darbininkų Lai
kraštis“), kuriame neseniai 
buvo paskelbtas vedamasis'. 

Mes esame pasiruošę“. Ja-

JIS GAUDYS MĖNULIO SIGNALUS

lllinois universitetas pastatė ši 2S pėdų aliumininį 

radiju bangu reflektorių menuliu signalams gaudyti. 
Tais mėginimais tikima surasti būdą. kad televizijos 

’ir radijo programas būtų galima siųsti vienu kartu 
pusei žemės. , {3

—Au di du, Maik! —Gal būtų galima irtaip
—Tėve, kalbėk lietuvis- juos pavadinti. Jie atsirado 

kai, nes angliškai nesiseka, po reformacijos.
—Na jau tu manęs ne- —O kas yra reformacija, 

muštrą vok perdaug, ba ir vaike? .. ..<«»
tu pats neviską žinai. Kaip —Reformacija, teve, reis- 
Zacirka rokuoja, tai tu esi kia katalikų bažnyčios ski- 
regli balamutas. Įima. Iki reformacijos be-

—Tokio žmogaus, kuris veik visa vakarų Europa 
viską žinotų, visai nėra, tė- laikėsi Romos katalikų baž- 
ve. Bet jeigu aš ko nežinau, nyčios. Popiežius tais lai- 
o noriu žinoti, aš tą galiu -ais turėjo didelę galybę. 

—Iš knygų, Maiki, irdur- Jis net karalius skirdavo. Jis

dovybė, grįžo prie socialde
mokratų padalyto pasiūly
mo ir dėl jo pasisakė. Laik
raštis mano, kad pas kata
likus ir socialdemokratus 
esama bendrų siekimų ir 
bendrų uždavinių. O kad demokratų partijos narys, 
Austrijos katalikų bažnyčią jei jis Įsitikintų, kad ta par
verta kalbinti, laikraštis tija geriausia gina jo įnte- 
primena, kad “Austrų kata-resus- 
likybė visuomet ir nuošir- t°> kaip yra dėl pasiū

demokratų, bet ir balsuoti!ko pasikalbėjimą su katuli-;
per rinkimus už jų kandida- kais pribrendusiu reikalu. Kuopoms, nariams ir 

is. Katalikai austrai bene Austrija vra gal tinka- “Darbo“ skaitytojams

LDD Valdybos pranešimai

surasti knygose. ouvo prisiuntęs karaliaus

pirmieji bus pasisakę, kad 
katalikas

miausia šalis pabandyti iš-
darbininkas arlg^į^j^j gu katalikais iki Spaudoje jau buvo pra- ti su vien

darbininkų stokos. Tačiau, 
naujajam EDU Centro Ko
mitetui jau pavyko susitar- 

spaustuve, kurt,

džiai laikė savo pareiga 
kovoti už darbininkų eko
nominės, visuomeninės ir

nas gali pasakyti; ale pa- karūną ir Lietuvos kuni- 
sakyk tu man iš savo gal- gaikščiui Mindaugui. Bet 
vos, ot, tai būsi smat boy. po reformacijos šita jo ga- 

—Ar tėvas turi kokį kiau- iS‘Oė susmuko.
simą. & i —Veidiminut, Maik. Ar

—Šiur, kad turiu. į iš tikrųjų Lietuva turėjo sa-
—O ką? ivo karalių?
—Pereitą sykį tu man į —Turėjo, tik neilgai, 

šnekėjai apie tą šipą, ką iš' —Bet kiek aš suprantu,
Anglijos atplaukė Ameri- • vaike, tai Mindaugas buvo 
kon be štymo, ale atrodo, ipagonas, ar ne? 
kad tu ne viską apie jį ži- j —Aš taip nesakyčiau, te
nai ; taigi pažiūrėk į savo i ve, nes “pagonas“ reiškia 
knygas ir pasakyk davad- i panieką kitaip tikinčiam 
lyvai, kaip ten iš tikrųjų bu- ‘žmogui. O kodėl mes turė- 
vo. tume niekinti Mindaugą ar

—O kas tėvui neaišku? 
—Neaišku ve kas. Tu su

kuri kitą Lietuvos kuni
gaikšti? Jie garbino Perkū-

kci, kad kytri Anglijos biz- ną, kurį taip pat garbino ir
nieriai atplaukė šituo šipu 
Amerikon pasipinigauti, ar 
netaip?

—Taip, tėve.
—Ir sakei, kad pirmuti

nis toks pat laivas buvo at
plaukęs Amerikon prieš ke
lis šimtus metų, ar nesakei?

—Sakiau, tėve.
—Nu, tai vot, čia ir pasi

rodo, kad tu esi balamutas.
—Kodėl?
—Ogi todėl, kad prieš 

kelis šimtus metų Amerikoj 
dar nebuvo pinigų, tai kaip 
tie žmonės būtų galėję čia 
pinigauti?

—Bet aš, tėve, nesakiau, 
kad pirmutinis “Mayflo- 
wer“ buvo atplaukęs Ame
rikon pinigauti. Čia ne aš 
“balamutas“, bet tėvas pats 
susipainiojai.

—Tai ko jis čia plaukė?
—Tuo laivu tada atplau

kė pilgrimai, tėve, kurie 
ieškojo religinės laisvės.

—Ar jie buvo laisvama
niai?

kilos tautos. Indusai šian
dien garbina karvę, bet nie
kas jų pagonimis dėl to ne
vadina.

—Bet senovės lietuviai 
garbino stabus, vaike.

—Jeigu kalbėti apie sta
bų garbinimą, tėve, tai da
bar lietuviai garbina jų 
daugiau, negu senovėj. Aš 
skaičiau, kad Lietuvoje yra 
net tokių meistrų, kurie da
ro visokius dievukus. Jie 
vadinasi dievadirbiais. Yra 
net knygų apie juos para
šytu. Tokių dievukų esą 
pritupdyta ir medžiuose, ir 
koplytėlėse, ir prie upelių 
pristatyta. Ir žmonės juos 
garbina; praeidami pro ša
lį nusiima kepures. Ai’ tas 
ne tiesa?

—Jes, vaike, mano lai
kais Lietuvoje taip būdavo. 
Ale dabar bolševikai gal 
įau išnaikino tokią madą.

—Tai nebuvo mada, tėve, 
bet tikėjimas. O senovės 
kunigaikščių Lietuvoje te

—Priešingai, tėve, jie bu- kių dalykų nebuvo. Jeigu 
vo dievobaimingi žmonės. Mindaugas šiandien atsi-

—O kokios jie vieros, tie Į keltų iš gral>o ir pasidairy* 
pilgrimai? tų po Lietuvą, tai jis galė-

—.Jie buvo atsiskyrę nuo į tų pasakyti, kad mūsų tau- 
Anglijos bažnyčios

—Tai jie buvo 
nai, kaip lietuviški 
nikai?

tarnauto jas gali .būti sočiai- j dugno, kas juos gali su so- nešta, kad praeitasis Lietu- atrodo, savo pažadus ište- 
mokiMtn nflitiios narvs. cįnJdenioKratais vienyti ir vių Darbininkų Draugijos S(Ss ir ateityje “Darbas ’ 

kas juos ir kiek skiria. Aus- (LDD) suvažiavimas, Įvy- lankys savo skaitytojus ne- 
trijos politiniam gyvenime kęs Brooklyne birželio 1-2 vėluodamas.
abidvi partijos, ir socialde- dienomis, perrinko Centro šiuo prašome visas LDD 
mokratai ir Liaudies parti- Komitetą, kurio sąstatas da- kuopa?. pavienius narius, 
ja, mūsų “krikščionių“ gi- bar yra toks: V. W. Anės- “Darbo” skaitytojus ir vi- 
minaitė, beveik lygiai sve- ta ir P. Brazaitis, Dorches- sus demokratinės krypties 
ria politiniam krašto gvve- ter, Mass.; adv. S. Briedis, lietuvius stoti LDD Centro 
nime, ne kartą buvo suda- Brooklyn, N. Y.; J. Buivy- Komitetui i talką, kad ben- 
riusios bendrą vyriausybę das, Woodhaven, N. Y.; Y. dromis jėgomis galėtume 
krašto reikalams tvarkyti ir Kalvelis, Islip, N. Y.: P. išauginti LDD į stiprų iietu- 
ilgus metus iš vieno dirbo.1 Kriaučiukas, Highlands, N. vių kultūrini veiksnį ir pa- 
Tame bendrame darbe ka- J.; J. Rimavičius, B. Spū- daryti “Darbą” pažangio- 
talikai pažino socialistus dienė ir J. V. Stilsonas, sios mūsų visuomenės myli- 
jau ne kaip “visuomenės Brooklyn, N. Y. miausiu žurnalu,
marą“, bet kaip nepaper- Tuoj po suvažiavimo LDD Centro Komitetas 
kamus dirbančiųjų interesų naujasis LDD Centro Komi- Brooklyn, N. Y. 
kovotojus ir sumanius vals- tetas turėjo savo posėdi ir Birželio 22 d.
tybės reikalų rūpintojus, laikinai pasidalino pareigo- ---------- ---------------------
Socialdemokratų artesnis mis, išrinkdamas LDD sek- RAŠTAS TAVO, 
susipratimas su katalikais retorium P. Kriaučiuką. Ki- KIAULE MANO 
nepatarnautų Liaudies par- tas Centro Komiteto posė-

lymo kalbėtis pasisakę Au
strijos žymesnieji socialde
mokratai, katalikų laikraš

teisinės padėties pagerini- daro išvadą, kad jau 
mą, ir tuo tas tegali abejo
ti, kas nepažįsta katalikų 
bažnyčios veiklos valstybi
niam gyvenime bei savose 
organizacijose. Taip pat, 
girdi, niekas negali rimtai 
bažnyčiai primesti, kad ji 
bent kada būtų pritarusi pa
naudoti religiją ar religi
nius žmogaus įsitikinimus 
pašaliniams politiniams tik
slams. Laikraštis pritarė 
socialdemokratų pasiūlymui.

Suprantama, kad tieklai-

dabar esą galima su jais 
šiišiprašu. Anot laikpaSCiv 
ii socialdemokratams parū- 
pęs tas pats pagrindinis 
klausimas, kaip ir katali
kams. Būtent, nors sociali
nio draudimo įstatymai žy
miai pagerino darbininko 
materialinę padėtį senatvė
je,, ligoje, nedarbo metu, bet 
to pagerėjimo nepasekė 
pats žmogus, ir jo žmoniš
kos vertės tobulėjimas ne
daro lygiai sparčios pažan-

kraščio redakcijai, tiek ir ?os-
Austrijos socialdemokra

tai iš karto ir gyvai atsilie-
vyskupams yra aišku, jog 
socialdemokratų ir katalikų 
pažiūrose yra ir bus esmi
nių skirtumų. Bet rimtas ir 
nuoširdus tokių klausimų iš- 
diskusavimas gali, laikraščio 
nuomone, padėti bent išsi
aiškinti, o gal ir susiprasti. 
Diskusijų eigoje gal bus da

garbino tokių dievukų?
—Aš nemanau, tėve. Rei

kia, matai, žinoti, jog Min
daugas buvo priėmęs kata
likų krikštą vien tik dėl to, 
kad popiežiaus kryžiuočiai 
neplėštų ir neteriotų Lietu
vos. Bet kai jis pamatė, kad 
jie naikina kraštą ir toliau,Ka* 01 
jisai trenkė popiežiaus pri
siųstą karūną į žemę, krikš
to išsižadėjo ir paėmęs kar
dą pradėjo vyti iš savo že
mės kryžiuotus plėšikus.
Taigi katalikišku karalium 
Mindaugas buvo visai neil
gai ir tokių dievukų, kokius 
matom dabar, jam nebuvo 
progos garbinti. Pagaliau 
jų dar nebuvo tiek ir pri
daryta. Bet mudu, tėve, nu
krypom nuo savo temos 
perdaug į šalį. Tėvas norė
jai daugiau žinoti apie An
glijos pilgrimus, kurie 16- 
20 metais atvyko Ameri
kon laisvės ieškoti.

—Dac rait, Maiki, biskį 
nukrypom. Ale tai nieko 
neiškadija, ba dabar aš 
daugiau žinosiu ir apieMin- 
duUffa: n anie tuos nilari.

pė į čia paminėtus katalikų 
pasisakymus. Jų diskusi
niam laikraštyje “Die Zu- 
kunft” (“Ateitis“) Karolis 
Czernetz, vienas žymiųjų 
teoretikų, savo straipnyje 
pakartojo, kad socialistinis 
sąjūdis nėra niekuomet bu
vęs pasaulėžiūriniu, ir dėl
to

triuši'*; tiL’.-ai k-i iLiAioni'i • r r u- • , - paukščiais, šeriais ir kitkuo,vykdyti tiki ai ki įkbcionis- vernrno aplinkybes privertė Į , • , - , •
kus jos uždavinius. jį išsikelti toli nuo Xew l;aba', ."!azal

Ruošiamas Austrijoje Yorko, kuriame dabar yra ''..j. n,?, r ... "
bandymas geroje nuotaiko* Centro Komiteto būstinė. ? , a ■, *
je išsikalbėti soeialdemo- rentro Komitetas patiks- " m" 1 i*l,?aU(la"’ 
kratams su katalikais, bene iino " phTOesnTpSo- r", 'TE ;

pirmutmis socialistinio są- mis paskirstymą ir sudarė vokiškai temokėjo kal- 
judzio įstoiįjoję, jei jis-duo- pastovią Centro Komiteto ... <kaįt\ti

. . ..tų teigiamų rezultatų, turė- valdyba, kurios sąstatas da- , T
socializmas nesidomi n ,tų reikšmės ne tik Austri- vra toks’ LDD nieži- 

Kataliko pasaulėžiūra, Piliai. Tik netenka užmiršti. t n,nnkelio k»eis<> (apskrities),
likdamas

I?.luno P>tteimann.buvo palankiai Austrijos St. Brooklvn 7, N .Y 
isiKalhpiime su kito ka- ___ i......._________ *._  i...j ’ - ’jo.pasikalbėjime su kito ka-: VVskUpatO pri 

talikiško laikraščio “Zalc-į^jp jo yn
burger Nachrichten“ (Zalc
burgo Žinios) redaktorium 
apie socialistų ir katalikų 
santykius. Kaikuriuos jo pa
sisakymus čia paminėsiu.

Paklaustas, ar Austrijos 
Socialdemokratų Partijayra 
nusistačiusi pradėti tiesio
ginius pasikalbėjimus su 
Austrijos vyskupais, Pitter- 
m a n nas nedelsdamas atsa
kė: Taip!

Toliau buvo paklaustas: 
—Ar Jūsų partija mano

Kuriuo jis iš iždinės turėjo 
.gauti rekvizicinius pinigus.

io via nusiteikęs ,CentF® K°miteUis >«»<■- ha kaip iis u raštelį paro- 
2->iZ i,,.. darė (Brooklyno bankinę inž,:,)il riui j

rimtas, kad

iihi ----- '---- —v—r —nKuię (i() inžinieriui Juozui Skrii>-
pats popiežių.. Juo les Lpp vardu, todėl <avo ų ,imVnui ir ta<
nes reikšmes turėtų tuomet • i nn , KaI* Kaimynui, u ta.
įgauti patys ruošiamieji pa-! : : narius “D irbo” ..į' Y 1 • k • 1dkulbėiimai pavienius naiius, namo ,vein lsl meni. >chein
siKaiuejii a . žurnalo skaitytojus ir visus ist .h-in.-bieig ruhig,mein

v. Eimantas kas uk tun pin,o,nIų atsi- \ ateiland”—lietuviškai bū- 
skaitymų su LDD, siųsti lu; kjaujė yra mano, pažy- 
juos sekretoriaus adresu is- mėjimas y ra tavo, būk ra- 

A rašius čekį ar money orderį na rnap(> tėvyne” suprask,
PRIEŠ 145 METUS

ne’fi^n^^r KeSt

ną kėlėsi Kapoleom, didžiu- raota lietuvilku pa- CnJ'YunhulraZ
e aimtija zyg.u..dama Mas- vadin( ■ -atn.ut tą rašte

kvos užimti. Nors karo va
dovybės ir buvę draudžia- “Darbo” žurnalo reikalu 

daryti įtakos savo nariams, ma< prancūzų kareiviai

ii atidavė vienam žmogui, 
kuris jį kaip istorinę rete
nybe atidavė Panevėžiomu-

kurių tarpe dar yra žmo-Smarkiai apiplėšė Kauna. Praėjusiais dvejais me- jU' jau ne!>e vokiečių lai-
nių su priešreliginiais prie-, pas5kuį palaidai bėgdami tais “Darbo" administraci- 

i’ais’’ šaltą žiemą atgal, jie ėjo ja turėjo didelių sunkumų Kaimieti*
Pittermannas atsakė: per Vilnių ir net Biržų a p- leisti “Darbą" reguliariai - — —----------- ■ ■
— Mes esame politinė or- skritvje ties Saločiu mieste- kas trys mėnesiai: mat i\. ,si .r.»;i5i5 ž.oilis yra ant- 

kodėl 
oku- 
m įi

ma.
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GERI ŽMONĖS IŠGEL
BĖJO MERGAITĘ

PETKEVIČAITĖ-BITĖ

Vandutė Lindytė priej ke
letą metų buvo susirgusi 
sunkia kaulų liga. Jos tė-• 
vai tremtiniai neturėjo pi-i

Nebe pirmas
(Tęsinys)

Sodelis, kur obelių ir kriaušių paunksnyje taip mėg- 
nigų gydymui. Tada Balfas <Įavo mokintis, ir prieangis, kur nedėldieniais ir vaka- 
kreij)ėsi i Amerikos lietu- rajs su saviškiais šnekėdavo, juokaudavo ir dainuodavo, 
uus pagelbėti tai jaunai —visada ji matė jį kaip gyvą, nė ant valandėlės ne-

laimėje. Amerikos lietuviai ?aleJ". “zm,,s‘,;Juk Senlau "ebuv0 ''ąlandos, kad 
jaut! iai atsiliepė ir Vandu- J<* >»■>>?* negrjztų pne jo bet ar galėjo pamislyt, 
. _ • a • _ k'Mfl karta tam atsitiks kam nuhiu' Juk /tar nosamai

Moterų Skyrius
r

Maži nematomi liudininkai
Įvairiems nusikaltimams muose dar stipriai atsiduo- 

išaiškinti padeda ir mažiau- dardi alkoholiu. Jis aiškino
si. tik per labai padidinan- si, kad grįžęs namo išgėręs
čius stiklus tematomi liudi
ninkai. Kitaip tarus, noriu 
kelis žodžius pasakyti, kaip 
mikrobiologija, mokslu apie 
mažiausius gyvūnėlius, nau
dojasi piktadariams susek
ti

įs tos bonkos, kuri pas ji 
rasta dar nevisai tuščia.

Buvo ištirtas stiklelis, iš 
kurio minėtas vairuotojas 
sakėsi degtinę gėręs. Jis bu
vo kiek Įtrūkės ir tame 
įtrūkime laikėsi pelėsiai. Jie

Pavvzdžius imu iš Heidel- buvo paimti ir auginami. Jie 
belgo universiteto (Vokie- greitai išaugo, nes buvo gy
ti joje i keliu profesorių pa- Gi žinoma, kad alkoho- 
tvrimo. lis juos užmuša ir vadinasi,

Viename prūde buvo ras- būių is jo geięs, tai
tas mergaitės lavonas. Ita- būtu nebeo-vi.
rimas krito ant vieno vvro. Be to mikroskopas paro

dė. kad ant butelio kamš
čio buvo nejudintų dulkių 
klodas. Vadinasi, tas bute
lis buvo seniai tepaliestas.

Tuo būdu buvo išaiškin
ta. kad tas vyras kelyje ge
rokai pasivaišino ir to dėl 
ji ištiko nelaimė.

Kapsas

AR PLONOS MOTE
RYS LAIMINGOS?

pas kuri buvo rastos šla
pios kelnės. Tas vyras aiški
nosi. kad kelnės sušlapo be- 
plukdant arklius kaimyno 
prūde. Bet policija pagal
bon pasikvietė mikrobiolo
gą. Tas ant kelnių pastebė
jo dumblių (dumbliai arba 
algės yra gniužuliniai pa
prasčiausi augalai). Tų 
dumblių yra Įvairių rūšių,
bet ištyrus rastuosius ant ________
kelnių sužinota, kad tai bu- Moterys, ypač miestietės, 
\o tie pat\s, kurie augo nenorj būti storos. Jos vi- 
pi ūde. kur hu\ o rastas mer-sokiais būdais save kanki- 
gaitės lavonas. Tuo būdu na pafĮ 
nusikaltėlis buvo išaiškin

h Įteikia pirmąjį “Sugebėjimu me- 

55 metu amžiaus, kuri nuo gimimo 

buvo akla ir tik didelės drąsos pagalba pasiryžo kęsti 

sunkias operacijas, kad tik galėtu pamatyti savo vy

rą. vaikus ir vaikaičius. Medalis duodamas Abilities fir

mos pasižymėjusiems tarnautojams, kuri samdo tik 

žymiai darbingumo nustojusius darbininkus.

i iv r na rd M. Baruc 

dali” Irene Beute.

ŽEMAIČIU ŽEMEI

save
na. Kart neprarastų gražių 
kūno linijų, kad nepastorė- 
tu.

atsituu- Du Birmingham universi- 
lavoną. teto mokslininkai apklausė 

Prigėrė ar nusižudė? Įtarti- 5.000 moterų norėdami sū
rias asmuo teisinosi kain virinti mntnm luimė-  A" <^***w*j xxxv_xx xxx'^rx.'v_x VJ *<A*xxxx~?
Įmanydamas. Aiškesnių iro- savijauta pareina nuo kūno 
dymų pnes ji nebuvo. Bet svorio. Jie padarė išvadą, 
ant jo^ palto buvo pastebė- kad tos plonumo fanatikės 
tos nesvarios dėmės. -Jos bu- yra daugiausia pikčiurnos, 
vo ištirtos mikroskopo pa- nervingos moteiys. Jos sa- 
galba ir rasta jose tų pa- vo vaikams, jei jų turi, dė
čių dumblių, kurios augo mesio nekreipia, nes jos pa
minėtame ežere. \ ėliau ita- skendusios rūpesty dėl Įmi
namasis prisipažino žmog- jų išlaikymo.
žudystę Įvykdęs. | Tų tyrimų duomenys 10-

Nusikaltėliai dažnai mėg- do, kad bendrai ištekėju
sia savo auką i vandenį sios moterys mažiau dėme- 
Įmesti ir kilus Įtarimui ais- šio kreipia Į savo išvaizdą, 
kinti, kad ji pati nusižudė. Ištekėjusių moterų svoris 
Bet žinovai gali išaiškinti pradeda augti tarp 25 ir 40 

lr slt4- metų. Priešingai netekėju-
Kaip minėta tų dumblių šių moterų svoris pradeda 

yra visokių. Vadinamų žvy- kristi tarp 40 ir 50 metų
rinių yra kiekviename van- amžiaus.
deny ir skęstantis žmogus: Seniau moterys turėjo 
su paskutiniu kvėpavimu,sun k iau dirbti, neturėjo 
Įtraukia vandens, taigi irtų tiek laiko rūpintis savo iš- 
dumblių. Atitinkamai išty- vaizdu, nereikėjo galvos 
nis lavoną, žinovai sužino, ‘ sukti ir dėl sustorėjimo. Ii- 
ii r skenduolis turėjo Įkvė- šiandien storėti palinku- 
pęs dumblių. Jei jų yra, tai sioms moterims reikėtų pa
skenduolis pats nusižudė, o savo bobučių pavyz-
jei ne. tai jis į vandenį pa- džiu, daugiau užsiimti 
teko jau nebegyvas. mankšta, nevengti namų

Dar pavyzdys iš kitokios ruošos darbų ir t.t. Tada 
srities. Būdamas neblaivus nereikės erzintis dėl vieno 
vairuotojas užlėkė ant kito kito svaro pribuvimo. Koki 
žmogaus mašinos ir ją ge- kūną mūsų motina gamta 
rai apgadinęs nudūmė. Po davė, tokiu reikia tenkintis 
poros valandų policija bet- »' būti jai dėkingoms, 
gi nusikaltėlį surado jo na- Kapsas

nooMeooMooo

tas.
Panašus ir 

mas. Ežere
kitas
rado

Įstengtum žydėti— 
laistau krūtinės: 

keliai kad būt tavo žvaigždėti— 
negaila buities akmeninės.
Jei žemėje dargana siaučia 
ir žiaurūs aplanko ją vėjai, 
mūs brolių belieka vien griaučiai—- 

brangūs arėjai!
pasauliui teisingą

mes savąją degančią valią!
Juk mūsų krūtinės nestinga 
drąsos nugalėti nevalią.
Mylėkime savąją sali,
kas vargstančių verksmą tik girdi. 
Kas žemei teisingas, tas gali 
Už žmones prarasti net širdį.

Butku Juze

Kad laime 
krauju tave

neliūskime.

Paskelbsim

TAIP BAIGĖS! ROMANAS

Buvęs senato pasiuntinys Huw V, illiams. 18 metu, įsi

mylėjo šešiolikametę švedu pasiuntinybės karo atstovo 
dukterį ( Kristina \Vennerstrom, ir vieną gražią dieną 
abu dingo. Po 18 dieną betgi jie atsirado. Mat, poli- 
cija juos sulaikė už greitą važiavimą ir tada paaiškėjo, 
ko ta porelė važinėjasi. Motina atsiėmė t'kristiną ir 
išsiuntė ją į Švediją. Ten. sako. šalčiau, atvės ir meilė.

Mamytė labai dėkinga

mylės gimtadienio pro-\| 
užrašiau iai “Keleivi ” N

Mamytės
ga užrašiau jai “Keleivį.
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, dukrele, ačiū”-.

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Ui 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivi*

» PATARI! NA VISIEMS JSIGYTI
t NAUJA VALGIU KNYGA
►
* Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
* Kitomis Informacijomis
e kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyria'
J vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-j 
t trečio šimto Įvairių receptų Kaip gaminti įvairiausi
* valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai-j 
X rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso

kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie' 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome suirti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broa«Iw«v So. Boston 27,

kad kada taip atsitiks, kaip dabar! Juk dar neseniai, 
būdavo, Įsisverbs į jos sunkų gyvenimą nauji vargai 

gavo džiugų tėvo! arba ligos, tada atsiminimas apie sūnų būdavo jai ta
kuti skelbiame au- rytum spindulys iš kokio geresnio pasaulio, atgaivin

davo pailsusias jos jėgas. “Juk jis,—tardavo ji sau,— 
jos pagimdytas, jos taip vargingai išauklėtas kūdikis, 
liks šviesiu žmogum, visi jį guodos, visi į jį žiūrės, kaip 
Į saulę... Jis laimins bažnyčioj susirinkusią žmonių mi
nią ir kiekvienoje maldoje paminės savo tėvus. Pats 
šviesiais, auksuotais drabužiais stovi prie Dievo aukuro, 
melsvuose, kvepiančiuose dūmų debesyse, jo rankose 
Švenčiausias, aplink tik auksas žiba, taiytum koks an
gelas, Dievo pasiuntinys”....

Vien tik pagalvojus apie šitą, didžiausi vargai kaip 
bematant praslinkdavo, ir motinai darėsi lengviau, švie
siau, bet ne dabar: dabar paliko tik vienas baisus širdies 
skausmas... vien ašaros; karštis apimdavo ją visą, 
atsiminus sūnų; ilgainiui ir ašarų nebeteko raudot, ir 
mintys jos kaip ratas sukosi apie vieną ir tą patį. Vy
resnė duktė, matydama motinos ašaras, vis vaikščiojo 
paskui ją, pati ašarodama. Kada kartais jos vienos pa
silikdavo, duktė tardavo prašydama:

—Mama, neverk, jis pargrįs!..
Liūdnai ir pamaži slinko diena po dienos. Pats 

Budris Įierkratė sūnaus atlikusius daiktus—nerado taip 
jų jo popierių: dasiprotėjo, jog kas nors iš šeimynos, 
padavęs jaujos raktą, išleido sūnų. Kad tai ne moti
nos darbas, matė aiškiai—turbūt, katra iš mergičkų, 
bet ką joms padarysi? — menkos ir kvailos.

Iš pradžių, apeidamas kasdieninę ruošą, nors ir 
buvo paniuręs, bet nenusimindavo; vis tvirtai tikėda
mas, kad sūnus sugrįš, dažnai subardavo pačią:

—Su toms boboms tai nelaimė: kaip ima žlembt, 
tai ir galo nėra! Nebijok, kur dėsis nesugrįžęs?..

Praslinko keli mėnesiai. Šaltis vis dažniau ėmė že- 
Jau ir Budris

tės tėvai galėjo rimtai pra
dėti gydyti. Dabar Baifo 

i centras
laišką, 
kotojų žiniai:

“Dabar galiu drąsiai pa- 
. rašyti ir pasidžiaugti savo 
šeimos laime. Dukrelė jau 
grižo Į šeimos židinį pa
sveikusi iš ligoninės. Iš li
goninės grižo š. m. balan
džio mėn. ĮS d. sveika ir 
1 laiminga. Dabartinis duk
relės stovis toks: ligos turi
mi rezultatai geri, gali vaik
ščioti i dieną po 4 vai. ne
šiodama medicinišką gar- 
I sietą, kuris labai nemalonus 
nešioti, minėtas garsietas 
gali tekti nešioti nuo 1-2 
metų. Likusį laiką turi gu
lėti dar gipso lovutėj. Prie
žiūra reikalinga rūpestinga. 
Gydytojų ortopedų ir toliau 
bus tikrinama ilgesni laiką, 
kol reikės nešioti garsietas. 
Ačiū Dievuliui! Po daugel 
metų visų vargų dukrelę su
silaukėm pasveikusią. Tai 
tiek apie dukrelės esamą 
padėti.

Labai ir labai esame dė
kingi Baifo visai vadovy
bei ir visiems geraširdžiams, 
kurie prisidėjo prie mūsų 
dukrelės gydymo ir priežiū
ros. Mes pasiliekam karšto-
se maldose su visais gera 
širdžiais. Dieve duok vi->mę veržti, o sūnaus vis nėra ir nėra

; siems asmeniškos laimės ir! šiek tiek atsimainė: iki šiol jis nė valandos negalėjo

Naujausios knygos

NEMUNO SŪNŪS, parašė An

drius Valuckas. Įdomus roma

nas iš 1935 metų Suvalkijos

• džiaugsmo! Į be darbo pabūti; dabar tankiai stovėdavo ilgas valan-
Su geriausiais linkėjimais j das lyg sustingęs, tartum ko ieškojo savo mintyse ar 

Juozas Lingė” (atsiminti nore jo. Gilios raukšlės subraižė kaktą, galva
------------------------------------------žemyn nusvilusi, veidas pajuodavęs. Pastovėjęs, staiga

mosteldavo ranka, tartum norėjo atstumti nuo savęs 
baisiai slegiančius jausmus, palinguodavo galva ir sun-

nYXAS.’LApiTL2<MiooKžJdžių, S’kiai atsidusdavo: rodosi, kad jis tuo atsidūsėjimu atši
psi., re<iapavo y. Baravykas.' Kieti sveikina su visu tuo, kas jam gyvenime brangu buvo. 
viršeliai. Kaina .................... $4.09 į

Nelaimingi tėvai nerasdavo nusiraminimo nė baž
nyčioje, nors taip karštai melsdavosi. Mišias užpirkdavo, 
pasnykaudavo, visokius užžadus darydavo; pagaliau

ūkininku sukilimo. Įdomiai at-! nuėjo Į kleboniją, apsakinėjo savo nelaimę kunigams;
nors tuo norejo palengvint širdį savo. Juk prieš kaimy
nus net nebuvo kaip išsitarti: visi gerai atminė, kaip 
Budris buvo ketinęs nušaut savo vaiką, jeigu jis i semi
nariją neitų: dabar jie visokiais apjuokimais drabstė 
jam akis.

—Dievo valia, mano vaikeliai,—pasakė kunigėlis. 
Juk jūs blogo nenorėjote. Jūs tėvai, ir turėjote tiesą

vaizduotas Uis Įvykis, apie kurį 

dabar mažai kalbama. Pirma 

dalis £80 psl. kaina . . . .$3.00.

NEMUNO SŪNŪS 
lis, 426 psl. . . .

antroji da- 
......... $4.00.

DANTYS, Ju Priežiūra, Svei

kata ir Grožis. Parašė dr. An

tanas Gussen-Gustainis^ Knygaj nubausti vaiką, matydami, kad jis iš tiesaus kelio klysta.
Tėvai padėkavojo geradėjui už jo raminančius žo

džius, išsispaviedojo, mišias išklausė, bet grįžo namon 
taip pat nuliūdę, taip pat neramumo prislėgti, ir tas 
neramumas jau neapleido—krimto be paliovos jiems 
širdį; tarytum ir saulė paliko jiems nelie tokia šviesi, 
ir atėjęs pavasaris nebe toks linksmas. Ir kasdieniniai

gerai pavaizduoja kaip dantų 

priežiūra palaikų kūno sveika

tą. 190 psl., kieti viršeliai, 

kaina................................................................................$4.00

BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 

vertė St. Vainoras ir V. Civili
škas. 15 įdomiausių pasakų iš . . ..... . . . .

visame pasaulyje žinomų Brolių darbai vien tik kankino ir zude juos: viskas atgriso, vis- 
Grimu raštų. Puiki dovana vai- kas nubodo, ypač motinai, kuri bežiūrint geso, ir |>er
kams $3.00.

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis Su
viekas. Atsiminimai iš 1939- 
1945 metų, kuriuos autorius.

rašytojas ir diplomatas, pralei- 
io Pr*wrizii«jj, prie Italijos sie
nos. r-a dalis 453 psl. . . .$4.50.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė. Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina...........$2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina.............................. $2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Kekiria”
636 E. Broadway

So. Boston 27,

trumpą laiką tik šešėlis jas beliko. Ir ūky nebuvo jau 
tokios tvarkos, kaip seniau; viskas gedo, laukai ėmė 
menkiau derėti, gyvuliai nykti, triobos stogai irti ir pa
čias triobos pradėjo krypti ir žemėn lįsti.

Motina slankiojo po grfčią, kaip šešėlis. Valandėlę 
liuoso laiko radusi, poteriaudavo. Juk ji buvo priža
dėjusi kasdien daug, daug jioteriauti! Būdavo, visą va
karą poteriauja ir, keletą valandų prasnūdusi, keliasi ir 
vėl kuo greičiausiai griebiasi prie ražančiaus. Bet ir 
melstis nebesisekė: nuo Dievo, nuo maldos skriejo min
tys prie sūnaus, skurstančio kur tarp svetimųjų...

Ir ką jis dabar veikia? Ar jis nors truputį jaučia, 
kokį Širdies skausmą tėvams padarė? Jie buvo truputį 
kieti, tėvas gal ir per daug, bet kas gali savo širdį 
suvaldyti? Ir kad nors kas pasakytų, nors kas išaiškin
tų, kas jį traukė nuo tėvų, nuo savo žmonių, nuo gar
bės, kuri jam pati čion po kojų klotųsi...

Mažiausias trinktelėjimas ant kiemo arba prie var
tų žadino motiną iš jos minčių, pertraukdavo jai ]x>te- 
rius. Pribėgdavo tuoj prie lango ir nors jau tūkstantį 
sykių apsiriko, bet vis vylėsi: gal šį kaitą, gal šiandien 
jos akys išvys taip pageidautą....

(Bus daugiau)
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Pagerbs J. ir J. Neviu*

Partiją. Tokiu būdu dviejų žosios Lietuvos lietuviai. PASKĘSTUME, JEI 
dienų bėgyje Chicagoje 19- Tas raštas sunkus ir keblus LEDYNAI IŠTIRPTŲ

--------  Mūsų padėkoj paskutinia- 19 rugsėjo pirmomis die- rašyti ir sunkesnis skaityti. ______
gė Bendruomenės skyrius, jame numery per klaidą su- nomis įsikūrė dvi Amerikos Pasaulyje plačiausiai varto-' Gal nevisi žinome,

mmėti Matuliai
o.ou va*, van. vyiamv rence, o turėjo buu SnKe- Komunistų Internacionalo Friešhitlerinėje Vokietijoje: Hs uždengta amžinu le
(Woodland) Darko salėie Buvo metas, kada Wor- vlclaL Atsiprašome. . . raginamos susijungė į vieną lotyniškasis raštas jau pla- dynu, kuris niekuomet neiš- 

A • • • • Jennie ir Juozas Nevisi komunistų partiją. čiai buvo vartojamas. Hit- tirpsta. Jie nėra ištirti, bet
lėl ininkai buvo sustabdę jo žinoma, kad daug kur ju

Liepos 13 d., šeštadienį, Prisiminus praeitį 
6:30 vai. vak. Vytauto

iš Law-kompartijos, kurios vėliau jamas lotyniškasis raštas.'mūsų žemės dešimtoji da
boti Sake- Komunistu Internacionalo friešhitlerinėje Vokietijoje ijs Vra uždengta amžinu le-

Sandaros 16 kuopa į saulė- cestery meniniai vienetai 
tą Floridą išvykstantiems varžėsi tarp savęs, kuris jų 
Juozui ir Jennei Neviams geriau pastatys tą ar kitą
rengia išleistuvių vakarą, veikalą. --------

Neviai yra gerai žinomi To_s varžybos ėjo tarpLi- Bus smogi gegužinė 
plačiai VVorcesterio apylin- pratinos Dailės Meno Di

GARDNER, MASS.

kei bet dar daugiau iie na Jos ‘Aušrelės”, šv. Kaži- j d’» se^ma(^eni i
Rei, bet dai daugiau jie pa- J . „M,.an k„ Lietuvių Klubas rengia me- ■.
žistami bostoniškiams, nes n?iei° Parapijos choio, ku- . gegužine Lietuviu Ben- : 
iU Rnctnnn anvlinksi n, u 1 iam vadovavo vargonimn- unę gegužinę meiuvių och .liidf faunas dten^ n/v,t kai Cižausto ir Vizmi- j dreves vasarnamy pne gra- , 
leido jaunas dienas. Jie yia . komunistuolančiu :zaus ežero. Jo rengimu ru- į

gen lietuviai, visuomet re- ”a®». 11 komunistuojančių
rengimu

pJdVnntt pinasi A. Adomaitis, F. Jo-' r.naicou :da.t.s R višniauskas, B.
komis Lietuvos laisvinimo ^.^7 , .„ ; Dopkantas, I. Kartonas, C.
reikalus. i Aušrelei anuomet va- ,>.£ j R Za_

Tikimės, kad į jų išleistu- dovavo .k°TmPn- r™ i belą. i
vių vakarą atsilankys daug la^ as. ” *. u ve ls‘ Rengėjai prašo visus iš
jų draugų ir pažįstamų. į Vaidinimai tada buvo - . ifr toli atsiiankyti.

Biletų galite gauti iš ko- gausiai lankomi. Sales bu-l
misijos narių: J. Pupkos, P. davo sausakimšos. Kai “Au- Sėkminga gegužine 
Miliausko ir J. Krasinsko. šrelės meno mėgėjai vaidi-: gv pe(ro jp Povilo drau 
_ , ,. , no Balio Mingilos parašytą * jjog metinė gegužinė • pasi-i
Tok. klubas yra, tik ne ,“UŽ tėvynę”, publika ver-!gekė labai b Atsilankė 
jo nuopelnas • ke, verkiau ir as.

mia ne tik darbu, bet irau- dailės mė«ė« iš

WITN
CAMPFIRES1

vartojimą. Lietuvos mokyk- aukštis siekia kelias mvlias*. 
lase vokiečių kalbos pamo-j Jei atsitikt„ .stebuklas ir 
kų rašto darbams tevartoda- yjsį ledynai vienu kaltu 
vo lotyniškų raštų, išskyrus išti ). wi didelž dalis mū- 
vienų kitų užslspyiusi vo- „„skėstu. Paskęs-

KADA OBELYS 2YD1

iapie 800 žmonių, pelno li- 
įko apie $300.

]je.Kitos naujienos

Į Obelių žydėjimo pradžia
i Lietuvoje ligi Kranto mies
telio (M. Lietuvoje, Kulšių 
i marių kopų rėžio pačiuose 
i pietuose, Karaliaučiaus 
Slink) — Birštono miestelio 
i (prie Nemuno, Alytaus ap-

AR VERTA?
ir daug kitų pajūriuose išleisti $2.00 i metus, kad už- 
CSančių plotų. paikius gražius plaukus? Me-

Ar tas gali įvykti? Ar le- trink NEVY ERA: 4«> metu sėk- 
dynai didėja ar mažėja? į mingai vartojamas. Siuskite 
Ar vėl gali pasikartoti ledų $2.00 už s oz. bonką.
gadynė, kada ir Lietuvoj le
du sluogsnis siekė 150 jar
du storio?A

į tuos klausimus moksli
ninkai neturi galutino atsa-'

• skrityje, į pietus nuo Kau- Kvm°- Nuo liepos 1 d. pra
sidėjo Tarptautiniai geo-

F. BITAI TAS
527 kasi ex rosition 

UKNVKK. COLO.

Jieškojimai
no) linijos ir toliau į ry-

• tus, Skandinavfjoje Švedi
jos ir Norvegijos pietuose 
'ir Danijoje ligi Apenradės 
; miesto ties Flensburgo (šle- 
Įzvigo - Holšteino provinci
joje) miestu — gegužės 20-

Paskutiniajame Keleivio i Lietuviai sklaidosi 
numeiy mano koresponden-'
cijoje per korektoriaus ne-, Paskutiniuoju metu
apsižiūrėjimą įsibrovė klai- tuviai daugiau perka namų- Marijona Radeckaitė iš- MŪSŲ RAŠTAS 
da. Ten pasakyta, kad “The aplink Worcesterį esančiuo- į tekėjo už N. Langlois, o Z.
Lithuanian Naturalization.se mažuose miesteliuose: . Zibikauskaitė už A. Tagla-i Mūsų raštas (rašmenys, į26 dienomis ir vėliau, 
and Sočiai Club” nėra. Jis Auhurn, Holden, Millbury,: vore. ; šriftas, abėcėlė) yra tik lo-į j pietus nuo anos linijos,
yra, tik jis nieko bendra' Grafton, Leicester, Shrews-| Koją nusilaužęs Antanas tyniškas. O lotyniškosios į kur iejna Karaliaučius, Sei- 

artinkus tebeguli ligoni- abėcėlės raidės yra žymios nai- ‘suvaikai Vilkaviškis 
Gamižkis tuo, kad jos apvalios, gra

žios ir patogios rašyti greit

neturėjo su Birželio baisių- būry ir kitur, 
jų dienų minėjimu, kurį ren- J. Krasinskas

ATOSTOGOS... KUR?
x Gražios gamtos aplinkumoje, prie Quad<lric ežero. Thomp- 
~ son. Conn.. priimami vasarotojai atostogoms, savaitgaliams,

iškyloms.
žuvingas ežeras, geros žvejojimo sąlygos apylinkėse. Papra
sti ir motoriniai laiveliai.

£ Erdvūs miegamieji, dideli laisvalaikiams praleisti kamba- 
x riai. žaidimai. Televizija. Dušai.
- Valstybės tvarkomi Quaddric ir Memorial Park paplūdimiai. 

Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.
Sezono pradžia birželio mėn. 1 d.

J. Paknys
BOX 126 Thompson. Conn.

Telefonas: Putnam—VValnut 8-7736

! Martinkus 
nėję.

nai, Suvalkai, Vilkaviškis, 
Marijampolė, Suvalkų Kal
varija, Gardinas, Baltstogė,

... . . • Aš. A. Rusteikaitė. paieškau savoIlZimai metai, kurie tęsis dėdės Vlado Rusteik..-, gimusio ir
iki kitų metų galo. Per tą ^7 ^^Atvvko^F^S 
laika daugiau ne 50 valsty’- prieš pirmąją kara ir. girdėjau, kad 
bių mokslininkai pagal iš at^X S
anksto nustatytą planą tirs o-su:
žemę ir visą, kas ją supa.. Avė.
Daugiau ne 20 valstybių ty- Linden. .\. .1. __<:»
rinės ir ledynus, matuos'“.. 77,7 „ ... ’ 7.., .. < Pateskau dėdės T. klebeno is Klebo-
JUOS Antarktlkoj, Grenlan- nų kaimo Vadoklių vaisė. Panevėžio
dijoj ir žinoma, daug šian- X',X trT&aŠŽ
dien neaiškių klausimų pa- atsiliepkite adresu: 
aiškės. Kazys Gritėnas 

St. 7 tVeiland, Ct. 
Winn:peg 2, Man. Canada•• rašant bei ^kios, patogios 0 Vokietijoj Dancigas, Šte-

Keaakcija atsako skaityti. Tiesa, mūsų rašte | ttjnas> Rostokas, Vismaras,
-------- 7 . daV *vra vadinamųjų čekis-, Liubekas> Kielis, Elbės del-

Chas. J. Martin, Detroite kųjų ženklų garsams č, š,(išsišakojusios upės žio-
-Klausiate, kada “oficia- ž: tą čekiškumą primena Įtysh Eiderstaedto pusiasa- iPirmasis 10 aukštM namas, va- v«,« apskr. visi rv,na chicagoje-

Pakalbinkim draugus ir-----------—-------------------------------
kaimynus užsisakyti “Kelei- p.a,e*kau savo brolio Stasio Tum-

. - šio. ir seserų Onos ir tetutes 1 um-
Ivaina metams $4. šyvių. Verutė ištekėjusi už Juozo 

Marozo. iš Ramygo'os vals., l’ane-
VI

'SIŲSKIT iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS ŠITOS BARGENFS 
PER

TAZAB OF LONDON

į3 su trečdaliu jardu Worsted Tennis “B” mėlynos, rudos, 
pilkos ar juodos medžiagos vyr. ir motr. kostiumams $23.00 

arba
o jardus Atgaline vilnonės medžiagos suknelėms visokių 

'spalvų ......... $18.50
|I AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS JEINA VISKAS IR 

JŪSIŠKIAI NETURĖS NIEKO PRIMOKĖTI
'Prie tų siuntinių galite pridėti:
* Visokie priedai vyr. kostiumui $12.50, o mot. košt. $8.80.
* ūebatai suaugusiems $13.50, vaikams $10.80

* ♦ Nertiniai suaugusiems $10.60. vaikams $6.00
, * Nailonas bliuskelėms $2.90 jardas, poplin marškiniai $9.00
* Lietpalčiai plastikiniai $6.00, satininiai $24.75

ir
nosinės, apatiniai, vyr. ir moter. kojinės, pirštinės, skustu-

'vai. žirklės, šukos, šepečiai, siūlai, amžinos plunksnos^ laikro
džiai, stiklo piautuvai, kompasai ir logaritminės liniuotės 
(slide rules).

(MŪSŲ VAISTU KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS—PRAŠYKIT 
I KATALOGŲ ir PALYGINKIT—SIUNČIAM ORO PAŠTU. 
Mes taip pat siunčiam: aparatus klausai pagerinti, akinius, 

| akordionus ir siuvamas mašinas.
TAZAB OF LONDON 

iai Reservoir St~. Cambridge. Mass. tel. KIrkland 7-9705

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

AMERIKOJE
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 

tautinf solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $:I25 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

Dft M. J. VINIKAS
S07 W«st SOtfi Strwt, New Ywb 1, N. Y.

j liai skilo Amerikos socialis- f taškai ar riestinukai, deda-Sjįs> Huzumas, Flensburgas 
į tų partija”, kokiame mieste mi ant raidžių c, s, z. Tai- llr 'Danijoje ligi Apenradės
:ii* kSiiS SuSiOrganiZaVO mne- , gi, 1T16S vaui i*6lk<xlul tdUil-:_ gegužės 13-19 diČnOrniS.
! likos komunistų partija? me tik po vieną raidę, kai j Kuo to baro dar į pietus 
i Amerikos Socialistų Parti- ^a ^os kalbos turi rašyti iyra labai plati juosta—gė
ja nei oficialiai, nei neofi- dvl a’’ tJn? raides. Be • gūžės 6-12 dienomis.

'cialiai neskilo. Po pirmo pa- ”?Qs<U kalboJe.rasoma di- už Vengrijos Budapešto 
saulinio karo, kai pradėjo dzioji A panaši i spausdin- 'sostinės į pietus, Pareinyje 
reikštis komunistai, nema- ne- * maząA ?’ *r Prancūzijoje — net ba

landžio 22-29 dienomis.
-------  _ _ - -• Vadinasi, pavasaris pas

i ganizacijos. Kai A. Soc. 71. rašoma si- mugĮ vėlesnis, kaip kur ki-
! Partija 1919 m. rugsėjo mė- kaiP fla parašyta, o ^ur get ujjtat jjs iig-as jr
į nėšio pradžioje Chicagoje a^ ka^p mažoji g, t.y. nego- bkras pavasaris: pirmoji jo 
įdarė savo suvažiavimą, ta- ?s..aL TalP Pat mūsų ma» ^aiis su polaidžiais, o ant
ine suvažiavime buvo pa- ^J1 k turi ilgą lazdelę 1 vn--, rojj — su žydėjimu, nors 
skirta mandatų komisija,: ’̂ 0 ne bumpą, kaip kap^ jr lydi linksmasis
kurt numatomus partijos ar- t,,umPa ^dele rašo rusai,; vieVei*sys. Kitur, jau gero- 
dytojus “išsijojo” ir neįlei- na’ dar 11 *clth į kai į pietus, jau toli nuo
do į suvažiavimą. Įsižiūrėkite, čia ar kurki- į Vyslos upės, tokio pavasa-

Tuo pat laiku, 1919 m. į tur (Australijoje. Kanado-; rio nebežymu. Aiškius ke- 
rugsėjo mėn. pradžioje Chi- jė, Anglijoje), kad ir mū- t torius metų Įąjkuą pavasarį, 
cagoje susirinko į konvenei- siškiai jau taiko, o jų vai- vasarą, įndenį ir žiemą turi 
ją iš partijos anksčiau pa- kai tai būtinai anglosaksiš- D. ir M. Lietuva, Latvija,

! sitraukę komunistų simpati- komis raidėmis kad ir lie- Estija.
kai į savo konvenciją ir tuvišką raštą rašo, o tai yra Kaimynas
įkūrė Amerikos Komunistų jau pusiau gotiškai. ---------------------------
Partiją. Iš socialistų parti- Germanų raštas, fraktūra,
jos išsijoti delegatai, kurte arba laužytinis, laužtinis 
buvo atvykę j socialistų šriftas (spaudmenys), dar 
konvenciją su tikslu parti- gotų raštu vadinamas, yra 
ją suskaldyti, norėjo prisi-į visas kampuotųjų formų iš 
jungti pne komunistų stei- skandinavų runų* (seniausi 
giamosios konvencijos, bet germanų tautų rašmenys ir 
komunistai jų nepriėmė, to- kulto, arba tikėjimo, ženk- 
dėl jie susibūrė į savo kon- Jai) atnaujintas šriftas, at-
venciją ir įkūrė antrą ko- naujinti 1 ašmenys. Tokį ras- turgubina jėgas, sprandą 
munistų partiją — Ameri-, tą dėl vokiečių spaudimo i nesilenkiančio plieno pi lko
kos Komunistų Darbininkų buvo įpratę vaitoti ir Ma-U»a, valią deimantui ir di-
^*x»cxxxxxxxxxxx}<M»txxxxxx*j««:xxxxxsxxxi3cxxx:;xxxxxxxx*‘ ramitui prilygina. Kas tai

kos metu atrodo neįveikia-
MES ATLIEKAM ...

j Amer. Socialisto Parti- Kas kitaiP ra®0 —gotiską- 
įjos narių pasitraukė iš or- Ja ,a^e iaso (sengeimaniš-

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BĮ U ETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

"KELEIVIS”
East Sroedsray, South Boston 27, Massf

! ftxXXXXXMX»«Xl

dinamas dangoraižiu, buvo pa- '’įt7'^iresu-' JU 
statytas Čikagoje 1884 metais. I.uis Tumšvs

NAUJIENA!!!

žinantieji atsiliep-

Calle Raja Era va 424z*—.. o.......... a’ i>ur::.-utf.i
Argentina

Pinigai persiunčiami i Sov. Sa-T.aie7korn’ Klemensas Savanekas, 
bazio sūnūs, iš Klampu’ iu km. Ka- 

jungą. Lietuvą, Latviją. Estiją. zių Rūdos vals. ir kap. Antanas Kli-
Pilnai garantuojame ir oficia*- !™as km. Po karo apie

J Įjuos jokiu ziruu nėra. Ieško ju gi
liai —100 rubliu $10. Persi un- minės Lietuvoje. Jie oatvs ar juos
Urnas atsieina *5. Perlaidos di-
džiausią suma $50., bet galima 
užsakyt perlaidu kiek norima.

GRAMERCY
744 BROAD STREET 

NEIVARK, N. J.
Licensed and Bonded by 
N. J. State Banking Com.

414 W. Fourth St.
So. Boston 27, Mass. (27

BRl KNĖS LAPAI
Bruknės lapui yra

Antanai Navickas iš Lietuvos pa
iieško savo brolio Juozo Navicko ir 
i sesers Veronikos Rarulienės. Jurgio 
Į Parulio žmonos. metais ieš
komieji jryveno I’itston, Pa. Jie pa
tys ar juos žinantieji prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

Joseph Simanaitis 
So-2:: x”>th Hrive 
Woo«ihaven 21, N. Y.

(27

Ieškomas Česlovas (česius, ORAN- 
vartojami nuo be-!tas, sūnus Jono. ^įm s i»2i m.
tvarkingo šlapini- K"V’ . yi,k**. , _ viskio apskr. ti.i žinių is Lietuvoj.
TUOS!, IKIO aknYtMie-pats ar jį Žinantieji malonėkit* 
liu augimo, inkstu atsiliepti adresu:

uždegimo, pūslės į ;}L7: 5.' Sll"inta 1 Burns Avė.nedirbimo neveik
lumo ir šlapinimo
si kanalo. $2 sv-

I»«troit 14. Mich. (2S

PAVOJUS MOKO DRĮS
TI IR LAIMĖTI

Ramioje buityje, rūtelių 
darželyje visi esame gud
rūs, bet kas moka gyventi 
ant Vezuvijaus, kas moka 
gyventi pavojuje? Budintis 
pavojus padvigubina, pake-

ma sunkenybė, pavojaus 
metu — niekaniekis. Pavo
jaus metas gimdo heroiz
mą, gimdo žygius, kuriuos 
dainiai per ilgus amžius dai
nuoja. Pavojaus metas mo
ko drįsti ir laimėti.

Balys Sruoga 
Vilnius 1941-V-15

NAUJI LEIDINIAI

KAIMIETIŠKOJI PSAL
MĖ, Parašė Felix Timmer- 

!mans, išvertė Vincas Kazo
kas, Nidos Klubo Knygų 
leidinys Nr. 18, pusi. 189. 
Leidyklos adr.: Nida Book 
Club, 3 Southern Row, Lon
don W 10, Gr. Britain.

REIK ALINE AS VYRAS KARMOJE 
Trukžolių šaknys nuo |iatru- Reikalinsras vyras farmos darbams, 

kimo, pasijudinimo, skaudėjimo turi mokėti din,’: mašinomis, karves 
Suteikia 'r Kl: 'ra^:or'u dirliti. Geram

‘ vyrui mokėsiu $10o į mėnesį. Rašyt: 
Mrs. Anele Nasvnis
R. I). :: 
Edinboro. Pa. (27

po krūtine, dieglių, 
prakaitavimo ir atkosėjimą 
Kaina ..... $3.00 svr. 

l’elvnos Žole nno plaučių ne-
sveikumo, geltligės, karšeia vi- |j etų vi a i a r į z< »x< UeT

mu, (Il Ūgio ii Milo gumbo pasi- keltis i Arizonos valstiją cry*
kėlimo, taiso vidurius ias ge- venti. i>et pirma noietume nuvykti 
riant, duoda apetitą geresni. :u‘ ”ini;y:i Prašau lietuvių i; Ari- 
.. . o.-i/.a zonos at? ilienti. sustrasysim. irai ea-Kama .... $2-00 svaras. s„sjt;,r:i. kad galėtume susto-

ALEKANDER’S (’O- ti pas L,.tuvius. Mūsų adresas:
414 Rroadtvay , J;

South Boston 27. Mass. chieaeo 4::. iii. (27
grmn.sffi  .............. m, mniiimnafui,M'u*Wi»ew.. ■ rnr. nramimu

Patikimiausia Firma Siuntiniams Persiųsti į SSSR. Lietuvą, 
l<atviją. Estija, Ukrainą ir Kilus Kraštus

Parcels To Russia,Ine.
1530 REDFORD AVĖ.. BROOKLYN 16. N. Y.

Mūsų firma dabar taip suorganizuo’a, kad kiekvienas 
į siuntinys išsiunčiamas |>er 2-3 dienas ir adresatą pasiekia 
; per 6-8 savaites. Oro paštu siuntiniai pasiekia j»er 6-8 dienas. | 
S Galima siųsti naujus ir dėvėtus drabužius, maisto produk- J 
J tus, vaistus, siuvamas mašinas, akordijonus. ir kitką. Ga- •

rantuojame gavėjo pasirašytą kvitą.
Firma atidaryta kasdien, taip pat ir sekmadieniais, nuo 9 

S iki (i valandų, šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai.
Telefonas IN 7-7272. IN 7-6456

MOŠŲ SKYRIAI
j 11601 Jos. Campau Avė., DETROIT 12, Mirh. Tel. TO 8-0298 
} 651 A lininy Avė., HARTFORD, Conn. Tel. CHapel 7*5164 
S 121 S. Vermont St« LOS ANGELES, Calif. Tel. 1)U 5*6550 S 
! 78 Seeond Avė., NEW YORK, N. Y. Tel. ORchard 4-1540 j 

832 No. 7th St.. PHILADELPHIA, Pa. Tel. WA 3-1747 i

i

263 Market St. NEWARK. N. J. 
3741 W. 26th St.. CHICAGO, ILL.

r.i.T.T.-rr.T

«

Naturalization.se


Puslapiu Aštuntas [VIS, SO. BO8TON No. 27, Liepos 3, 1957

VAŽIUOJA jN.EASTONĄ AR SKAITEI “DARBĄ?”

Jei dar neskaitei nese
niai išėjusio numerio, pasi
rūpink j j įsigyti ir perskai
tyti. Atskiro numerio kaina 
55centai, metinė prenume
rata $2.

Paskutiniajame numery 
rašo J. Repečka, J. Kamin
skas, A. Greimas, L. Dovy
dėnas, P. Tarvydas, J. Me
kas, dr. V. Sruogienė, P.

Liepos 14-tą ten bus Liet.
Darbininkų Draugijos 
21 kuopos gegužinė

Kitą sekmadieni, liepos 
14. South Bostono ir kitų 
mūsų valstijos kolonijų lie
tuviai dideliais būriais vyks 
i North Kaštoną. Ten Ber
nice Ciaire farmos vasar
vietėje. prie Bay Road. bus 
Lietuvių Darb. Dr-jos 21-os 
kuopos metinė gegužinė.

Liet. Dai b. Diaugija \ta dalyku, 
lietuvių švietimo organiza-, *______ _____________
cija. Savo gegužines ii' ki- Atvyksta dr. G. Bylaitis
ta> pramogas ji ruošia mū- ______
su kultūros

nebūtų komunistų naikina- 
i ---------- ma.

------  Birželio 29 d. buvo smui- Tokios demonstracijos tą
“Darbo” redaktorius pro- kininko Izidoriaus Vosylių- dieną turėjo būti 400 Ame- 

fesorius J. Kaminskas, gy- no koncertas Gardner mu- likos miestų.
venantis Ne\v Yorke, išvyko zėjuje. Jis grojo Mozarto ---------------------------
atostogų i J. Pa k nio vasar- kūrinius, jam akomponavo Lankėsi V. Pavilonis
narni prie Thompson, Conn. jo sūnus Vytenis Marija ---------

--------------------------- Vosyliūnas. Pirmadienį lankėsi iš
Mirė adv. Grigaliaus motina

Birželio 25 d. tnimpai sir
gusi Carney ligoninėj mirė 
Ona Grigalienė - Grigaliū
nienė. gyvenusi 16 Thomas 
Park. So. Bostone. Velionė 
buvo gimusi Lietuvoje, pas
kutiniuosius 60 metų gyve
no Lavvrence ir Bostone.
Paliko liūdintis vyras Adol
fas Grigaliūnas, 3 sūnūs:

Prof. J. Kaminskas 
atostogose

I. Vosyliūno koncertas I. Končius grįžo

Prof. I. Končius, po ope
racijos pasiilsėjęs pas savo 
sūnų Middlebury, Conn., 
sugrįžo į Bostoną ir jau gal
voja vėl pradėti dirbti. 
MOKYTOJŲ PRAŠYMAS

Vasario 16-os gimnazijos

Dr. B. Matulionis
toa karia

oa. a■-•aka
Tele. HM. Pikms. Rhode Islaad 

Adresas: MeaMrial Hospital 
WaUaai Laka, Rhada taiaad.

BV-
ttoa. aao

Mūsų žymiojo smuikinin- Pittsburgho Vladas Pavilo- vasano įo-os gimnazijos 
ko pasiklausyti susirinko nis, ilgametis “Keleivio” j mokytojai. atsiuntę atstsau 
gana didokas būiys, kuria- skaitytojas. Pavilonis ilgus k.imą’ JfVr^nJe dekoJa 
me buvo nemaža ir ameri- metus kasa anglis ir dabar *.ems slolr^er 

jis tebėra angHakasis. Atsi- ^mnazkJ3kiečiu.
Muzėjuje rengiami kon- sveikindamas jis paliko! gima?zlJa . certai yra nemoSmi. Maiklui su tėvu net $11. Už

tokią didelę dovaną nuo
širdus ačiū.

Pasisekusi gegužinė
Gaurys, R. Šilbajoris ir kiti. į~'hn" j*^Grigalus, (advoka
Kiekvienas ras jame įdo- tas Bostono miesto “Board eastera universitete. Birutė. Praeitą šeštadienį Brock- 

of Appeals narys ), Adolf F. Zabarauskaitė baigė komei- tone rengtoji Laisvės Varpo 
’ gegužinė

Naujas inžinierius

Zenonas Mereckis baigė 
elektros inžineriją North- 
eastern universitete. Birutė

Grigalus (Malden), Ed- clj°s mokyklą. 
\vard P. Grigalus (Nevv 
York Citv) irduktėBlanche Dr. B. Mickonis sveiksta

vi-
emusiems jų 

pabrėžia, kad 
dar turi 20,000

DR. D. PILKA
t fld d 
T U •

puoselėjimo rei- j Bostoną specialyzuotis /vntell (Dorehester), ir 13 
leidžia turiningą Lahev kiįnįkoje atvyksta iš anūkų.

.. ..... ‘'Darbas , Čikagos dr. Gediminas By- Palaidota birželio 29 d.
u aktvviai dalyvauja Lie- x. . . ... .. , .J . uitis. Naujosios Kalvarijos kapi-
tuvos laisvinimo kovose ir Dr Bylaitis Vokietijoje nėse>
kiek išgalėdama prisidecia bajgė medicinos mokslus, 
savo aukomis. Ir šios gegu- Bonnos

kalams. Ji 
ir gražu žurnalą

reiškia-Velionės šeimai
, i.- - --------- universitete gavo me užuojautą.

zmes pelnas, kiek jo ture- medicinos daktaro laipsnį. ________ 1__
sime. eis Lietuvos laisvini- tuo nesitenkindamasi
mo ii- lietuvių švietimo rei- ten gavo ir kitą mokslinį 
kalams. laipsnį—filosofijos daktaro.

Bei nice Claii e f ai mos v a- Atvykęs į Ameriką, jis
s^oviete j!«a tmiai giazi, jsikar^ Čikagoje, čia išlai- . .
ypač vaikučiams cia yra privaIomus gydytojams nln? v.elkl^« °/tai dabal' 
daug zaismaviecių. jie turės e2-zaminus jr bUvo sėkmin- sidabnniu medaliu apdova 
tikrą •"good time”. ® ” r, i

Bt«sai iseis 1 \al. norą
15 metu.

Dr. Bronius Mickonis - 
Mickevičius po akies ope
racijos sveiksta namuose, 
bet dar porą savaičių nega
lės dirbti.

_________________
Pavergtųjų demonstracija

sutraukė 
daug svečių. Ją visais at
žvilgiais reik laikyti pasise
kusią.

kūdikis reikalingas kiekvie
ną dieną tam tikro nustaty
to kiekio maisto, taip ir ji 
ir žiemą ir vasarą reikalin
ga lėšų.

Mokytojai reiškia viltį, 
kad dosnioji visuomenė,

, . . i įvertindama didelį gimna- 
abai zjjog <nrbamą darbą lietu

vybei palaikyti, ir toliau ne
pamils jos ir ją rems savo 
aukomis.

THAN N YOU '
for being 

__, Careful 1

M. Venį pagerbė svetimieji ,
---------- Vengrų sumanymu sek-

Neseniai M. Venys Bos-.madienį buvo visų komunis- 
tono lietuvių visuomenės bu- tų pavergtųjų tautų demon- 
vo pagerbtas už jo visuome- stracija. Demonstrantai su 

jį atitinkamais plakatais ir vė
liavomis ėjo nuo Faneul Yra du butai P° 4

PREVENT FOREST FIRES '

DU BUTAI NUOMAI
kambarius, 

baldais, antra-

846 BROADWAY 
80. BOSTON. MAflfl. 
Telefonas AN 8-1820

po pie
tų nuo Lietuvių Pil. Drau
gijos klubo So. Bostone. O 
kurie važiuosit automobi
liais. imkit 138 kelią ir va
žiuokit iki 123 kelio. Juo 
sukti po dešinei ir pama
čius 106 kelią sukti po de
šinei į Bay Road. Netoli po 
kaire rasite pikniko vietą.

Iš Brocktono važiuojant 
reikia, imti 123 kelią ir va
žiuoti iki 106 kelio.

Jei kam tektų pasiklaus
ti. klauskite Bernice Ciaire 
farmos. gausit informacijų.

Tai. iki malonaus pasi
matymo LDD 21-os kuopos 
gegužinėje. —Rep.

Grižo dr. S. Jasaitis

gai pradėjęs privačią prak- kdis“°n bendiovė, Hali į gubernatūrą. 
tiką. Bet noras dar labiau kuiloJ ^en\s via dnbęs Ten iie iteikė cni 
Įsigilinti į medicinos moks
lus paskatino dr. Bylaitį at- ______

Dr. B. Matulionis atostogose mi Eisenho\veriui dalyti aukšte, 573 E. Second St., 
Dr. B. Matulionis (Wal- pastangų, kad vengiu tauta South Bostone. (29

vienas butas su

Ten jie įteikė gubemato- me ir trečiame aukšte, abiejuo 
liaus atstovui Henrich Mc- se yra ^^tuvai. Kreiptis: 
Cormack prašymą preziden- Mrs- Ramanauskas pirmame

sisakyti praktikos ir eiti 
specializuotis smegenų chi
rurgijoje.

•j ie pičtutrjv, uci
baigti, nes buvo

UI <2.1 U <2

lum Lake, R. I.) iš atostogų 
dori-lč MS *<•

negalėjo
pašauktas atlikti karo tar- Išvyko į Čikagą 
nybą. Birželio gale ją atli
kęs Foil Houston, Te.vase, 
jis sugrįžo į Čikagą ir ten 
palikęs šeimą atvyksta į 
Bostoną toliau specializuo
tis Lahey klinikoje.

Stasys Vaitkevičius su 
žmona išvyko į Čikagą ap
lankyti giminių ir pažįsta
mų. Grįždami žada užsukti 
į Detroitą, kame gyvena jų Į 
sūnus daktaras.

Rinksime miesto tarybą

Dr. 
leidęs 
( ape 
j >os ]

Šį rudenį lapkričio 5 d. 
linksime 9 miesto taiybos 
ir 7 mokyklų komiteto na
rius. Terminas kandida-

Vėl turėsime 
koncertu

gražių t»
Praeitą žiemą Pabaltijo 

Amerikiečių Dr-ja suren
gė 3 gerus koncertus. Atei-Stasys Jasaitis, pra- - ___„ ............ .. .... .. .. x .

atostogas su šeima tams pasiūlyti baigiasi lie- nancl3 žiemą ji ruošia taip-
Cod. grižo ir nuo lie- pos 30 d. Pirminiai (prima- gl ° konceitus, kūnų pirma* 

d. pradėjo speciali- ry i l inkimai bus mgsėjo sis bus spalio 4 d. Jo pro-
zuotis Lahev klinikoje. 24-ta diena.

ii________ _______ LAISVĖS VARPAS
S

Kaujostos Anglijos Lietuvių 

Kultūrinė Radio Programa

WrlMS. 101*0 kilocycles 
BOSTON 15. M ASS.

Sekmadieniais

l_’::;o iki 3 :‘»0 va!, po pietų

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
17 Banks SI.

BR<X KTON 18. M ASS. 
Tel. Jl'niper 6-7209

ToL AT S-MM

Dr. John Repshis
UETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: t-4 ir S-S 
Nedaliomis ir Sventadioaiaio:

pagal susitarimg

495 Columbia Road 
Arti Uph4a*s Coraer

DORCHESTEK. MASS.
^SIŲSKIT 100% VILNOS^

ir moterų rūbų me 
džiagas į

LIETUVĄ ir SIBIRĄ
Aukščiausios Rūšies

urmo kainos^ 
& Son 

£67 Harrison Avė, Bostone^ 
«(kampas Beach Street)

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 

i lieną. Perduodamos lietu- 
i viškos dainos, muzika ir 
j Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do- 

! ?anų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
įamas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

-Ą'vrų
-k
k 
S
'Žemiausios 
J M. Novack

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymoiur
(LANDŽIUS)

Lie t oris Gydytojas ir Chirargaa 
Vartoja vėliausios konstrukeijea

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-f 
534 BR0ADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tek AN 8-2805

Dr. /. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rjodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

iii a »nncrlAUriMlt > > > ą
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

T1//1/, Aulomatisfcą Aliejaus Pečių
-y Už Specialinę Pardavimo Kainą

vt mzv rkvrvvr

gramą atliks jau ne tik lie-j* 
tuvių tarpe pagarsėjęs pia- S 
nistas Andrius Kuprevičius. I

Visiškas
įtaisymas

Pilnas krosnies ir boilerio įtaisymas 
PRIEINAMA KAINA

$279
F*

Lengvos mokėjimo sąlygos

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorehester Šaukit GE 6-1204

SU STI I LIETUVĄ IR | SIBIRĄ
Stori, "oriausios rūšies tikri vyriški 
padai batams taisyti. Prisiųskite

i batų mierą ir $1.00. Prisiusime
paštu.

JEREMIAH BERMAN CO. 
South St^ Boston, Mass.

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
Kerpa plaukus pigiai ir švariai.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE R INSURANCE

409 W. Broadiray
80UTH BOSTON. MASS. I 

Office Tel. AN 8-0948
27 ORIOLE 

Waa< Rostory.
Tek FA 3-5515

At
idarą iki « vai. vak. Prašom užeiti: 
«S 1 E. Eifth St., kampas M St., 
So. Bostone. Kerpam plaukus lei- 
<k’,n;s- ir ^noms. <31

<s irgtrza mggniK

KETVIRTIS & CO.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papoošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON 
Tek AN 8-4649

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui Į Lietuvą ir ki- 5 

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną. ir vai- » * 
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitu ligų. «

Jei reik vaistu—eikit į lietuviška vaistinę. * “
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., *Reg. Pharm.. £ 

382a W. BROADWAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. J 
Telefonas A N 8-6020 *

.. , - - ■ Nuo 0 ry to iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- «patartina įs anksto kreiptis
W i programų komiteto narę _____________________________________

TXXXXXXSXXXXXXXXXXXX».’LrXXXXXXX3»0O5XxXXXXXJeaOOC»CXXX50e 
ii PLEKĄ VICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge St. 
g Cambridge yra adara vakarais, išskyrus sekmadie

nius Mes turime didelį pasirinkimą visokių pyragai
čių Jūsų valgymo malonumui, o penktadieniais ir 

x šeštadieniais mes kepame barankas ir pyragus ir 
virš to šviežią Baltic Lieturiiką Ruginę Duoną.

Antrasis koncertas 
lapkričio 29 d. estų

bus i
smuiki- | 

ninkės Evi Liivak ir trety- IM
sis 1958 m. vasario 8 d. lat- » 
vių baritono Teodors Brilts. g 

Visų konceitų biletų kai- Š 
na 83 ir 85, pavienių kon- | 

ia certu biletu kainos didės- $ nės (81.80 ir 82.75). Norin
tiems gauti geresnes vietas

!=.
*■»

x

Kas perka ar parduoda 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną lcmbertą
REALTOR

17 l'pland Avė.
(Iš 98 Mclville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A J. Al

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

GLOM: TRAVEL SERVICE
Ellif. Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 West Broadway So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jūsų sudaryt ti-* siuntinius į LIKTI \ Ą ir \ ĮSAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis
i- .r naudotu rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistu ir
kitko, \isa- į-laidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

Dėvėti rūitai ir kitokie daiktai įkainuojami pasai jų vertę. 
Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai

goje Prašykite kataloglu.
J- toliau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia

mu prekių svoris negali būti didesnis kaip 18 svarų.

^7 J. Budreikienę ir F. Gren 
dalytę, Lietuvos konsulo

~ j Shallnos sekretorę.

GAZOLINU IPABRANGUS

Nuo liepos 1 d. Massa 
chusetts valstijos imamas S 
gazolino mokestis pakelia- | 
mas puse cento galionui ir 
tuo būdu valstijos mokestis 
bus penki su puse centų 
galionui ir federalinis trys 
centai, vso labo 8 su puse 
centų.

Prisiminkime, kad valsti
jos mokestis gazolinui buvo 
įvestas 1929 metais. Tada

NAMŲ SAVININKAMS 
Pcntiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazua ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis;

John Petį

Telefonas
27, Ma 

AN 8-4148
Moore Malevoa 

Popieros Sienoms

Visokis
Reikmenys Pina 
VimkisGsležies

daiktų -ąrasa ir aiškų 
junfir. perpakavę. pranešime

jis buvo 2 centų galionui, 
siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 1932 metais tą mokestį pra- 
Jums. kiek kainuos persiuntimo dėjo imti

goto

’tu n

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass. 

Tek: JA4-4576

VAISTAS "A2IVA’ 
I—V4

S—Aldą
4—Vaistas mo koją aiaMJt- 

fcAPSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM
Justice nf the l’eace—C«wwt»M* 

598 E.
So. Boston 27,

Tel. AN 8*1761 ir

ir federalinė vai- g
X IX

fe- ?
i>!ai<lo>. įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai, džia, būtent po 1 centą. ________

Visi s.untčja, įsitikino. karf_ Kail> matome iki šiol fe- jč Baltic Lieturiiką Ruginė Duona yra parduodama
okestis yra tris | daugumoje krautuvių, kur Jūs perkate. Kai pirksit
mis, o valstijos g ruginę duoną dabar prasykit’ir pirkit tikrą lietuviš- 
ziaii k’Min 2 su.~ ___ • ~ -_________

nauia ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun
čiame su INTURISTO įgaliojimais-

Siui'’i’ . ■ r;i’'m' kasdien nuo 9 iki o vai- vak. ketvirtadie
niais ? ii:: 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po p.etų.

laikinas, išsikirpkite adrt>ą.

deralinis mokės 
kartus didesni? 
truputį daugiau 
pusi* kartų

kaip 2 su.- ką ruginę duoną, BALTIC RYE BREAD!

kiekvieną numerį 
gal, čekis ar monaj 

Adresuokit:


