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Sovietų Diplomatas Ieško 
Prieglaudos JAV. Ambasadoj
Jaunas Rusų Diplomatas Burnoje Sako, Jis Buvo Ver

čiamas Būti Šnipu; Smarkia Sovietų Tvaikų. Kaipo 
Nežmoftiikų ir Šlykščią; Sakosi, Usiilgęs Lais

vės ir Padarios Tvarkos; Praio Amerikos 
Priglausti Jį.

Plieno Pramonės Streikas 
Atidėtas Dviem Savaitėm

Unija Paklausė Prezidento Siūlymo Tęsti Derybas Ne* 
nutraukiant Darbo; Darbdaviai Irgi Sutiko Tęsti 

Derybas; Streikas Atrodė Neišvengiamas, Bet
Gal Papildomos Derybos Priva Prie 

Susitarimo.

kad jis prisidės prie laisvo
jo pasaulio kovos pasiseki
mo prieš tarptautinį komu
nizmą”.

šį pareiškimą rusų diplo
matas padarė birželio 24 d. 
Amerikos ambasada jam 
sutiko duoti prieglaudą sa
vo patalpose, kol jis galės 
išvykti kur nors kitur.

Prieš kurį laiką toje pa
čioje Burmoje vienas rusų 
pulkininkas diplomatas 
Strygin norėjo atsimesti 
nuo bolševizmo, bet 40 re
isų iš Sovietų ambasados jį 
'pagavo, prievarta įsodino į 
lėktuvą ir išgabeno į komu
nistų Kiniją Burmos polici
ja netrukdė rusams atlikti 
tą šlykštų žmogaus pagro
bimą Todėl Kaznačiejev 
kreipėsi į Amerikos amba
sadą kad savo laisvę gale- 
tų užtikrinti.

| Burmos vyriausybė pas
kelbė, kad ji nepripažįsta 
Amerikos, ar kuriai kitai 
ambasadai teisės duoti prie
glaudos teisę bet kam. Tuo 
reikalu tarp Burmos ir A- 
merikos ambasados eina ai
škinimasis.

Kaznačiejev pasikalbėji
me su Burmos spauda (A- 
merikos ambasadoj) sakė, 
Ikad jis žino visą rusų šnipi- 
' nėjimo aparatą Burmoje ir 
1 paskelbs rusų šnipų pavar- 
ides. Pulkininkas Strygin, 
Į kurį rusai prievarta išgabe- 
ino iš Burmos, irgi žinojo 
'daug rusų šnipinėjimo pas
lapčių.

Sekmadienį Islandijoj 
buvo parlamento rinkimai. 
Pirmi pranešimai sako, kad 
komunistai rinkimuose ne
teko 25% savo balsų, so
cialdemokratai ir progresy
viai irgi prarado nemažai 
balsų.

ŠNIPAS FUCHSAS

Jaunas Sovietų diploma
tas Aleksandr Jurjevič 
Kaznačiejev Ranguno mies
te Burmos sostinėje kreipė
si į Amerikos ambasadą 
tame mieste ir prašė, kad 
Amerika jam suteiktų gali
mybę gyventi kur nors ki
tur, nes jis “nori būti lais
vu žmogumi”.

Diplomatas Kaznačiejev 
savo ranka rašytame paaiš
kinime sako, jog jis “ne
kenčia bolševikiško reži
mo”, kad jis ir kiti Sovietų 
diplomatai yra verčiami 
“būti šnipais” ir šnipinėti 
ne tiktai svetimuosius, bet 
ir savo bendradarbius.

Kaznačiejievo laiškas y-
i-o laHui iHnmilfi Jamo -imi-

nas diplomatas sako:
“Aš nutariau laisva valia 

atsisakyti nuo mano ikišio- 
iinio gyvenimo ir pareigų. 
Aš trokštu gyventi laisvėje, 
kas yra negalima Sovietų 
Sąjungos piliečiui ir prašau 
suteikti man prieglaudos 
teisę.

“Aš neapkenčiu režimo, 
kuris dabar valdo Sovietų 
Sąjungą. Sovietų vyriausy
bė vartoja terorų, subversi- 
ją ir policinės valstybės 
priemones savo tikslams 
siekti.

x “Aš tikiu, kad komuniz
mas yra blogybė, nes jis a- 
tima žmogui jo išdidumą ir 
jo savigarbą Komunizmas 
nustumia žmogų į pažmo- 
gišką būsenų ir daro iš jo 
partijos ir valdančių ponų 
vergą.

“Nuo to laiko, kai aš esu 
Burmoje, aš buvau savo vir
šininkų Sovietų ambasadoje 
verčiamas šnipinėti mano 
rusiškus bendradarbius ir 
taip pat šnipinėti mano 
burmiečius draugus. Aš'my
liu rusų tautų, bet aš neken
čiu Sovietų Sąjungos vy
riausybę ir jos žiaurų šnipi
nėjimo aparatą, kuris spau
džia rusų tautą.

“Aš laisvu valia pame
čiau darbą Sovietų ambasa
doje, nes aš noriu kovoti 
prieš žiaurių komunistinės 
priespaudos tironiją.

“Aš kreipiuosi į mano 
draugus Burmoje ir Rusijo
je tinkamai įvertinti mano 
žygj ir mano auką kovoje 
prieš tironiją

“Aš ypatingai kreipiuosi 
į mano draugus burmiečius, 
kad jie suprastų pavojų sa
vo gyvenimo būdui ir reli
gijai ir net savo nepriklau
somam gyvenimui iš Sovie
tų Rusijos režimo ir tarp
tautinio komunizmo pusės.

“Aš pareiškiu, kad aukš
čiau paduotas pareiškimas 
yra mano ir mano ranka 
surašytas, aš tą dariau lai
sva valia giliai tikėdamas,

Garsus atominis šnipas dr. 
Klaus Fuchs, kuris pereitą 
savaitę baigė sėdėti kaHji-

Aaglijoj ai šnipinėjimą 
naudai. Fuchs, išėjęs 

ii kalėjimo, išvyko pas sa
vo samdytojas komunistus. 
Fuchs yra vokietis, bet 
šnipinėjimo s n m e t imsis 
buvo priėmęs Anglijos pi
lietybę.

GUBERNATORIAI VYKSTA I RUSIJĄ PASIDAIRYTI

Devynių Amerikos valstiją gubernatoriai s :sitarė bendrai ap’ankyti Sovietą Rusiją 
ir jau iškeliavo į Chruščiovo lėmę. Prieš j tms išvykstant valstybės sekretorius Ch. 
Herter juos painformavo apie Amerikos s r.tykius su Maskva ir apie vykusias dery
bas Ženevoje. Gubernatoriai matė ir prerid ?n!ą prieš iškeliaudami. Paveiksle matyti 
(iš kairės į dešinę) sėdi N. Jersey, Colorad » (viduryje C. Herter), Floridos, Utah gu
bernatoriai. Stovi: W. Virginia, N. Carolini, Ida'to, N. Dakota ir Illinois gubernato

riai.

Šv. Lauryno Kelias 
Oficialiai Atdaras

n___ tj__ i__ n ta p:——CTeziueuuts u. is. macu- 
hower ir Anglijos karalienė 
Elzbieta Antroji pereitą sa
vaitę bendrai oficialiai ati
darė šv. Lauryno vandens 
kelią, kuris jungia Didžiuo
sius ežerus su Atlanto van
denynu. Tuo keliu jau pa
sinaudojo virš pusantro 
tūkstančio laivų, bet jo ofi
cialus atidarymas buvo ati
dėtas iki Kanadon atvyko 
Anglijos karalienė.

- Anglijos karalienė perei
tą šeštadienį kartu su vice
prezidentu NLxonu ir New 
Yorko gubernatorių atidarė 
ir didžiąją elektrainę ant 
šv. Lauryno upės. Elektrai- 
nė teikia elektrą rytinei Ka
nadai ir New Yorko valsti
jai bei N. Anglijai.

Komunistai Nori
Berlyno, Vokietijos

- \
Valstybės sekretorius Ch.

Herter pereitą savaitę kal
bėjo per radiją ir televiziją 
apie Ženevos derybas. Jis 
sakė, kad pažangos drybo- 
se nepadaryta. Rusai nori 
prijuntggŲ prie savo valdo
mų sričių Berlyno miesto 
vakarinę dalį su 2 su puse 
milionais gyventojų, o pas
kui sieks ir visą Vokietiją 
subolševikinti. Tais sumeti
mais rusai nori vakariečius 
išprašyti iš Berlyno lauk.

C. Herter pakartojo, kad
Amerika neapleis Berlyno 
miesto gyventojų, kurių 
laisvė priklauso nuo Vaka
rų valstybių pasiryžimo jų 
laisvę saugoti.

HA WAJAI 50-JI 
VALSTIJA

Hawajų gyventojai mil
žiniška balsų dauguma pa
tvirtino savo norą būti 50-ji 
Amerikos valstija. Už vals
tijos teises balsavo 17 prieš 
1 dauguma. Į vietos Hawa- 
jų seimelį išrinkta dauguma 
demokratų.

Popiežius Laimina 
Generolą de Gaule

Prancūzijos prezidentas 
gen. de Gaulle lankėsi Ita
lijoj ir ta proga aplankė ir 
popiežių Jon.;^ 23-čią Po- 
'piežius, po J pasikalbėjimo 
su gen. de Gaulle, sakė, kad 
Prancūzijos vyriausybės vy
kdoma programa atitinka 
krikščionišką idealą ir davė 
savo palaiminimą genero
lui ir Prancūzijai.

Prancūzijos prezidentas 
turėjo pasitarimų ir su po
piežiaus valstybės sekreto
rių, sakoma, kad jie kalbė
josi apie katalikiškų priva
čių mokyklų rėmimą Pran
cūzijoj.

Mažiau pasisekimo de 
Gaulle turėjo su Italijos va
dais, kurie nepritarė jo idė
jai sudaryti Vakarinių Vi
duržemių karišką sąjungą, 
į kurią įeitų Italija, Prancū
zija, Ispanija, Marokas ir 
Portugalija.

ČIA NE MELAS?

žuvininkai kartais moka 
papasakoti “haiką” apie ją 
pagautas žuvis, todėl Car
am, F. Chander nusitraukė 
kartu sa jo pagauta žuvimi 
netoli Rermodos. Kas ne
nori tikėti, gali sakyti, kad 
tuvis netikra, tik tikam-

James R. Hoffa 
Aiškinasi Senute

vežikų (leamsiers) uni
jos pirmininkas James Ho
ffa pereitos savaitės gale 
vėl buvo pašauktas liudyti 
senato komisijoj dėl savo į- 

I vairių žygių ir darbų. J. 
(Hoffa aiškino senatoriams, 
kad jis turi teisę samdyti 
ir buvusius kriminalstus, 
nes ir darbdaviai kartais 
pakliūva į kalėjimą o išėję 

iš kalėjimo veda derybas 
su vežikais dėl darbo sutar
čių. Hoffa aiškino, kad jis 
turi teisę naudoti unijos pi
nigus unijos pareigūnams 
teismuose ginti. Pakartoti
nai unijos pirmininkas susi
kirto su senato komisijos a- 
'dvokatu R. Kennedy. J. 
Hoffa jau 13-tą kartą liu
dijo senato komisijoj...

35 Žuvo, 75 Sužeisti
Baisioje Nelaimėje

Meldrim, Ga., birželio 28 
d. įvyko baisi nelaimė. 
Traukinys su gazo tankais- 
-vagonais įkrito į Ogeechee 
upę, kurioje maudėsi daug 
vaikų ir piknikautojų. Du 
vagonai butano gazo išspro
go ir visą upę kaip ir arti
miausius kremus padengė 
liepsnomis. Nelaimėje žuvo 
35 ar daugiau žmonių, o su
žeistų esą 75 žmonės.

Nelaimės aukas sunku 
buvo gelbėti, nes degantis 
gazas padegė paupės krū
mus ir sunku buvo prie u- 
pėje ar paupėje esamų žmo
nių prieiti. Nukentėjo ir 
gelbėtojai.

MIRĖ BELGŲ
SOCIALISTŲ VADAS

Belgijos socialistų parti
jos pirmininkas Max Buset 
mirė birželio 28 d. sulaukęs 
63 metų amžiaus. M. Buset 
vadovybėje belgų socialis
tai privertė buvusį Belgijos 
karalių Leopoldą atsisakyti 
nuo sosto savo sūnaus nau
dai.

Gubernatorius Long 
Laisvas ir Vaido

Louisianos valstijos gu
bernatorius Earl Long pe
reitą savaitę buvo išleistas 
iš pamišėlių namo ir grįžo 
prie valdžios vairo. Pir
miausias paleisto iš beprot
namio gubernatoriaus žy
gis buvo atleisti iš tarnybos 
tuos žmones, kurie jį buvo 
padėję į pamišėlių namą 
Kartu gubernatorius nori 

atsiskaityti” ir su savo 
žmona, kuri prašė jį padėti 
į ligoninę dėl jo nesveika
tos, jis nori nuo jos skirtis.

Gydytojai sako, kad gu
bernatorius yra nesveikas, 
bet kaip jį “išprašyti” iš 
valdžios, to niekas nežino.

Lėktuvo Nelaimėje 
Žuvo 69 Žmonės

Pereitą penktadienį A- 
merikos Trans World Air- 
line keleivinis lėktuvas nu
krito žemyn Italijoj, netoli 
Milano miesto. Viso 60 ke
leivių ir visa lėktuvo įgula 
iš 9 žmonių, iš viso 69 žmo
nės nelaimėje žuvo. Daugu
mas keleivių buvo italai ir 
amerikiečiai. Lėktuvas skri
do iš Graikijos į Chicago 
per Romą. Nelaimės prie
žastys aiškinamos. Lėktu
vas nukrito žemyn, kai jis 
pakilo nuo žemės ir pataikė 
į didelę audrą. Niekas iš 
lėktuve buvusių žmonių ne
išsigelbėjo dėl kilusio gais
ro, kuris visą lėktuvą ap
gaubė liepsnomis.

ŽINIŲ ŠALTINIS

Baltojo Namo spaudos se
kretorius James C. Hager- 
ty. Iš jo lūpą laikraštinin
kai gauna daugiausiai ži
nią nes jo pareiga yra 
spaudę informuoti apie vy
riausybės ir ypač preziden
to veiklą. Bet šį kartą J. C. 
Hagerty pats pasidarė “ži
nia”, nes susirgo ir guli 
Waiter Reed ligoninėj, kur 
jum padarytu operacija.

Šį antradienį nakčia 
500,000 plieno pramonės 
darbininkų jau buvo pasi
ruošę nutraukti ir plieno 
gamybą sulaikyti. Derybos 
tarp unijos ir darbininkų 
nedavė jokių rezultatų. 
Darbdaviai laikėsi savo nu
sistatymo, kad reikia at
naujinti seniau veikusią 
darbo sutartį, o unija reika
lavo įvairių pagerinimų 
sutartyje, ypač senatvės 
pensijų, ligos apdraudos ir 
uždarbių pagerinimo.

Paskutinį momentą uni
jos pirmininkas McDonald 
kreipėsi į prezidentą su pa
siūlymu, kad jis paskirtų 
tyrinėjimo komisiją, kuri 
išaiškintų pramonės pelnus, 
plieno kainas ir jų ryšį su 
darbininkų uždarbiais. Pre
zidentas į unijos vado pa
siūlymą atsakė, kad geriau
sia būtų, jei unija ir darb
daviai tęstų derybas dėl 
naujos sutarties nepertrau
kdami darbo plieno liejyk
lose. Prezidentas pasisakė, 
kad geriausias būdas gin
čui spręsti yra laisvos ko
lektyvinės derybos, o vy
riausybė kištųsi į ginčą tik 

i tame atsitikime, jei kraštui 
kiltų pavojus dėl plieno trū
kumo. Vyriausybės valdi
ninkai, pagal prezidentą 
visada yra pasiruošę dery
boms tarpininkauti ir padė
ti surasti abiem pusėm 
priimtiną sprendimą

Po prezidento laiško uni
ja paskelbė, kad ji streiką 
atideda bent dviem savai
tėms. Jei derybos seksis, tai 
“paliaubų” laikas galės bū
ti pratęstas.

Kuba Nutraukė Sų
Trujillo Santykius

Kubos vyriausybė nutrau
kė diplomatinius santykius 
su Dominikonų respublikos 
diktatorių Trujillo ir sako, 
kad kruvinas Dominikonų 
diktatūros režimas yra civi
lizuoto pasaulio gėda ir tu
rėtų būti pašalintas.

Kubos vyriausybė aiški
na, kad diktatorius Trujillo 
vykdo masines žmonių sker
dynes Dominikonų respub
likoje, išžudė paimtus suki
lėlius belaisvius, duoda 
prieglaudą buvusam dikta
toriui Batistai, negrąžino 4 
lėktuvus, kuriuos Batistą ir 
jo sėbrai pasiėmė iš Kubos 
ir kelia panašius kaltini
mus.

Diktatorius Trujillo iš sa
vo pusės kelia kaltinimus, 
kad Kubos revoliucinė val
džia kursto sukilimą Truji
llo šalyje.

Kuba reikalauja, kad JT 
organizacija imtųsi žygių 
Trujillo sutvarkyti.

I
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Kam liesa’ budina V. Rastenį?
J. KAMINSKAS

Per pirmąją Sovietų Lietuvoje okupaciją ir pirmai
siais jos mėnesiais Maskvos čekistai buvo be kitų suė
mę ir Vincą Rastenį, buvusį tautininku partijos “genera
linį” sekretorių. V. Rastenis buvo po to išvežtas Mas
kvon, buvo laikomas Butyrkų kalėjime ir buvo tardomas. 
Kai tardytojas - čekistas nesugebėjo iš V. Rastenio iš
spausti tiek, kiek ir ko norėjo, sutarė su kaliniu, kad 
tasai pats ir galimai “nuoširdžiai” surašytų, ką tautinin
kų partija yra pikto padariusi “lietuvių liaudžiai”.

V. Rastenis surašė. Savo “išpažintį” jis rašė 15 die
nų, 1940 metais nuo lapkričio 13 iki 28 dienos. V. Ras
tenio raštas užsiliko čekistų bylose, ir dabar vilniškė 
“Tiesa”, okupuotos Lietuvos Maskvos patikėtinių orga
nas, šių metų gegužės 15-17 dienomis paskelbė to rašto 
ištraukas. i U*

Kaip atrodo tame rašte V. Rastenis ir jo “išpa
žintis”? ‘

Vertindami ir vieną, ir kitą, neužmirškime, kad 
Maskvos čekistai savo aukas tardė, pasidėję ant stalo 
naganą. Pats V. Rastenis sakosi, jis nebuvęs muštas ar 
šiaip kankintas, ir tik tardytojas rusų papročiu neraliuo
tai keikėsi. Tačiau čekistai savo tardymo būde turi de
šimtimis priemonių tiek tardomajam įvaryti baimės, kad 
jis jaustųsi kabąs ant plono siūlo. Tokios, atrodo, bai
mės buvo pagautas ir V. Rastenis, kai rašė savo išpažintį.

Kas laukė “Tiesos” skelbtame rašte surasiąs atpasa
kota apie kvapą stabdančius įvykius, tas bus visiškai nu
sivylęs: V. Rastenis šį kartą nuobodus pasakorius, gal 
ir dėl to, kad čekistui jis turėjo rašyti rusiškai ir baimės 
gulamas. * V

V. Rastenis, atrodo čekistui įsipiršdamas, pasisako, 
kad tautininkų partija valdžią paėmusi smurtu ir tam, 
kad patarnautų stambiesiems ūkininkams, tautiškai bur
žuazijai ir “nacionalinei” inteligentijai. Ji slopinusi bet- 
kurį revoliucinį sąjūdį. Taip pasisakydamas, V. Rastenis 
visą atsakomybę už Lietuvoje įvykdytą fašistinį pervers
mą dėjo savai partijai, jos nugara pridengdamas asme
niškus Smetonos bei Voldemaro griekus ir apalaiduoda- 
mas nuo atsakomybės mūsų “krikščionis”.

Laikyti ant pavadžio revoliucinį Lietuvoje sąjūdį ir 
ypač komunistus — užtekę policinių priemonių: geros 
šnipų ir provokatorių organizacijos, suėmimų, kalinimų 
už bet kokią priešingą režimui veiklą, tiek pat ir už 
streikus. 1931 metus pradedant, Smetonos valdžiai nebe
skaudėjui galva dėl vidaus priešų, tačiau revoliuciniam 
sąjūdžiui visai parauti, atitraukti darbininkiją nuo komu
nistų, buvę imtasi “kultūringų” priemonių. Savos parti
jos spaudoje, tiek pat navoje, buvo įsakoma dėti už 
pinigą perkami straipsniai, kuriuose buvo nupeikiamas 
komunizmas iš viso ir jo kurta santvarka. Straipsniai ra
šyta ir tariamų darbininkų vardu.

V. Rastenis daug kalba apie tai, kad Smetonos vy
riausybė bandžiusi apgaudinėti Sovietus: dėjosi Mas
kvai draugiška, kai gaudavo su ja kalbėti žodžiu ar raš
tu ir visaip skatinusi bolševizmą peikti savoje visuome
nėje, kartu ir darbininkuose, kad nuteiktų juos prieš 
Kremlių. Nesuprantama, kam V. Rasteniui reikėjo kry- 
žiavotis prieš čekistą dėl Smetonos valdžios naivaus 
dviveidiškumo.
; . V. Rastenis kalba savo i>šte ir apie tąutįnmkų, poli
tiką darbininkų reikaluose. Patspasisako^ kadKta politi
ka buvo grįsta iš vienos pusės noru darbininkus išnau
doti, o iš kitos pusės tiek jų nespausti, kad nepradėtų 
“spardytis”. Sugalvos duoti darbininkams net “atstovy
bė” jų reikalams rūpinti. Vadistinis Smetonos režimas iš 
pat pradžių buvo išgriovęs pas mus visas laisvąsias pro
fesines darbininkų bei tarnautojų sąjungas. 1933 metais 
atsirado pataikūnų, kurie įpiršo vadistinei valdžiai min
tį organizuoti “generalinę darbininkų atstovybę”. V. 
Rastenis nupasakoja, kaip ta “atstovybė” buvo sudaryta. 
Buvo renkami pačių darbininkų “delegatai”, kad, rink
damies porą kartų per metus, svarstytų darbininkų rei
kalus. Delegatų susirinkimas rinko iš savo tarpo “tary
bą”, kuri turėjo dažniau rinktis ir ruošti projektus darbi
ninkus liečiančiais klausimais. Ir pagaliau “taryba” turė
jo rinkti darbininkų atstovybės “valdybą” — rūpinti kas
dienius “atstovybės” reikalus. Tai vadistinės valdžios 
sukurtai organizacijai buvo tas būdinga, kad visi bet 
kurioms pareigoms darbininkų rinkti žmonės turėjo bū
ti patvirtinti vidaus reikalų ministerijos. Tuo būdu ben
drojo susirinkimo “delegatai” buvo šnipo vieną kartą 
apuostomi, “tarybos” nariai — du kartu ir “valdybos” 
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RAPORTAS PO ŽENEVOS

Valstybės sekretorius Ch. A. Herter
prezidentui £isenhoweriui apie pertrauktąją ministrrię 
konferenciją Ženevoje. Vėliau Ch. Herter darė praneši
mą visai tautai per radiją ir televiziją.

Dar aštuntas prisakymas
Prieš kurį laiką jau bu-žydiškų” incidentų Lietuvo- 

vo įdėtas straipsnis apie'je ir nebūtų buvę. Tuo tar- 
plk. K Žuko knygą “Žvilg-'pu teisybė reikalautų pripa- 
snis į praeitį”. Prie to, kas žinti, kad išsišokimų ir net 
buvo pasakyta dar norisi
šis tas pridėti.

Pul. K. Žukas savo kny
goj paliečia daug klausimų teko “dalyvauti” viename

didesnių ar mažesnių po- 
gromėlių Lietuvoje visgi bu
vo. Dar 1919 metų vasarą

Apžvalga
NKVD PINKLĖS 

IR SPAUDA

Sovietų Rusijos politinė 
policija paskelbė Lietuvoje 
“Tiesos” dienraštyje buvu

sio Lietuvos tautininkų par
tijos generalinio sekreto
riaus Vinco Rastenio tardy
mo protokolą, surašyta jo 
paties ranka. Mes dėl to 
bolševikiškos policijos niek-

iš pirmųjų Lietuvos kūrimo
si metų, bet tyčia ar ne, 
autorius daug klausimų tik

charino į Maskvą. Reikia 
atminti, kad Rusijoj tada 
buvo bado laikas ir sachari
nas buvo brangus, nors jis 
ir yra visiškai nemaistin- 
gas, bet visgi padeda cu
kraus išsiilgusiems žmo
nėms “pasaldyti” gyveni
mą. Spekuliantų tarpe bu
vę kun. V.(ailokaitis), ku
ris įdėjo 3 milionus mar
kių, kun. Purickis ir koks 
tai X. po milioną markių, 
Vaitekūnas 500,000, Kipras 
Petrauskas ir artistė G. po 
100,000 įr dar buvę kokie 
tai kiti dalininkai, ši speku
liantų grupė dėl pulk. Žuko 
užsispyrimo pakliuvo į teis
mą, o jų sacharinas buvo 
konfiskuotas. Byla tęsėsi 
ilgai ir buvo viena iš liū
dnokų Lietuvos besikurian
čio gyvenimo dėmių. Kita 
panaši byla buvo “lašinių 
skutimo”, bet ji pagarsėjo 
jau vėliau.

Sacharinščikų tarpe buvo 
ir Lietuvos operos kūrėjas 
Kipras Petrauskas, žinomas 
ne tik savo geru balsu, bet 
ir savo dideliu pinigų godu
mu. Pasistatęs Kaune na
mus apie 1926 m. K. Pe
trauskas buvo vienas iš pik
čiausių lupikų, už butus jis

tokiame pogromėlyje Duse
tose, o iš kareivių pasakoji
mų žinau, kad jų būta ir ki-

paliečia. Paimsime, pavyz-jtur. Daugumas antižydiškų 
džiui, tokį klausimą, kaip išsišokimų ir sauvaliavimų 
lietuvių santykiai su žydais {buvo karininkų pakurstyti, 
Lietuvos kūrimosi pradžio- bent mums Dusetose buvo

ovaliai ves paa

nemokėti”. Pulk. Žukas, be 
abejonės, apie tai yra gir
dėjęs, bet pasitenkina Ko- 
varsko “pogromu”, kurio 
visai nebuvę . . .

Iš pulk. Žuko atsiminimų 
įdomus yra “sacharino by-

dkiilzoo Ykomavii **__
UAOO p<UllUU ĮJVJ-

gromą" Kovarske. Esą ten 
pašaukti į kariuomenę nau
jokai susikivirčiję su žydais 
ir kai kuriems apskaldę an
tausius, o gal šiek tiek ir 
nuostolių padarę. Tuo rei
kalas ir pasibaigęs, nors
žydai rėkavo, kad juos kas jos” aprašymas. Kunigas 
tai labai nuskriaudęs ir Purickis, tuo metu užsienių 
kalbėjo apie “daug milionų reikalų ministeris, susidėjęs 
nuostolių” (markėmis). su kitais spekuliantais, ban- 

Kaip buvo Kovarske, ne- dė vienu žygiu gerai uždirb- 
galėčiau pasakyti, bet iš ti ir pasiuntė “diplomatiniu

f*'

pulk. Žuko knygos atrody- paketu” tris vagonus kon-
tų, kad jokių kitokių “anti-;trabandos, daugiausiai sa

«
šiško darbelio jau pasisakė- tendencijai sustiprinti.
me ir nebūtų reikalo dėl tol “Nustebinti VIENYBĖS pa- , ,7, -J 7 . I sisovimu perimti ir laisvajame
daugiau kalbėti. Bet dėl pasaulyje, tarp Lietovųs 
bolševikų provokacijos da- v^ siekiančiai
bar kilo “nesusinratimai’kilo “nesusipratimas

Tii&fMhMp- “Vienybč". 
kuri yra Juozo Tysliavos 
nuosavybė ir atspindi to po
no moralinį ir idėjinį veidą,

lai-
iiifti pĮiĮįiiiltį iĮM*WffitWli kt inu 

reiškiniu, tarnaujančiu okupan
to užmačioms ir kenkiančiu lie
tuvių tautos laisvės kovai, sie
kiant kompromituoti joje akty-

bolševikų policijos paskelb- vUi gyvaujančius lietuvius 
tą dokumentą panaudojo 
sąskaitoms suvesti su “Dir-
vos” tautininkais. Iš to ir ki
lo tas “nesusipratimas” sme- 
toninkų šeimoje.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Talkos valdyba, su p. 
Nemicko parašu atsiuntė 
mums savo “nusistebėjimą” 
dėl p. Tysliavos talkininka
vimo bolševikų policijai. 
Savo pareiškime L. N. Tal
ka taip kitų dalykų sako:

“Esame labai nustebinti, kad 
laisvajame pasaulyje šią Lietu
vos okupanto akciją, nukreiptą 
prieš lietuvius, nesuprantamais 
sumetimais perėmė ne įprasti
nės bolševikinės agentūros, bet 
VIENYBĖS laikraštis, ligi šiol, 
atrodo, stovėjęs Lietuvos oku
pantui priešingame fronte. VIE
NYBĖ pasišovė ne tik per
spausdinti okupantų laikraščio 
skelbiamą sumontuotą tekstą 
(tas galėtų būti pateisinama 
informacijos sumetimais ir gal 
patarnautų net okupantų už
mačioms atremti, jei būtų čia 
pat atitinkamai paaiškinamos 
aplinkybės), bet pasistengė tą 
dalyką patiekti Lietuvos oku
panto geidžiamoje dvasioje, net 
daug rūpestingiau ir išradin
giau panaudodama turimas 
priemones ir dar patobulinda- 
ma T1£SQS montažą halifiViltU
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Dr. Klaus Fucha
Birželio 23 d. gaisus ato

minis šnipas dr. Klaus 
Fuchs baigė sėdėti savo 
bausmę anglų kalėjime už 
atominių paslapčių išdavi
mą Sovietų Sąjungai. Išėjo 
jis iš kalėjimo, sėdo tuoj 
pat į lenkų lėktuvą ir išskri
do į anapus geležinės už
dangos. Anglijos teismas 
jį buvo nuteisęs sėdėti 14 
metų kalėjime, bet už “gerą 
elgesį” bausmė jam buvo 
sumažinta ir jis tik 9 metus 
su viršum valgė valdišką 
duoną.

Dr. Klaus Fuchs, kilimo 
vokietis, bet priėmęs anglų 
pilietybę, išdavė rusų ko
munistams Amerikos ir An
glijos atomines paslaptis. 
Jis karo metu buvo atvykęs

“Visi Išskersti”
Dominikonų respublikos 

kruvinas diktatorius “gene
ralisimo” Trujillo praneša 
visam pasauliui, kad jo ka
ro jėgos sunaikino iki pas
kutinio vyro visus įsiveržė
lius, kurie su Kubos pagal
ba išsikėlė Dominikonų res
publikoje ir ten norėjo su
kelti pilietinį karą prieš vy
raujančią diktatūrą.

Diktatorius Trujillo žada 
vėliau duoti daugiau infor
macijų, kaip jo karo jėgos, 
išskerdė VISUS įsiveržė
lius. Bet ir nelaukiant Truji
llo džiaugsmingojo mani
festo jau yra žinoma, kad 
Dominikonų diktatorius tu
rėjo labai tikslias žinias a- 
pie įsiveržėlių keliavimą 
dviem laivukais į Domini-j Ameriką ir čia “prisidėjo” teritoriją į. anojo,

pne atominių ginklų garnį- , ....
nimo. “Prisidėjo” jis tuo, 
kad per šnipus Rosenbergus 
ir Goldą davė rusams infor
macijų, kaip atominės bom-

mokėjo imti tokias nuomas, bos gaminamos, 
kad reikia stebėtis, kaip __ . , ... ,
jam akis nesvilo. Pik. Žukas , , Kal Klaus Fuchs pa- 
K. Petrauskų pristato lyg kliuvo , anglų policijos ran- 
kokį patriotų, kurs 1920 ka8> J18 “v® šnipinėjimo 
metais pasisiūlęs jam eiti į sebrus >į ,nzl'
pirmąsias fronto linijas, G.°ldį Kdave- R®?®":
bet dėl to pono patriotizmo fc?*«a,-T ?’° n?galab?tl
galima stipriai abejoti. * .išdavystę, o komums- 
1940 meteis, kai atėjo rusų « padare savo sven- 
okupacinė armija, Kipras t.u0?lus ,r dar,P®. 
Petrauskas neiškentė nepa- «1UK P.afal*!!,a- Inz- GoId 
sipiršęs okupantams pareis- tdai sedl kalėjime, 
kimu: “20 metų mesto lau-i Dr. Fuchs dar nėra senas 
kerne”. Taip kalbėjo žmo- žmogus, tik 47 metų. Jis 
gus, kuriam Lietuva tikrai ^ar nemažai pasidar- 
buvo dosni ir jį prie visokių ^uoti komunistams ir padė- 
režimų ant rankų nešiojo. jiems atomines ir vande- 
Geras balsas vargu pateisi- n^i° bombas gaminti. Bet 
na viską idabar jis turės savo smege-

Pulk. Žukas užsimena ke-’™”*? dirbti ir nebegalės 
liose vietose vienų nepri-^1,. Amc.nkos Pa^apęių. 
klausomos Lietuvos “čudo-' Ga neduoti, kas
kų”, generolų Nagevičių. lbut'Į ?<S,t,k?t su t®k,u ***' 
Tas žmogus pagarsėjo karo su’ ** Į18 butų pakliuvęs S°- 
muziejaus jkūripiu. Be mu- |v,etlW„“z šnipinėjimų ko- 
ziejaus kūrimo ir savo dva- mu,nlstlsk1 P^įP®^ P®.? 
ro rūpesčių gen. Nagevičius P5“®??®8 ką'«J™° J18
buvo k Lietuvos karinome- tikrai nebūtų skridęs lektu- 
nės sanitarijos viraininkas vu • s,aPus geležines lizdan- 
ir pasirodė blogas viršinin- gos * ’ ’
kas. Jam besirūpinant ka-'n- Gaulle Italiioi 
reivių sveikata teko matyti,S'
kaip šiltinė piovė mūsų ka-j Pereitą savaitę Prancūzi- 

enės jaunus vyrus Jos prezidentas de Gaulle 
itelft, jHOYė'-tfaug pikčiau, jtenkėsi Italijoj. Ten jis kar- 

riegu ’ priešas frohte; ir tik tu su Italijos prezidentu

Tarp tautininkų “Vieny
bės” ir “Dirvos” seniai jau 
eina rungtynės ir peštynės. 
Tose rungtynėse idėjiniai 
klausimai nevaidina jokio 
vaidmens. Reikalas greičiau 
sukasi apie “kostumerių” 
klausimą ir, be to, yra as
meninių dalykėlių, kurie 
vienus smetoninius skiria 
nuo kitų tokių pat smetoni
nių. J. Tysliava dabar ne
praleido progos NKVD pa
skelbtu dokumentu pasi
naudoti, kad paleistų sprag- 
tį rasteninių tautininkų ad
resu, ko bolševikų provoka
cija tarp kitko ir siekė. L. 
N. Talka dėl to stebisi. Mes 
nesistebime.

Mes nemanome, kad visa 
ta NKVD provokacija, kaip 
ir p. V. Rastenio nenoras 
“vaidinti didvyriškumą”, tu
rėtų jau tokios didelės reikš
mės. Galima tik pasakyti, 
kad ne kiekvienos partijos 
generalinis sekretorius to
kius parodymus būtų davęs, 
bet, tą pasakius, galima pa
dėti tašką ir laukti sekan
čios NKVD provokacijos.

Gronchi lankė Solferino ir 
Magenta mūšių lankus ir 

utėlėmis. Be to, generolas Įminėjo 100 metų sukaktu- 
Nagevičius pasižymėjo ir ves nuo prancūzų-italų ka- 
kaipo “samodūras”, išdidų- ro prieš Austriją. To karo 
mo pritvinkęs vyras, kuris
betgi visada mokėjo pasi
piršti su savo parama nagi- 
nuotam diktatoriui Smeto
nai; su parama ir reikiamu 
nuolankumu. Gen. Nagevi
čiaus kova prieš “Vilkola-

todėl, kad “sanitarijos sky
rius” nesugebėjo kovoti su

išdavoje austrai buvo išva
ryti iš šiaurinės Italijos ir 
italų tauta buvo suvienyta, 
išskyrus popiežiaus valsty
bę, kuri tik vėliau buvo į- 
jungta į Italiją.

Istorijoj nežinomi yra at-
kį yra viena iš linksmiau^ sitikimai, kad viena tauta 
šių vietų pik. Žuko knygoj, (kariautų už kitos tautos lai- 

Plk. Žukas tik paliečia, SVę ir vienybę. 1859 metų
bet visai nenušviečia "neu
traliosios zonos” su Lenki
ja tragedijos. Jis užsimena, 
kad lietuviai turėjo toje zo
noje saviškius “ginti”, bet 
koks tas gynimas kai kada 
buvo, visai nepamini.

Pulk. K. Žukas savo kny
goje tarp visokių kitokių į- 
domesnių ir pilkesnių atsi
minimų surado, kad politi
kuojantieji žmonės yra 
“veidmainiai”. Veidmainių, 
beje, pulkininkas galėjo ir 
gali užtikti ir nepolitikuo
jančių žmonių tarpe, bet jis

prancūzų karas prieš aus
trus gal arčiausiai prie to
kio karo prisiartina, nes jo 
tikslas ir išdavos buvo Ita
lijos suvienijimas. Bet ir ta
me kare prancūzai neužmir
šo savo reikalų ir Italijos 
Savoju provinciją, apgy
ventą prancūziškai kalban
čiais žmonėmis, prijungė 
prie Prancūzijos. Taigi, a- 
pie visai nesavanaudišką 
karą ir šiame atsitikime 
valgu tenka kalbėti. Bet 
visgi tas karas abi lotynų 
tautas stipriai sujungė ir kai

kažkodėl išskyrė politikuo- 1941 metais Italijos fašistų 
jančius. Dėl to reikalo ir dėl 'vadas Musolinį smogė pei- 
pulk. Žuko atsiminimų apie liu Prancūzijai į nugarą,
gruodžio 17 d. perversmą 
pakalbėsime kitą savaitę.

S. D.

daugelis italų “dučės” tokį 
elgesį vertino, kaip Judos
darbą.

kur jie išsikels. Su geru šni
pinėjimo aparatu diktato
rius dar kartą laimėjo.

Laimėjo dar kartą. Bet 
ar visada laimės? Domini
konų respublika pasižymi 
savo diktatūros žiaurumu ir 
begailestingumu. Dėl savo 
žiaurumo Trujillo laikosi 
palyginti stipriai. Laikosi 
jau ilgas laikas. Bet Pero
nas, Jiminez, Batistą ir kiti 
vardai ir tam skerdikui, 
turbūt, dažnai primena jo 
likimą.

Greit išpirko
Lenkijoj išėjo generolo 

D. Eisenhowerio knyga 
“Crusade in Europe”. Len
kų bolševikų leidykla du 
metus knygą leido, bet pa
galiau ji visgi išėjo. Išėjo 
5,000 ekzempliorių ir per 
kelias valandas visos kny
gos buvo išpirktos, nors kai
na buvo padėta, palyginus, 
labai aukšta, net 96 zlotai.

Toks knygos pasisekimas 
komunistams sudarė šiokio 
tokio galvosūkio — leisti 
naują laidą, ar gal geriau 
visą reikalą užmiršti? Ir ko
dėl žmonės taip išgaudė 
brangią knygą, kuomet bol
ševikų pigūs raštai lentyno
se dulkes peri?

Atsakymas į tokius klau
simus nėra jokia mįsle. Bol
ševikiška propaganda ir jų 
istorijos kraipymas žmo
nėms įgriso iki gyvo kaulo. 
Todėl, kai pasirodė proga 
nusipirkti knygą, kurioje 
skaitytojai tikėjosi rasti ne- 
bolševikišką nesenos istori
jos nušvietimą, — pirkėjų 
atsirado nelauktai daug.

Jei “Dr. Živago” išeitų 
Rusijoj, tai pasisekimas irgi 
būtų užtikrintas, bet rusai 
maitinami “kazionu što- 
fu”....

‘Saulė” nusileidžia
70 metų ėjęs lietuvių lai

kraštis “Saulė”, Mahanoy 
City, Pa., išleido paskutinį 
numerį birželio 26 d. Jame 
leidėjai atsisveikina su 
skaityojais ir primena lie
tuviško laikraščio sunkią 
būklę šiame krašte.

“Saulė” buvo vienintelis 
laikraštis šiame krašte, ku
ris be pertraukos ėjo 70 su 
viršum metų du kart per 
savaitę vienoje vietoje, ne
keisdamas nei vietos, nei 
leidėjų (Bačkauskų seimą), 
nei vardo, nei rašybos, nei, 
tur būt, krypties. Ėjo senąja 
rašyba iki pat paskutinės 
dienos. Liūdna skaitant 
laikraščio atsisveikinimą.

_____________
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVIAI KITUR
URUGVAJUS tas šventasis. Be pinigų jis 

stebuklų visiškai nedaro, o 
ii* už pinigus kažinką iš jo 
nenupirksi. Kartais šventa
sis pasirodo ir stačiai netei
singas. štai, pavyzdys: U- 
rugvajaus futbolininkai bu
vo iškovoję ir eilę metų iš
laikė čempionų titulą. Bet 
prieš keletą meų jie, prieš 
išvykdami j Šveicariją rim
tis, kieno tai paraginti nu-

Prieš keletą metų čia, 
kartu su kitais, atvyko ku
nigas G. Iš pradžių jis įim
tai užsilaikė, i politiką nesi
kišo, lietuvių tarpusavyje 
nepiudė, todėl buvo visų 
mėgiamas ir pasidarė po
puliarus.

Kiek vėliau jis nutarė
papolitikuoti, pasidarė di- . _ . . . z . - ..
dėlių pirmininku ir pradėjo nese sventaJam

Ci -o

lietuvius skirstyti j sūnus ir 
posūnius. Dėl to jo “veda
ma” organizacija faktiškai 
sugriuvo, o pats pirminin
kas nutarė pradėti naują 
gyvenimą.

Palikęs generolu be ar
mijos, nuo lietuvių jis pasi
traukė ir gavo vietinių žmo
nių parapiją, pasidarė kle
bonu. Žinoma, susirado gra
žiąją Katriutę, kad jam pa
dėtų aveles ganyti, o Įsigi
jęs San Cono stovyklėlę jis 
jau keletas metų ramiai kle
bonauja, o Katriutė prie 
San Cono stovylėlės sudė-

savo uniformų dalj ir ka
muolį, kad “geriau sektųsi 
čempionų garbę ginti”, 
šventasis už tokias menkas 
dovanas supyko, Urugva
jaus komanda rungtynes 
pralaimėjo ir pasidarė “eks
čempionais”. Manding, taip 
jiems ir reikia, nes jeigu 
jau aukoji, tai aukok ką 
nors rimta, o ne kokį ten 
kamuolį, kuris šventajam 
visai nereikalingas, kaip jis 
nereikalingas ir to šventojo 
globėjams kunigams.

šiaip ar taip, kol lengva
tikių yra, šventas biznis 
klesti ir klestės. Tik gaila,

DIDELIS GAISRAS TURISTŲ VIEŠBUTYJE

Viešbutis Stalheim Vossestrand Mieste, Norvegijoj pereitą savaitę sudegė. Nelaimė
je žuvo 32 žmonės. 50 metų senumo viešbutis buvo perpildytas, jame nakvojo 147 tu
ristai ir apie 50 viešbučio tarnautoją. Gaisras kilo nakties metu. dėl to ir auku skai
čius didelis.

«s» NORWOOD, Mass.
tir kitus skatindavo, štai ir Netekome tauraus l.etuv.o Nowoode mį.

Birželio 10 d. staiga mirė! nint Lietuvos Nepriklauso- 
Juozas Versiackas, sūnus mybės paskelbimo sukaktį, 
Juozo ir Ievos Tarailaitės. jjg buvo to minėjimo rengi- 
Buvo gimęs 1896 m. spalių mo komisijos narys ir nors

tas aukas daboja. Gyvena ka(j jr lietuviai sudeda savo 
žmogus ramiai ir laimingai duoklę tom bizniui paremti.
ir ne mums jo laimę drums
ti.

Apie tą “San Como”, ar 
šventąjį Komą, jau rašiau 
“Keleivyje”, šventojo sto- 
vylą atsivežė iš Italijos vie
na italų šeima, kilusi kažin 
kur nuo Neapolio, šeima
ansioi'vpnn Plnridnc mioato

susitarė su vietiniais kuni
gais ir pastatė šventajai sto- 
vylai koplytėlę. Tada pra

O kur visa tiesa?
Komunistų lietuvių radi

jo pusvalandžio vedėjas P. 
Revuckas birželio 7 d. 
graudingai kalbėjo apie 
“birželio dienas”. Jis pri
minė šeštą fortą, kur Lietu
voje prie nacių žmonės bu
vo šaudomi, jis kalbėjo a- 
pie Pirčiupius, Trakėnus ir

kembarių galima pirkti už 
už 3,000-4,000 dolerių.

Šilk Mill įmones likvida- 
vus liko tiys milžiniški pas- 

Jau daug metų, kaip mu- tatai, kurie per kelis metus 
sų mieste užsidarė šilko au-tušti, visai nenau- 
dinycia (Suk Mill), kurioje (įojainj Pastaruoju laiku 

~ ° daug tūkstančių dar- padeda ir juos naudoti.
Mergaičių Šokių Ratelio bimnkų. Nuo to laiko mū- viename ir tame pačiame 
“Audėjėlė” iniciatyva ir sų miestas kenčia nuo ne

medalio pusę? Veltui klau
simas.

Gražus tarptautinis 
festivalis

Š. m. birželio mėn. 19 
dieną Urugvajaus Lietuvių

SHAMOKIN, PA. 

Nedarbo rezultatai

dėjo propagandą už stovy-.kitas vietas, kur vokiški o-
los šventumą ir biznis pra
dėjo neblogai eiti. Stovyla 
daro kokius tai stebuklus, 
ar bent gali daryti, jei jos 
Savininkus riebiai patepti, 
Žmonės prie jos meldžiasi, 
o stovylos globėjai iš to tu
ri pajamas. Visi, taip sa
kant, patenkinti.

Tarp atkeliavusių italų 
su šventojo stovyla ir vieti
nių kunigų buvo kilęs gin
čas, kam ta stovyla priklau
so. Kunigai norėjo italus 
Visai pavaryti nuo to biznio 
jr atovylą vieni patys išnau
doti, bet Italų šeima padavė 
skundą teismui ir teismas 
pripažino,. kad stovyla yra 
jų, todėl kunigai vėl turėjo 
pa j a momis dalintis su 
“šventojo” savininkais.

Paskutniu laiku ir mūsų 
lietuviški kunigai jau pra
deda žmones raginti daly
vauti San Cono procesijose 
ir įkalbinėja žmones tikėti 
į to šventojo šventumą. To-

kupantai siautė. Revuckas 
kaltino ir “lietuvių naciona
listus”, kad ir jie esą kalti 
dėl Hitlerio žiaurumų, lyg 
tarsi lietuviai, o ne Stalinas 
padėjo įkelti Hitlerį į val
džią ir su juo bičiuliavosi, 
iki tie du baisybės susipyko.

P. Revuckas nebūtų bol
ševikų propagandistas, jei 
jis pasakytų tiesą, visą tie
są. Jis nė žodžiu neužsimi
nė lietuvių trėmimus 1941 
metais. Tuos trėmimus da
rė Revucko “idėjos drau
gai” ar samdytojai. Mas
kvoje. t

. Revuckas neužsiminė a- 
pie Praventekiuš, ir kitas 
žudynių vietas, kur rusai 
bolševikai skerdė lietusius. 
Jis nieko negirdėjo apie 
Karagandą, šiaurės stovyk
las, Irkutsko ir Krasnojars
ko trėmimo vietas, jam nie
ko nesako Komi “autono
minė” respublika ir daugy
bė kitų vietų Sovietų Rusi-

pastangomis buvo suruoštas 
Tautinių Šokių Vakaras, 
kuriame dalyvavo lietuviai, 
lenkai- vengrai, rugai. Kalt- 
gūdžiai, ispanai, ukrainie
čiai ir kiti, pasirodydami ir 
išpildydami programoje sa
vo tautinius šokius.

Kaip visuomet, programą 
pradėjo ir užbaigė viršmi- 
nėtas gerb. mokytojos Ge
nės Stanevičienės vadovau
jamas ir gerai išlavintas 
lietuvių jaunuolių šokių ra
telis su visa eile tautinių šo
kių. Toliau gerai pasirodė 
lenkai, vengrai, ukrainie
čiai. Lenkai pašoko krako
viaką, vengrai čardaš, u- 
krainiečiai kazokėlį ir L t. 
Neblogai išpildė jūrininkų 
šokį rusai, o taipgi keletą 
gražių dalykėlių ispanai ir 
kiti ...

Nežiūrint į blogą orą 
są die 
pertra
pilnas feana dideijSut'įaj^'

....... . name, po vienu stogu, įsi-
darbo, kuns jaučiamas dar jęUrja ncĮ kelios skirtingos 
ir šiaudieną. rūšies dirbtuvės: apavų dir-

Miesto krautuvės, ypač btuvė, moterų suknelių siu-
^1^ an muviMĮ/s. iaip pa-

žaizda dėl
v** narnai 1111111 CY1 11 O nueina t y j AIU

savo prekes (bent taip jos daryta miestui 
garsinasi laikraščiuose), bet Šilk Mill užsidarymo pra
valgomų dąiktū krautuvės deda užgyti, bet labai pa
savo prekių niekada neatpi- lengva ir dar negreit mies- 
gina, o karts nuo karto kai-tas vėl gyvens normaliu gy- 
nas dargi pabrangina.

Statyba mieste apmirusi.
Mažų gyvenamų namų per j 
pastaruosius kelius metus 
niekas niekur nestatė. Tik 
didžiųjų korporacijų ir mie
sto pastaruoju laiku išdygo
trys milžiniški pastatai. Jei jaunas nepamegs 
Bell Telephone Co. pasista-(knygos, jis jos neskaitys ir 
tydino miliono dolerių ver-(suaugęs. Todėl tėvai turi 
tės trijų aukštų savo reika- parūpinti vaikams ko dau- 
lams pastatą. igiau lietuviškų knygų. Pirk-

Shamokin High School/lami vaikams dovanas, vi- 
per visą bloką ir-

veniniu.
J. D. Taunis

KNYGOS JAUNIMUI

ijų ąukštų. Pastatymas 
vo su visu

. pusantro mi-- ... . ». \ •_ . i' - . '
in^Coal town-

kus Arturijąs* salionaS.; šKip 3wtali^ų High School 
Bendrai programa buvo į- pastatymas kaštavo net du

kia propaganda varoma'joje, kur tūkstančiai lietu- 
per lietuvišką radiją. vių kentėjo, dirbo, žuvo.

San Cono yra nepapras- Kodėl nutylėti tą antrąją

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Ameriko*. Joje aprėžoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra"; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes: Kaip lietuvis vyną.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
ESeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Ksfc> gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Sa graRab pavdfcabb.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
•M East Broadvray So. Boston 27,

domi, graži ir žavėjahti. 
Publika buvo patenkinta. 
Po programos ligi lV/% vai. 
tęsėsi šokiai. Jie būtų užsi- 
tęsę ligi ankstyvo ryto, bet 
dėl paskutinių įvykių dar 
vis nesusitvarkoma su švie
sa. Vakaras turėjo būti už
baigtas, sulig vyriausybės 
patvarkymo.

Garbė lietuvaitėms ir 
mokytojai Genei Stanevi
čienei, už tokį gražų paren
gimą, kuris ne tik lietu
viams, bet ir kitiems bus 
graži atmintis. Pageidauti
na ir ateityje surengti pana
šių parengimų ir užčiaupti 
burnas Kremliaus agen
tams, kurie visuomet varo 
savo nešvarią propagandą, 
kad lietuviai neapkenčią 
rusų, lenkų ir kitų slavų 
tautų, o pastarieji taipgi ne
apkenčią lietuvių. Tai tik
ras melas.

M

Koks gali būti didesnis nusi
kaltimas, kaip laiko gaišinimas?

T.

milionų dolerių. Pernai pra
dėjo statyti, o šiemet bai
gė. Statybą finansavo net 7 
apylinkės parapijos, kurios 
tikisi šia mokslaine pasi
naudoti. Pastatyta krašte 
miesto, vadinamame Edge- 
wood.

Kadangi mieste .sunku 
darbo gauti, tai jaunimas, 
ypač vaikinai daugumoj iš- 
važinėja į kitus tolimesnius 
miestus, kur darbo gali 
gauti. O likusios čia šeimos 
galvos uždarbiauja pasi- 
sklaidžiusios.

Daug žmonių čia yra vy
riausybės remiamų. Tokie 
yra senatvės pensininkai ir 
bedarbiai, kurie išėmę be
darbių pašalpas gyvena iš 
valdžios pašalpų.
* Kadangi žmonės bėga 
iš miesto nuo nedarbo, kaip 
nuo kokios katastrofos, tari 
likę jų namai siūlomi išnuo
moti ar parduoti Visgi na
mai miesto centre brangūs, 
nors ir pigesni kaip Bosto
ne. Bet kiek nuošaliau nuo 
centro namai nebrangūs. 
Pusėtinai gerą namą 5-6

26 d. Trakų apskrityje, O- 
nuškio valsčiuje, Vardakie- 
mio kaime.

Į Ameriką atvyko apie 
1912 m. ir apsigyveno Cam
bridge, Mass. Kiek apsipra
tęs ii* susidraugavęs su vie
tiniais lietuviais, ilgai nelau
kęs įsirašė į lietuvių drau
gijas: Sandarą, Susivieniji
mą Lietuvių Amerikoje, Tė
vynės Mylėtojų D-ją ir me
no sambūrį Gabiją. Didesnį 
patraukimą turėjo prie mu
zikos ir lankė specialias 
muzikos pamokas pas 
komp. M. Petrauską So.
Bostone.

1924 metais persikėlė gy
venti į Norwood, Mass. Čia 
1926 m. vedė lietuvaitę So
fiją Kulikauskaitę. Paskuti
niu laiku gyveno Nonvoodo 
kaimynystėje, W a 1 p o le,
Mass., 515 Main St. Gyven
damas Nonvoode ir jo apy
linkėse savo visomis jėgo
mis buvo įsijungęs į Nonvo
odo lietuvių visuomeninį 
judėjimą. Be anksčiau mi
nėtų draugijų, čia priklau
sė dar Lietuvių Amerikos 
Piliečių Bendrovei, kurios 
iki mirties buvo vicepinni-
ninku. Balfo ir Amerikos ____ _ ___________
Lietuvių Tarvbos vieti-, «™in’ .^nn:. Se?mos 
niams skvriams ir lietuviu 1S to miesto J1S buvo kllęs* 
naraniili Buvo veiklus lVelionis Serai M
kropus.7 klanus organiza- !«'etini.ais I'etu™is’ 
cijų narvs. Susirinkimu ^'™ J?.P“”™?’ , 
svarstymuose ieškodavo!* Va? llud.?a del. J°

jau keli metai dėl susilpnė- 
jusios sveikatos nedirbo, 
vienok Lietuvos laisvinimo 
reikalams aukų sąraše ma
tosi jo penkinė.

Pašarvotas buvo Ginley 
koplyčioj, Walpole. Palai
dotas birželio 13 d. iš lietu
vių parapijos Šv. Jurgio 
bažnyčios Highland kapuo
se. Paskutinį kartą palydė
jo jį gražus būrelis jo drau
gų, pažįstamų ir giminftj. 
Paliko liūdesyje jo žmona 
Sofija, duktė Rūta ir sūnus 
Robertas.

Velionis buvo taurus lie
tuvis, visą savo amžių čia 
dirbęs Lietuvos laisvės rei
kalams ir lietuvybės išlai
kymui. Mielas Juozai, ilsė
kis ramiai šios laisvos ša
lies žemelėj!

Jonas Pečiulis

UNION CITY, CONN.

Mirė klebonas
Birželo 21 d. mirė Šv. 

Marijos parapijos klebonas 
Thomas Griffin. Jis klebo
navo čia 20 metų. Mirė su
laukęs 69 metų amžiaus.

Velionis palaidotas New

kompromisų, vengdavo aš-j™^ 
trių kampų. Jo pastangomis 1J . r : Pat

uomet atsiminkite knygą ir
'ą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
iąs jaunimui. tnkamas kny*

gas: ' I
IAL\I PAICĖT.f AT, £ NMYūnės gra

žūs eilrrašėiai rr.aiiesiefns ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai
na ................................... ... $1.30.

GINTAKkLk. J. Narūnės graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina ...............$0.95.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios. 175 psl., kaina $2.00

NAKTYS KARALIŠKI UOSK, Liu
do Dovydėno apysaka, 168 psl.,

MEČV.M ' KARVELiAl’’ Aloyzo*Ba

rono an\.-a- aitės vaikams, 69 psl.. 
kaina ........................................ $1.50.

JŪRININKO SINDBADO NUO- 
TY KIAI. Įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ................ $2.00

DVYNI'KĖS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl., 
kaina . .•••••••••».. ^1.00

LEKcčIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl., 
kaina ............................ $2.50

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

daug surengta pobūvių, pa; 
silinksminimų. Jei pats ne^ 
dalyvaudavo rengėjų eilėse, 
tai mielai talkindavo ki
tiems. Mielas buvo talkinin
kas draugijoms ir asmeniš
kai. Buvo linksmaus būdo. 
Mėgo lankyti piknikus, po
būvius ir organizacijų sei
mus. Lietuvių ir Lietuvos 
reikalams buvo duosnus. 
Dažnai jis savo seną tėvy
nę Lietuvą minėdavo, mie
lai jai savo jėgas skirdavo

popiet mirė.
M. Kizelevičienė

Kas pasako kitu paslaptį, 
yra išdavikas, kas išpasakoja 
savo paslaptį, yra kvailys.

Volteris

Meilę moteris gali slėpti 40 
metu. tačiau pykčio ir neapy
kantos negali nuslėpti nė die
nos.

MIRĖ KONSULAS 
VYTAUTAS GYLYS

Birželio 14 d. Toronte, 
Ont., Kanadoje mirė Lietu-

"Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, praneiant nau
ją adresą nepamiršti parašy
ti ir senojo.

Stenki;ės gyventi taip. kad 
mirus net graborius gailėtųsi.

Mark Twain

kaimynus užsisakyti
Kaina metama 14-vj •

PRIMENA LIETUVOS 
PAVERGIMO SUKAKTI

Ryšium su sovietinės in
vazijos į Baltijos valstybes

vos generalinis konsulas (devynioliktomis metinėmis
Pavergtųjų Europos Valsty- 
bių Seimo pirmininkas S< 
Korbonskis Lietuvos Lais- 

Komitetui atsiuntė to-

Vytautas Gylys, sulaukęs 73 
metų amžiaus.

V. Gylys buvo gimęs 1886 
m. sausio 26 d. Griškabūdy
je. Jaunas mokėsi Mariam- kio turinio elegramą: 
polėje ir Kaune, o universi- "Sovietų Sąjungos kari- 
teto teisių skyrių baigė Pe- nių jėgų į Baltijos valstybes 
trapilyj. ' j invazijos devynioliktų me-

'Atsikūrus nepriklauso- tinių proga, invazijos, kū
mai Lietuvai velionis 1919 rios pasekmėje Lietuvos, 
metais stojo į Lietuvos di- Latvijos, Estijos nepriklau- 
plomatinę taraybą, buvo-somybė buvo suvaržyta, o 
Lietuvos pasiuntiniu Suomi- po metų pradėtos ir masinės 
joj — Estijoj, konsulu Ka- deportacijos, — Pavergtųjų 
raliaučiuje, Koj>enhagoje, Europos Valstybių Seimo
Rygoje ir Londone. 1932

ves

vardu prašau priimti Lietu-
metais buvo paskirtas Klai-Įvių Tautai gilios simpatijos 
pėdos gubernatorių, o 1934 jausmus, taip pat visų mūsų 
metais vėl perėjo į diplomą-1 nesvyruojamą įsitikinimą, 
tinę tarnybą ir buvo Lietu-(kad anksčiau ar vėliau lais
vos pasiuntiniu Belgijoje, ir vės ir teisingumo jėgos 
Švedijoj, kur jam esant Lie- triumfuos ir sutriuškins bru- 
tuvos nepriklausomybė bu- talios agresijos galybę, 
vo panaikinta ir Švedija tą šiandien pavergusią mūsų 
smurtą pripažino. kraštus.”

1949 metais velionis atsi-' Kor.
kėlė į Kanadą, kur ir ėjo;
Lietuvos iren konsulo na-' V,sOs aistros verči> de- cieiu\os gen. Konsulo pa- ti klai(las> U< i.u, verčia dary- 
rcigUS UU S&VO mirties* Iti pačius juokin<iavuiMę
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ka žvalgomąsias ekspedici-ĮVAIRIOS ŽINIOS

Kontrolės komisija bau* 
džia pareigūnus. “Tarybi
nės kontrolės komisija” eilę

v. — *^1 jr jsutvarkvma numatoma
pareigūnų nubaudė papeiki- baigti iy6A meUį. 
mu ar piniginėmis bausme-i .__

Žodelis 'Raidės' globėjams
SKAITYTOJŲ BALSAI

VLKS.

Birželio 9 d. iš Vilniaus
jas, rinkdami medžiagą Maskvą užsienyj
naujajam skyriui. Jau siais gyvenantiems lietu viams 
metais i naująją sodjbą bus buvo pranešta, ką yra spau- 
atkeltas pirmasis pastatas- stuVg RAIDĖ nuveikusi, 
svirnas. Gauįutinj* ®odjbos Sakytume, tai buvo lyg ir 

uz" atsiliepta kas “Keleivyje” 
buvo rašyta apie Lietuvos 
nepriklausomybės metais

savo' pavadinimu gyvuoja, 
noi-s ir gyvena nauja savo 
vidaus tvarka. Ir gražu ir 
džiugu, kad RAIDĖS 

spausdinamos knygos išei
na ne graždanka, bet iki 
šiol lietuvių tautos įsisavin
tu lotynų raidynu, dėl kurio 
teisės vartojimo lietuviųmis uz netinkamą plytų , .

transportavimą ir krovimą, j Kaune esą 4,500 nuolati- veikusią spaudos darbuoto- tauta kovojo ištisą 40 metų 
Plvtos kai kur būdavo su-* niu agitatorių, pranešė bir-jų kooperatinę bendrovę >ir kovą laimėjo, 
verčiamos į krūvas ir per iželio 9 d. Vilniaus radijas. RAIDĘ, maskvinių komu- Ir šias pastabas baigiant,
tai daug jų suduždavo, y- .šiais metais veikią 279 ivai- nistų 1940 m. liepos men.
pač Vilniaus miesto staty- Irūs rateliai bei seminarai, nacionalizuotą, 
bose. Visa eilė darbų vyk- Akivaizdoje 
dytojų leisdavo iškrauti
plytas išmetant. -

pro-1 Jei tikrai tai buvo atsi-visų šitų
pagandiniu pastangų * ne- liepimas j tuos prisimmi- 
proporcingai menkas atro- mus, tai yra geras ženklas, 
do skaičius tų asmenų, ku-Reiškia, Lietuvoje yra kam 

Dirbtinai aDvaisintos Vie šiais metais istojo į par- pavesta sekti, ką Keleivis 
^diio.. iiia. Jų esą apie 400. Atei- lašo ir kur reikia, f ką rei- 

numatyta ypatingą kia įsakyta atsiliepti. Tai 
dėmėsi kreipti Į jaunimą: nors ir netiesioginis, bet su- 
“Kai kurie pasiduoda šmei- sidaro šioks toks minčių 
žtų, gandų Įtakai, nėra lais- pasikeitimas. Yra sakoma:

kyla tokie klausimai:
Jei RAIDĖ jau atspaus

dino 3 milijonus knygų eg
zempliorių, tai bent ta pro
ga ar buvo viešai už tą lai
ko tarpsnj atspausdinta 
pilna apyskaita — kiek 
Raidė uždirbo, kokius pel
nus turėjo, kokia tų pelnų 
dalis išmokėta darbinin
kams? Panašios apyskaitos 
gyvavusios spaudos darbuo-

GABIOS STUDENTĖS

Antrojo pasaulinio ir Korėjos karo Veteran ų-invalidų 

vaikams, pasižymėjusiems moksle, duodama AMVETS 

MEMOK1AL stipendija, čia matome dvi (iš šešių) tos 

stipendijos laimėtojų su prezidentu Baltajame Name. 
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Itarvės liko bergždžios. .Uja

“Tarybinės kontrolės komi- tyje 
sija” nubaudė Raseinių ra
jono Vykd. komiteto p-ko 
pavaduotoją, Žemės ūkio
inspekcijos viršininką ir vei-J'd nuo religinių prietarų”. lasas po laso ir aKmenjį pi a- tojų kooperatinės bendro- 
slinio darbo bei dirbtinio {ir Kauno agitatoriai skati- ta»o. O šiame atsitikime VgS RAIDĖS kasmet buvo 
apsėklinimo stoties direkto- įnami “dar labiau demas- galėtume pamėgdžioti.. žo- spausdinamos, viešai plati
nų piniginėmis ir kitokio-ikuti buržuazinius naciona-dis po žodžio ir komunizmo namos> kur buvo surašyta, 

t;o noičJlistus. iu antiliaudinę veik- svaigalus ištaško. k;ek nonieriaus ir kokiems
O dabar kas buvo Vii- židiniams suvartota, kiek 

niaus radijo pranešta apie jr kokių leidinių buvo su- 
Jei gerai nugirdo-!rjnkta. Tos metinės apys-

rvžmm 1^,2 buvo kad kaitos RAIDĖS bendrovės
aptvino v insks su " R<udcs
gainės (HES) statyba Įvyk

mis pabaudomis. Jie neiš-įlįstus, 
pildę planą. Apsėklinimo lų" 
metinis planas buvęs išpil
dytas tik 3,9%. Dalis dirbti
nai apsėklintų karvių liko 
bergždžios.

Kauno daubos

spaustuve jau at- narių visumos susiririki- 
Isias šio mėnesio pabaidoje :spausdin°3 mihj°«us kny- muose buvo svarstomos, 

ĮM-ts. tauzijo. 'Jėgainės pirmieji‘agregatai $udKk ©4 ir “*» «“*
Ui eg-pii„rių. J

kampaniją” prieš politinius 
priešus, okup. Lietuvos lai
kraščiai pastaruoju metu
vartoja ir tokius išsireiški-

‘Tebūnie prakeiktas statybos
prakeikimas” ir pan. 

i
ka.

mus:n
t*ii men inmnin if*i.---  “ f »Vt*“

revizijos komisijos per- 
.. žiūrimos ir siūlomos na- 

Toliau \ ilniaus radijo riams jas priimti arba at- 
pranešejo buvo pasakyta, mesti. Darbininkai gi, jei 

Individualinių namų sta- kad tas atspausdintų kn\ metai sėkmingai būdavo 
tybos reikalams \ alstybinis skaičius susidėjo iš 10 niiii- baigti gaudavo 13-14 mene-

ir architektūros JonV ................ sinių algų per metus.
reikalams komitetas prie Skaičiai milžiniški ir kas Metinių narių susirinki- 
Ministerių tarybos išleido >u spauda maža reikalo tu- mn feiiomiZ 
masiniu tiražu Įvairius pro- /L gali susidaryti vaizdą

nmflrnmic.-----
spaustuves darbininkams

jektus. Vieno 'gyvenamojo kad dabar RAIDĖ yra atli-.būdav0 ^05^ bendros 
namo vertė 35-50,000 rub-kusi milžinišką spauuos vaižės ne g jų uždar-

daJ U* . . _ _  . . biu sąskaitos ir ne iš valstv-

Naujas stakles drenažo

Kėdainių liuteronų kapi
ne* panaikinant, buvo susi
rūpinta kai kuriais senais 
antkapiais, kuriuos norima 
išlaikyti kaip kultūros pa-vamzdžiams gaminti išra-
minklus. Antkapiai iš 17 ir do šaltkalvis Petras Valat- 
18 amžiaus. Kultūros veikė-ke vičius ir paleido i darbą 
jo Fridriko I^anainio ka-Rokų plytinėje. Dėka tų 
pas būsiąs paliktas vietoje staklių per 8 valandas vie- 
ir aptvertas tvorele, o Frei- nas darbininkas nušlifuoja 
tago ir Fišerio antkapiniai 4,000 vamzdžių, tuo tarpu 
paminklai perduodami Kė- rankomis dirbant tam kie- 
dainių kraštotyros muzie- kiui reikėdavo 6 žmonių. Iš- 
jaus apsaugon. — Liutero- radingam šaltkalviui išmo- 
nų ir kalvinų bažnyčias keta piniginė premija ir su- 
šiais metais numatoma res-įteiktos autoriaus teisės. Jo 
tauroti. {projektas Įdiegiamas ir ki-

—:— -tose drenažo vamzdžių ga-
Lietuvoje ir Sibire esą iš- myklose. 

bandyti nauji elektromag-į —:—
nėriniai gelmių žvalgymo
metodai, panaudojant na
tūralią žemės elektros kin
tamąją srovę, šiuo pagrin-

Kunigaikščio Oginskio 

rūmuose Plungėje, kurie ka
ro metu buvo smarkai ap-

j m i • i . • griauti ir dabar atstatomi,du Maskvoje sukurta nauja f , _ , , q - ’.. < . . ... J bus įrengta mokvkla — įn-

i-. . , • - m- , • bių sąskaitos ir ne iš valsty-
. Ja’ tejP nėra. Tie skai- beg iždo paimtų lėšų, bet iš 

ciai sako kad išleistos kny- Kai(fe kndrovės gauto 
gos lankų vidurkis sieke pejno
itnk-^iUTką- daUniatU. 1)eJa’ uda RAIDĖS dar-

I vieną lanką telpa bįnjnkaj vienu buvo nus-
40-4o tūkstančiai raidžių. kfiau<i _ neturėjo 
skaitant vidutiniškai ir tu- sak j kam
Sn dvdi°JTi k° i“ ral<1’ > patys dirbo, pa-

y ‘ šeimininkavo ir galėjo

sugeba trys nors ir nelabai , ,1j dėjosi ^buižuaziios
Įgudusieji raidžių rinkėjai-i ., •aLde2°?L.„,r’S^J^ 
.ntertipininkai.

Vadinasi, nūnai Raidės 
rinkikų pajėgumas sudaro 
per dieną apie tris lankus.
Lietuvos nepriklausomybės 
metais tiys renkamos maši- 
įos-intertipai tiek buvo už
versti darbu, kad dirbo per 
parą dviem pakaitom, o
Kaip kada net trimis. Ir tarp 
tų rinkėjų buvo tokių, kurie

'Demaskavimai’

aparatūra, kuri jau išban
dyta Lietuvoje ir Sibire, 
kaip pranešė Vilniaus radi- °*

P a g r i n diniame 
puse bus 10 klasių ir

jas birželio 9 d. Naujas bū- T°, to sali«> ° 
j . ,. ... . . dviejuose namuose vaikaidas Įgalinąs giliau ir grei- J
čiau tirti žemės plotą ir gel
mių sluoksnius.

I>er 8 darbo 
rinkdavo per 
raidžių.

Na, kaip 
džiugu, kad

valandas su- , , .
60 tūkstančiu

valdymo metais” Lietuvoje.
O dabar maskvinių ko

munistų valdymo metais
Lietuvoje ar RAIDĖS darbi
ninkai naudojasi tokiomis 
pat teisėmis jų dirbamoje 
spaustuvėje, kaip anuomet? 
Ar jie savo bendru nutari
mu gali pašalinti spaustuvės 
direktorių ir išsirinkti savo 
valdybą, kuri visus spaustu
vės reikalus savarankiai

Kauno dramos teatras,

pasidalinęs trimis gropėmis, kai ' 600 
pradėjo vasaros gastroles į-i

gyvens. Be to, Įrengiamos i-
ivairiu amatu dirbtuvės. At-

«- *■

'statymo darbus numatoma 
baigti 1961 metais. Čia mo
kysis ir gyvens daugiau

ten bebūtų, 
RAIDĖ senu

Liaudies dailininkės 

vamokslės Lydijos Maskai-

tytė* kaimiškų vaizdų akva
relės išleistos atvirutėmis*

Nesame tokie kvailiukai, 
neišmanėliai, kad tikėtume 
susijaukti Į mūsų tas pasta
bas iš Vilniaus radijo per 
.Maskvą tinkamo atsakymo, 

sa' o juo labiau pačių RAIDĖS 
darbininkų atsiliepimo. Bet 

žodis po žodžio ir ko
munizmo svaigalus išblaš-

varnose
vėse.

provincijos vieto-
tiražu, greta ko Kada nors ir pačių dar- 

plačia, žinomų Lietuvos bininkų alv&, h.
išgiisime.dailininkų darbų. Valstybi

nė politinės ir mokslinės li
teratūros leidykla pradėjusi 
leisti ir nauin lijinHips ęlrnk ♦ ♦ ♦ ♦

Patarlių, priežodžių ir 
—:— myslių vakaras netrukus Į

Rokiškio kraštotyros mu-į vyksiąs Panevėžio kultūros 
ziejuje būsiąs Įsteigtas liau- namuose. Dalyviai, pateikę leisti ir naują liaudies skul- 
dies buities skyrius - sody- daugiausiai šios tautosakos, pturų reprodukcijų seriją, 
ba. Joje bus rodoma XVHI būsią premijuojami. Vii- Parinkta^t. k. Baranausko,
- XIX-jo amžiaus lietuvio niaus radijo pranešimu, bir- Martynaičio, Rutkauskaitės Jei galvojate apie dova- 
valstiečio kiemas su gyve-įželio 7 d. tuose namuose Į- lr 12 medžio drožėjų ną savo pažįstamamam ar 
namuoju namu ir visais ū-ivykęs ‘ merginų vakaras”, reprodukcijos. Komplektas'draugui, tai atsiminkite, 
kiniais pastatais, visais na-į —•— ,.Us. papildytas trumpomisĮkad geriausia dovana bus
mų apyvokos daiktais, že- 1 turistinę kelionę po Dėtuvių, rasų, vo- šios knygos:
mės ūkio padargais. Tam Suomiją neseniai išvyko ir anglų kalbomis ir, Stepono Kairio UJatara
tikslui prie muziejaus išskir-;Lietuvos architektų grupė, išleistas 10,000 tiražu. budo”, kaina 
ta 2 ha žemės, o taip pat lė-‘Suomijoje išbus 2 savaites.
šos sklypo sutvarkymo dar-Lietuvos architektams, ma- 
bams 
patvirtino
kuri rūpinasi naujojo sky-grupė prijungta prie “kitų . 
riiaus Įrengimu. Šiuo metu broliškų respublikų” archi- Klaipėdoje, 
muziejaus darbuotojai atlie-įtektų grapių. | Kita

GERIAUSIA DOVANA

Rašytoja Ieva Simonaity-

Kultūros ministerija tyL nenorima leisti vieniems iš tam tikrų Įstaigų gavo Janl » kain* 
tino mokslinę tarybą, po Suomiją keliauti, nes jų “kelialapį” vasaroti Kauka-j Jas galite 
•ūpinasi naujojo skv-:grupė prijungta prie “kitų Grįžusi apsigyvensianti vio adminis!

Kipro Bielinio 
kaina $6.00.

gauti ir Kelei- 
administracijoje:

6.36 Broadway,

Boatoa 27,

Tikslas: Kompromituoti už
sienio lietuvių veikėju*

(Elta) Kaip jau buvo 
pranešta, okup. Lietuvos 
komunistų partijos vadovy
bė pastaruoju metu vykdo 
demaskavimo” kampaniją 

prieš “buržuazinius nacio
nalistus”, “kapitalistines at
gyvenas” ir pan. Tikslas y- 
ra aiškus: kompromituoti 
visuomenės akyse Lietuvos 
nepriklausymės laikų dar
buotojus ir užsienio lietuvių 
veikėjus. Tam tikslui pa
naudojami net suimtųjų, 
tardomųjų žodžiu ar raštu 
duoti parodymai, žinoma, 
juos savaip perteikiant.

Vilniaus “Tiesos’ 107, 
111 ir 113 numeriuose buvo 
išspausdintas V. Rastenio 
rastas. Tuo tarpu dalį to 
rašto atsispausdino ir “Tė
vynės Balsas”.

“Tiesos” 116 numeryje, 
tęsiant “demaskavimo” 
kampaniją, duodami savo
tiški vokiečių generolo Emil

fJust parodymai. Sovietų jis 
buvo suimtas Berlyne jau 
antrą dieną po Berlyno ka
pituliacijos, 1945 m. gegu
žės 3 d. Parodymus davęs 
tų pačių metų rugpiūčio 
mėn. Justas nuo 1924-1938 
metų buvęs Vokietijos ka
riuomenės generalinio šta
bo žvalgybos skyriuje “Ab- 
wehr I”. To skyriaus užda
vinys buvęs šnipinėti į Rytus 
nuo Vokietijos esančiose 
šalyse, tame tarpe Lietuvo
je, o 1941-44 metais Lietu
vos teritorijos karo komen
dantas. Tarnaudamas “Ab- 
wehr” skyriuje ir kaip karo 
atašė Lietuvoje Justas gerai 
žinojęs visus hitlerinės 
žvalgybos agentus, gyve
nančius Lietuvoje ir šnipi- 
nėjančius krašto viduje. 
Vokiečių agentų tinklui va
dovavęs, Justo parodymu, 

'majoras Klein buv. Vokieti
jos pasiuntinybės sekreto
rius Kaune (iki 1935 m.), 
su kuriuo, Justo tvirtinimu, 
ryšius palaikę generolai 
Plechavičius ir Kubiliūnas, 
pulk. Urbonas ir konsulas 
Budrys. Patsai Justas 1938 
metais savotiškų patarnavi
mų paprašęs iš generolo 
Raštikio.

Vilniaus “Tiesos” 119 ir 
120 numeriuose duodami 
platūs kap. Igno Velavi- 
čiaus - Viliaus parodymai, 
antrašte: “šūviai fortų paš
laitėse”. 1945 m. geg. mėn. 
pradžioje, b a n d y d a mas 
“pereiti frontą”, patekęs į 
sovietų rankas. Savo paro
dymus davęs 1945 m. gruo
džio 20 d. ir 1946 m. sausio 
12 d. Jo parodymai liečia 
įvykius fortuose vokiečių o-

kupacijos metu. Minima vi
sa eilė pavardžių, masinių 
šaudymų dalyvių ar organi
zatorių. Vis dėlto būdingas 
tardomojo Velavičiaus pa- 
rodvmas, kad masinius sau- 
dymus Kauno IX forte įsa
kė ne lietuviai, bet šie as
mens: Kauno miesto gesta
po viršininkas Jėgeris, jo 
pagelbininkas Šmidtas, ge
stapo karininkas Šveiceris, 
gestapininkas Ranke.

Tame pačiame numeryje 
apie masinius šaudymus yra 
dar ir buv. IX forto virai- 
ninko Juozo Sliesoraičio pa
rodymai, duoti 1949 m. ko
vo 5 ir 22 dienomis, ir buv. 
Kauno kalėjimo prižiūrėto
jo Justo-Naudžiūno parody
mai, duoti 1949 m. kovo 16 
d.

Pastaba:

Prie šito “Eltos” praneši
mo reikia šis tas pridėti, pa
aiškinti. Pagal bolševikų 
paskelbtus Lietuvoje davi
nius, keletas Lietuvos aukš
tų karininkų, kaip Plechavi
čius, Urbonas, Raštikis ir 
kt. buvę vokiečių informa
toriai.

Kodėl bolševikai tokias 
žinias skelbia, nesunku su
prasti. Jiems svarbu sunie
kinti tuos kariškius, kurie 
nenuėjo Karvelio, Vitkaus
ko ir kt. keliu. Bolševikams 
tai yra dalis jų “akcijos” 
prieš politinę emigraciją.

Bet ir politinei emigraci
jai gal svarbu būtų išsiaiš
kinti, kas čia mūsų tarpe 
yra Lietuvos patriotai ir kas 
a b e j o t ino patriotiškumo 
žmonės. Paliestieji žmonės 
turėtų atsiliepti ir šiame at
sitikime jie gali padaryti tą 
ir per teismą. Bolševikų pa
skelbti “Justo parodymai” 
buvo paskelbti ir Ameriko
je išeinančioje spaudoje, 
todėl tuos parodymus gali
ma užginčyti Amerikos tei
sme. Tylėjimas šiame atsi
tikime būtų neleistinas.

Reikia laukti, kad bolše
vikų politinės policijos iš
vardyti žmonės netylės ir 
pasiskelbs tokiu būdu, kad 
dėl jų santykių su vokiečiais 
nebūtų jokių abejonių.

Red.

ROCK “N” ROLL IR 
GAZOLINO 

SUNAUDOJIMAS
Viena alyvas bendrovės 

laboratorija nustatė, kad 
automobilio vairuotojas 
perdaug sunaudoja gazoli
no, kai jis važiuodamas 
klausosi rock “n” roll mu
zikos ir tripsi koja ant ga
zoliną kontroliuojančio pe- 
*d«lo.

Apie angelus, velnius ir 

pranči&konus

Lietuviškos, tėvų pranciško
nų valdomos parapijos Bing- 
hamtone, N. Y., parapijonai 
gauna “Sunday Bulletin“. Bir
želio 7 d. parapija išdalijo 
“biuletenį” su mažu pamokslė
liu apie angelus ir velnius. Pn- 
siunčiu tą pamokslėlį, kaip jis 
išdalintas parapijonams. Gal, 
sakau, verta paskelbti “Kelei
vyje”, kad ir kitų parapijų lie
tuviai žinotų, kaip mus šviečia 
tėvai pranciškonai ir kaip jie 
darko mūsų kalbą, štai tas pa
mokslėlis :

KLAUSIMAI iR ATSAKI- 

MA1

KAS YRA ANGELAS?

ANGELAS YRA DVASIA, 

TAI YRA, DIEVO TVERINYS 

KURS NETURI KŪNO.

AR ANGELAS TIKRAS AS

MUO?

1 IKRAS ASMUO ANGELAS. 

ANGELAI TURI PROTĄ IR 

VALIA,UŽTAI TIKRAI VADI

NAMI ASMENYS.

AR ŠVENTAS RASTAS 

KALBA APIE ANGELUS?

NE MAŽIAU KAIP 300 SYK 

ŠVENTAS RASTAS MINIA 

ANGELUS.

KAM DIEVAS SUTVĖRĖ 

ANGELUS?
DIEVAS SUTVĖRĖ ANGE

LUS JAM BŪTI TARNAIS 

DANGUJE IR ANT ŽEMES, 

iR BŪTI ŽMONĖMS BER

GAIS.

AR KEIKVIENAS ŽMOGUS 

TU1R ANGELA SERGA?

TAIP. DIEVAS KEIKVIE- 

NAM ŽMOGUI DUODA AN

GELA SERGA KAD SERGĖ

TU KIEKVIENA ŽMOGŲ 

NUO PIKTO KŪNO IR S1E- 

LUS.

KA VEIKIA ANGELAS 

SERGĄS?

ANGELAS SERGĄS TUIR 

kaip savo uždavinį žmo
gų GELBĖTI NU PIKTO, 
DUOTI PADĖTI DARANT GE

RA.

ANGELAS SERGĄS TAIP

GI MELDASI UZ MUS.

AR VISI ANGELAI PASI

LIKO DANGUJE?

NE VISI ANGELAI PASILI

KO DANGUJE. KAIKUR1E IS 

J U, NEKLAUSANT DIEVO

M.I ’ACT A TVTAt? VA? i n. A X 1 VFO A DIZZIO 1 V ZAJVIAVFO
NUSIDEDANT PRIEŠ DIEVĄ 

BUVO IŠVARYTI IS DANG

AUS IR IŠMESTI I PRAGA

RĄ. PIKTU ANGELU VADAS 

VADINAMI LIUCIPERA1S. 

TOKI PIKTI ANGELAI, NU

SIDĖJĘ ANGELAI, YRA VEL

NIAI.

AR VELNIAS YRA TIK

RAS ASMUO, AR TIKRAI Y- 

IRA VELNIAS,

VELNIAS YRA TIKRAS 

ASMUO IR TIKRAI YRA 

VELNIAI.

KOKI DARBA DARO VEL

NIAS?

VELNIAS GUNDO ŽMONES 

KAD ŽMONES PRIEŠ DIEVĄ 

NUSIDĖTU.

' KAIP . GALIMA PRIEŠ 

VELNIĄ KOVOTI?

GERIAUSIAS IR DIDŽIAU

SIAS GINKLAS PR 1ES VEI  ̂

NIA YRA MALDA.

Tiek pamoksliukas. Jeigu Jūs 
nieko nesupratote, kaip angelai 
“serga” ir kaip asmenys velniai 
gerus žmones gundo, tai nenu
siminkite. Parapijonys irgi nė 

j velnio nesuprato, bet dėl to ne- 
! sigraudena.
i Parapijonkos Vyras

Binghampton. N. Y.

RUGSĖJO 5-6 DD. ĮVYKS

L. BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMAS

L. Bendruomenės centro 
valdyba nutarė šaukti Lie
tuvių Bendruomenės apy
linkių ir apygardų atstovų 
suvažiavimą š. m. rugsėjo 
5-6 dienomis Detroite, 
'Mich.

L. B. apylinkės siunčia į 
suvažiavimą savo pirminin
ką (arba jį pavaduojantį a- 
smenį) ir tiek atstovų, kiek 
šimtų apylinkė turi užsimo
kėjusių narių. Apygardos 
valdybos siunčia po 2 atsto
vus, pageidaujama, kad jų 
tarpe dalyvautų apygardos 
valdybos pirmininkas.

Suvažiavimo darbų tvar
ka numatyta plati ir apie ją 
bus dar plačiau pranešta.

MŪSŲ ATSTOVO ANGŲ- 
JOJ NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra tolcs: J. 
Vaitekūnas, 1 Rockwell 
Oats, Obriston, BellshiU,
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Lietuviai inžinieriai seniau
(Iš 1905 m. atsiminimų)

VLADAS SIRUTAVIČIUS

Pirmame šio šimtmečio 
dešimtmetyje lietuvius in
žinierius Lietuvoje galima 
ant pirštų suskaičiuoti. Jų 
daugumas buvo įsikūrę Vil
niuje. Jų buvo tiek mažai, 
kad norėčiau juos visus pa
minėti, keliais žodžiais api
būdindamas jų techniškąjį 
darbą, neliesdamas visuo
meninės veiklos.

Vyriausias amžiumi ir sa
vo techniškąja veikla buvo 
susisiekimo inžinierius PE
TRAS VILEIŠIS, lietuvių 
tautinio atgimimo vetera
nas, vykdęs stambias gele
žinkelio ir tiltų statybas 
Rusijoje. Vilniuje gi įsiren
gęs geležinių konstrukcijų 
fabriką ir gražiame Anta
kalnio priemiestyje pastatęs 
rūmus ir pastatus, kuriuose 
1904 metais įrengė spaustu
vę pirmam lietuvių dienraš
čiui “Vilniaus Žinios”.

Inž. technologas J. 
BORTKEVIČIUS, baigęs 
1898 m. Technologijos Ins
titutą Peterburge, dirbo

nant. Vilniuje kariuomenės inten-
Nebuk ba 1 a m u t a s, dantūros dirbtuvėse (žmo- 

Maiki! Kaip tu ją pamatysi na Felicija
iš Amerikos? Nei ant mu- — buvo plačiai žinoma vi-

iš Giedraičio . . .), JUCH- 
NA, MALINOWSKI, NIE- 
WODNICZANSKI, ŠOKO-

kovos su carinės valdžios 
absoliutizmu dėl politinių 
laisvių, bet kartu sieks poli
tinės autonomijos savo 
kraštui — Lietuvai. Apie 
pilną nepriklausomybę de
klaracijoj negalima buvo 
kalbėti, nes daugeliui vil
niečių inžnierių ji ir atrodė 
tuomet nereali ... Vilnie- 

kalbėjo visų lietuvių 
vardu, nes Vil-

i ciaiLOWSKI ... Jie kaikurie jna varau, nes V11.
„eturejo^aiskaus politinio niaus dųlaugijoj’ dalyvav0
nusistatymo, betgi simpati
zavo lietuvių politinėms as
piracijoms; 1905 metais, 
kai pūstelėjo laisvės dvasia, 
jie kartu su mumis įkūrė

didelė Lietuvos inžinierių 
dauguma.

Dvi dienas truko, suvažia
vimo posėdžiai Maskvoje, 
dalyvavo daugiau kaip duVilniaus Inžinierių Sąjun- - * . . , s V 1 .rnuiauo .y . z*? . šimtai atstovų. Lenkijos m-gą. R^ai uiziniei ia, įsiva!-,^^ . * j į

nų valdiškų Įstaigų Sąjun- iim ozaųntiš£ keliolikos na- 
cmie nedalvvavo. Si drauin- . , . • • -fa°jeoenr^wX^s ™ dek«aci«' Jie
ja per susirinkimus svarstė p0Įjtjnj credo: rusiška-
«vo proteinus reikalus,, ; Jespotikas turi būti
kartais diskutuodavo ir po- r
litinius klausimus, organi-

populiarias

turi būti 
sugriautas ir Lenkija turi 
atsiskirti nuo Maskvos kai-

Pttriapis Penktas

ČIA ŽUVO PENKI ŽMONES

Oecatur, Ala., automobilis susidūrė su prikabinamo ve

žimo traktorių. Nelaimėje žuvo 5 žmonės — visa San- 

derson šeima ir ju žentas. Tokių nelaimiu dabar dažnai 

pasitaiko .keliuose, ypač per didesnes šventes, kada žmo

nės būriais pakyla į tolimas ir artimas keliones.

zavo viešas pupuua.ias suverenė valstybė. Len- 
paskaitas is įvairių mokslo £ams kal^(jj gav0
šakų.

1905 metai caro imperi
joj buvo didelių revoliuci
nių neramumų laikai. Pra-

balšą mūsų kukli delegaci
ja. čia reiktų pabrėžti, kad 
daugiau tautinių delegacijų 

' suvažiavivime nebuvo, net Lygus teisingumas

-Šiandien tėvas 
rodai nusiminęs.

—Jes, vaike, biskį mar- 
katna ant dūšios.

—Kodėl taip?
—Nu, o kodėl turėtų būt 

kitaip? Ve, praėjo Tėvų 
Diena, o aš nei prezento ne
gavau. Ir tu mane užmiršai. 
Kad nors naują cibuką pyp
kei būtum nupirkęs, o da
bar — nieko.

vink pikčių niekas neparo- -suomenes veikėja).
do, nors kitas karalystes kai 
kada parodo. Neseniai ma
čiau, kaip rodė Laplandiją. 
Žmonės tenai nieko neturi, 
tik didžiausius pulkus el-

Inž. technologas PR. 
MORKŪNAS, baigęs Insti
tutą kartu su Bortkevičium, 
nepriklausomybės laikais 
buvęs Kaune Lietuvos Uni-

laimėtas karas su Japonija, į įr iš tų kraštų, kurie po pir- 
sausio 9-ją prie Žieminių mojo pasaulinio karo pasie- 
caro rūmų darbininkų mi-kė nepriklausomybės. Vie- 
nios susirinkusios prašyti j nas mudviejų perskaitė de- 
“viešpaties” caro geresnių klaraciją, antras žodžiu pa- 
gyvenimo sąlygų, šaudy-1 aiškino kokiais tautiniais, -?aunų byla. L kelta
mas, visuotinas nepasiten- ūkiniais ir kultūriniais ™ ! lems uz vienos negres mer-

Plačiai po visą kraštą pa-į Keturių baltųjų griežtas 
garsėjo Floridos keturių J nuteisimas kalėti iki gyv os

galvos ir tuo pat metu jau

kinimas caro administraci- metimais Lietuvai būtinai gaitės Išprievartavimą. Tej- 
Bortkevičienė ja, sukėlė bruzdėjimą viso- reikalinga plati autonomi-®“.e

je valstybėje. Nerimavo ja su seimu Vilniuje. Nors ?? nn " i
valstiečiai, mobilizacijų ir suvažiavimas apdovanojo įJitl

nių. Elnių kailiais jie apsi->versiteto (vėliau VDU) 
vilkę ir elnių mėsa gyvena, 'profesorius, gyvendamas 

—Nusiramink, tėve, gau- Atrodo, kad vasaros tenai Vilniuje, vykdė geležbeto-
sį geresnę dovaną, negu 
“cibukas”.

—O ką?
—Galėsi pasirinkti, tėve. 

Aš turiu dvi knygas, kurios 
tik dabar išėjo iš spaudos. 
Viena jų vadinasi “Lietuva 
Budo”, o kita pavadinta 
"Dienojant”. Galėsi

visai nėra, ba vis sniegas ir 
sniegas. Net ir meškos bal
tos. Elniai kai pamato meš
ką, raidavei neria į vande
nį. Ale ir meška neria. Se

nio statybas.
Inž. mechanikas J. SKRI- 

PKUS, baigęs Rygos Poli
technikumą, kurį laiką tar
navęs pas Petrą Vileišį, vė-

mokesčių iškamuoti, strei- pranešėjus mandagumo ap- ka™ miestų darbininkai, jodismentais, bet mtingo
“į“ Tau XnSeJX'rttUZrmO n?Pa,odė;.hMa- M P^khta mirties bausmė, 
mas. Jei jau pačiuose mas- tyti, daugumai rusų libera-
koltuose buvo gilus nepasi- iu griežtai nusistačiusių už •• • . »•
tenkinimas, tai maskolių demokratines laisves Rusi- ^i“^ ™
pavergtose tautose tuo joje, nelabai patiko, kad fr t£^us££
daugiau, buvo padegamos carų nukariauti, ne rusų *ereikia taiki nt; VDaė kaį 
medžiagos. Caro neribotos apgyventi kraštai nori naši- > YP >
valdžios autoritetas
jo smarkiai smukti. Neatsi pvilJW optttIlw. ; . . , , , . .
klausiant administracijos į Iš istorijos žinome, kad V1Sal buvo .atsakomingi uz 
leidimo, revoliuciniu būdu penktųjų metu spalio 10 d. prasizengmą. Ben-
miestuose vyko mitingai, i Rusijoj prasidėjo visuotinis dlaų mirties bausme

svorio i • • keturi jaunikliai buvo alRo-prade-įtraukti is po maskvines im- holio • ir todėl j ne_ 
perijos sparnų. t j &

no elnio nepagauna, ale jau-Iiau kartu su inž. BEINO- —-—_ ................
a niklis tai jau neissisuka. jRAVICIUM atidare techni-.kūrėsi draugijos, vyko skai- 'streikas, kuriame sąjungų * \
f ^lės!ki^k°ntof« Yilniu>-. _Jt«ngi profesinių sąjungų,Sąjunga suvaidino labai?-,, tJ-,

no negro nuteisimas už pa
našų prasikaltimą irgi kalė
ti iki gyvos galvos visame 
krašte padarė gerą Įspūdi. 
Gerą tuo žvilgsniu, kad tei
singumas pasirodė bešališ
kas ir šį kartą, gal pirmą 
kartą toje valstijoje, neatsi
žvelgė į kaltininkų odos 
spalvą, bet įstatymą taikė 
visiems lygiai.

Romėnai teisingumo die
vaitę vaizduodavo pavidale 
moters su užrištomis akimis 
ir su svarstyklėmis rankose. 
Teisingumas žmogų sveria 
pagal, jo prasikaltimą ar ne
kaltumą, bet teisingumas 
nežiūri į kaltinamojo aprė-

priemone ir .dalą, kilmę, išvaizdą ir t. t.
__ _ __ -o- r______ ________ lavai panai- : žinoma, teisingumo “dievai-

-menojaiiv . pasi-Ičiudnas gyvenimas. Žolės] jrž technologas** V. SI-'suvažiavimai, net laikraš-'svarbų vaidmenį. • Streikas ?et toks. tė” visada išsigudrmdavo
rinkti vieną ar kitą. Abidvi niekui- nesimato; elnią1 Pra-įRUTAVIČIUS paskutiniais čiai pradėjo eiti aplenkda- Nuparaližavo visą valstybinį f. , ?la J^“® .savo akių raikšti pakelti ir

£ikasa sniegą ir ėda sama-studentavimo metais dirbo [mi privalomą cenzūrą . . .'gyvenimą, valdžia buvo pa-l^ffi- ka(^ ketunba1^ Jau’įpastebėtk ką. ji “sveria”.
ia i Vilniuje prie miesto elektri- Vilniuje vyko streikai ir po-įniko je, ir jau spalio 17-ją mk V?1, l)akbux® 1 5® istaty-Todėl apie visišką teisingu-

„ ----- nės statybos ir požeminio-litinės gatvių demonstraci-i caras buvo priverstas pas-?? kl su Jals dary-j mo bešališkumą sunku kal-
—Abidvi nušviečia tuos į0„S^kos eda. į^ieIektros tinkl°. kloJimo> o jos . . . Penktųjų metų an- kelbti konstituciją . . . I* Florida nririeknsiiim kai.() J,1'le-

oukrau- !iwvu» nnca-i^ onciiriii^ vi?nc i Taunu inTinioriii ■ * loiictos p1 išlėkusiųjų artos institucija, veikia to-
rmas> susidedąs vien tik ki°s ar kitoki°s visu°mcnės

geros.
—O apie ką jos rašo? Ar 

yra gerų baikų?

lakus, tėve, kada lietuvių vazĮneJaS1 šunimis. buKrau-nuo m ^irbo kaip in-jtroje pusėje susikūrė visos i
tauta pradėjo save pažinti, ®? } r0"es. ?vo mant3> Inžinierius Vilniaus Techni-valstybės mastu laisvųjų di«uSxj«x, «,«uuw-{ž u,,
te. e.... J kinko keliolika sūnų ir va- Bi.,m pro?esinž? jos metp baltųjų ™b

mokytojų, teisininkų, no savo aukso amžių. Reak- JLj:taip sakant, keltis iš miego; 
arba kada po ilgos nakties ;2}“®Ja Paskui 
Lietuvoje pradėjo

sūnų
elnius. kos Biure.

Jauniausias kalbamu me-

vien 
išnešė rėmuose ir negali būti “ak

las” tikrovei. Demokratinėj 
tvarkoj betgi siekiama, kad 
teismas būtų kiek galima 
rešališkesnis. Tai yra idea
las, ir kai pastaruoju laiku 
Floridos teisingumas pasi
rodė šiek tiek daugiau lin- 

*‘ takoj, o gal juos veikė ir tas kęs į nešališkumą 
"ifaktas, kad Floridos valsti-se {

tų visuotini streiką, kuris nei. Prieš Pirmojo pasauli- ' baįV žmon2,^?' ™eka' jina tik pasidžiaugti. Tegu 
~ . • nenu-

negnų ti-ūksta ir persimeta ir i ki
tas pietines vaišijas!

mieji yra kalti, bet kartudienoti. €lniai ?aVklv’t\nai ir-Ž-m-T tu buv® inž- technologas inžinierių bei technikų, že- cijai užėjus, viešoji d-jos 
įdomu i'tuos laikus pažvelg-"es.1k.e,l,a»;-Yrak,°Paz‘u‘?‘’STEPONAS. KAIRYS, ne-,mėtijos darbuotojų ir kt. Įveikia aptilo; nebėjo “S“’’ “k ,1S

ti per šių dienų langą. Maiki. Ale pasak.vk, kodėl pri|(iausonlybės laikais Lie-j Vyriausiu tų sąjungų tikslu ruošti viešu paskaitų, pra- M ? a • "?* *?s- ')®usmes-
-Nu rai ir niektos ™kas ^ip,nepa-;tuvos Unkeraiteto (vėliau buvo sutelkti visas dėl lais-inešimų dėf administracijos

knygos,’ ate žinai, Maiki,1 o<io ant muvInk plkuų- VDU) profesorius Kaune, 'vės kovojančias jėgas ir su-; daromų kliūčių; kita vertus,' sikafui^įvod Alkoholio T
1 ‘i „s L-nvoii npturiu i —Tiems biznieriams, tė-baigęs 1908 m. Technolo-įdaryti Sąjungą, kurio- —-------- s arteliai buvo alkoholio ibaigęs 1908 m. Technolo- įdaryti Sąjungą, kurios cen- pas inžinierius kultūrinin- 

!ve, kurie gamina judomųjų gijos Institutą Peterburge,‘tras vadovautų visai kovai kus nukrito ir ūpas bei pa- ** -7?^ 1.I1^?S<Kęs 1 nes?IlskunuĮ »asmiu(>-
paveikslų filmas, Lietuva kelis metus dirbo Petro Vi-•ir lemiamu momentu skelb-įsiryžimas tarnauti visuome-i a- a° on os vasi-jse santykiuose, dėl to gaii-M ...................... - -.......................................................... i Streiką, kuris nei. Prieš Pirmojo pasauli-ba** zmones.da‘- !“eka'i™a “k paskižiaugti. -

valdžią kapitu- nio karo pradžią mln tekoiį, !,S2±<;Y!k,..?s:_I>aIin.k,ra.as .
ipereikelti .s Vilniaus I 2e-ipl?evartavjln^

, . . Maskvos inžinierių ir > kie^ žinau, karo j Teisėjas W Mav Walker
nimis žmonės nevažinėja. į jos skynuje. ...... technikų iniciatyva metų in.zlI?!®l?ai įpereitą savaitę išnešė snren- T. B.
atlaidus eina basi, o batus j Is visų čia suminėtų mzi- Į j-ugsėjo mėn. buvo sušauk- organizuotai nepasireiškė, jįg vjsieni
nešasi ant pečių; tik prie nĮerių, šiandien tik paskuti-;^ yjgog Rusijos inžinierių 
bažnyčios apsiauna. Bet afr- nieji du vaikšto gyvųjų tar-jir technikų atstovų suvažia- 
gi tas nebūtų įdomu dabar P^, prašokę jau 80 m. ®^“ivimas, kuris turėjo priimti 
pamatyt ant muvink pik-,ziaus 11 gyvena Amerikoje, ^sąjungos įstatus, politine 
čių? Visi Amerikos lietuviai; Be vilniečių buvo dar platformą ir įgalioti s-gos

kad aš prie knygų neturiu 
didelio patraukimo. O be
to, mano ir akulioriai jau _ , . . . ... . . .
pasenę tai druką nelabai nėra tokia įdomi, kaip lau- leisio fabrike ir pne jo sta- 
suskaitau o ypač jeigu kine Laplandija. tybų Rusijoje, vėliau Vil-
smulkios’litaros. F I —Dac rait, Maiki, Lietu-niaus Miesto savivaldybės

__jejou taip, tai aš jau 'voje baltų meškų nėra ir šu- Vandentiekio ir Kanalizaci-
nežinau, kokia dovana tė
vui geriau tiktų.

—Maiki, aš galiu tau pa
sakyti, kas man geriausia 
tiktų.

—O kas?
—Bonka šnapso, Maiki.

Mačiau gazietose pagarsin
ta, kad yra spešel tėvams 
padarytas trunkas.

—Degtinės aš nepirksiu.
—Kodėl? '
—Noriu, kad tėvas nore 

kartą išsipagiriuotum. Il
giau gyvensi

eitų žiūrėti. ' .vienas kitas lietuvis inžinie-
—Tas tiesa, tėve; kiek-'rius provincijoje: inž. tech- 

vienam lietuviui Amerikoje nologas V. BIELSKIS -— 
būtų idomu pamatyti seną Gubernijoje prie Šiaulių, 
savo tėvynę filmose. Bet OKULIčAS, gyvenęs savo
Lietuvos vaizdų galima įsi-ūkyje Ukmergės apskrity, 
gyti ir be filmų. Kaip sa-| Tuo pačiu laiku Vilniuje
kiau, yra dvi naujos knygos, buvo ir sulenkėjusių lietu-

—Tavo noras olrait, vai- “Lietuva Budo” ir “Dieno-!vių inžinierių. Paduodu jų
ke ale pasakyk, kas iš to-]jant”, kur Lietuvos gyveni- pavardes lenkų rašysena,
kio irvvcnimo, jeigu aš ne-imas yra gerai atvaizduotas. kaip jie patys jas buvo ra- kio gyveiiii. , J s J 6 še: BUDNY. FIEDORO.
gaunu ko noriu?

—Bet kodėl tėvas nori
tiktai degtinės?

—Maiki, aš daug ko no
rėčiau, ale negaliu gauti. 
Vot, aš norėčiau nuvažiuoti 
Lietuvon, pamatyti seną 
krajų; nu, ale kaip tenai 
nuvažiuosi?

—Lietuvą, tėve, galima

priverstų
liuoti.

valdybą prisidėti prie są
jungų Sąjungos. Į suvažia-

įsnese spren
dimą. Jis visiems keturiems 

Autoriui leidus iš kaltininkams paskyrė kalėti
“Technikos Žodis”

KA1P SUSOVIETINO 
LIETUVĄ

Jei kas nori žinoti, kaip

!iki gyvos galvos. Praktikoje 
tai reiškia, kad visi kalti
ninkai turės sėdėti bent 10 
metų kalėjime ir tik tada 
galės prašyti paleisti juos 
“ant žodžio” į laisvę.

NAUJAS DARBAS

vimą gavo kvietimą ir V ii- Lietuva buvo sovietinama, 
n*aV?. iažjnierių d-ja. Aps- perskaitykite žymiausio Lie- 
varšeius, į Maskvos suvažia- tuvos teisės žinovo prof. My- 
vimą buvo išrinkti du atsto- kolo Romerio knygutę “Lie- 
vai, inžinieriai: V. Siruta- ----
vičius ir M. Juchna, ir pa 
ruošta deklaracija, kurią 
atstovai turėjo paskelbti

Ką tik išėjo naujas Dar
bo žurnalo numeris. Jame 
rašo: A. Baltaragis “Žvilgs
nis į anapus”, A. Smeliū-

Atsitiko taip, kad tuo pat na# Materialistinis i stori-
metu toje pačioje Floridos j°» >r gamtos
valstijoje vienas jaunas 16 mokslų materializmas ’, A. 
metų negras buvo teisiamas J* Greimas “Tarp šiapus ir 
už vienos baltos, jau seny-įa naPua”,„ Šilbajoris 
vos moters išprievartavimą. • “Leiškas ii Oberlin’, J. 
Jauniklis pirma buvo nu- j Kaminskas “Kipro Bielinio 
te’stas mirti, bet aukštesnis i ‘‘Dienojant”, J. Kiznis
teismas sprendimą dėl ko-!*<Tau^°* nužudyti negalima, 
kios tai priežasties panaiki- “ Hlt kankinti” ir
no ir Įsakė bylą persvarsty
ti. Antrą kaitą bylą svars
tant jaunas, negras prisipa
žino prie kaltės ir todėl 
mirties bausmės išvengė, 
jam taip pat buvo paskirta 
kalėti iki gyvos galvos.

tuvos sovietizacija”.
Joje rasite, kaip buvo pa

naikinta Lietuvos valstybės 
teisinė padėtis, ir Lietuva

suvažiavime, atitinkamai ją 
paaiškinant. Ano meto re
voliucinėms nuotaikoms bū-

"paskendo komunistų val
domoje Sovietų Valstybėj

ir paprašyti, kad’ kas pas--vadinamas “kunigaikščiu”, dingą, kad buvo išrinkti a- j^Kiekvienam?patartina ta 
kaitytų vakarais, jeigu pa-mat jo pavardė sulenkinta į bu jauni, radikalių pažiūrų knygute perskaityti, 
čiam sunku? j inžinieriai, nors d-jos narių jo$ kaina tik 35

—Olrait, Maiki, jeigu jau —Tėvas nueik į “Kelei-!dauguma buvo ramūs libe-
tu toks man geras, tai at-įvio” redakciją, o tenai jas radinių pažiūrų žmonės, to- 
nešk jas abidvi. Gal Zacir- gausi. Pasakyk, kad tai nuo hmi nuo revoliucinės veik- 
ka man paskaitys, ba ant manęs. Jos. Deklaracijoje buvo pa-

Kodėl tėvas nepabandai šę: BUDNY, FIEDORO- 
nors vieną tų knygų įsigyti VVICZ, GIEDROJČ (kolegų• _ ___ 1______ 1 1______ ;vnJinarano

centai.
Galite gauti Keleivio admi-
listi aci joje.

pamatyti ir Amerikoj bū- nas.
druko jis daugiau gramot- —Okei, Maik, aš tuoj ei- reikšta, kad Lietuvos inži 

nu. Įnieriai dėsis prie bendros

Pakalbinkime draugus ir Reiškia ir negro atsitikime 
kaimynus užsisakyti “Kalei-mirties bausmė nebuvo pri-
vi”. Kaine 'taikinta.

ją galima tik kankinti 
kL Jame yra ištrauka iš M. 
Katiliškio “Išėjusiems ne
grįžti”, Martin Heidegger 
ir ii Sibiro atsiųstų eilėraš
čių. Numeris papuoštas A. 
Petravičiaus 8 paveikslais, 
numeris ne tik gražiai atro
do, bet ir labai turiningas, 
kaina $1. Galima gauti ir 
Keleivio administracijoje.

ir
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MOTERŲ SKYRIUS
MARIJA LASTAUSKIENĖ

BROLIAI
(Tęsinys)

—Na, ačiū Dievui, tas elgeta amerikietis išėjo pas i 
Domeiką. Kad tik nenorėtų bylinėtis . . .

—Nėra ko bijotis, — juokėsi Adomas, — norint by
linėtis, reikia turėti pilną kišenę, o jo tuščia. Iš išvaizdos 
gali spręsti . . . Domeikienė serga, pravartu jai pagalbi
ninkas: malkų atneš, bulves nuskus ir užsitarnaus duo
nos kąsnį, o jei ne duonos, užteks bulvių . . .

Juokėsi abu džiaugdamiesi atsikratę.
Domeikų trobelė buvo mažytė, viena tik gryčia su 

pečiu duonkepiu. Krūvelė akmenų pečiaus angoje atsto
jo virtuvę. Mažame katilėly virdavo valgyti, sukurdami 
ugnį tarp akmenėlių. Dažnai dūmai virsdavo i tvartą, o 
į viralą birdavo suodys ir pelenai, bet Įpratusi šeiminin
kė kentė, o viralas, nors ir atsiduodavo dūmais, 
alkaniems būdavo skanus. Reikėjo čia pi-ie viso pripras
ti. Plonutės sienos šilumos nelaikė, nors dar šalčių nebu
vo, rudens vėjas veržėsi per plyšius.

Šeimininkė Feliksą iš jaunų dienų pažino ir nuošir
džiai sveikino.

—Dieve brangus, kiek laiko praslinko, — tarė žiū
rėdama i nuvargusio svečio veidą. — Daug perkentėm ir

?.\ AIGŽDŽ1Ų MEDAUS MĖNUO

Amerikos televizijos vyriška žvaigždė Ron Starr susi
tuokė su danu aktore Gret? Thyssen. Jaunasis neša 
jaunąją Į lai va. kuriame jaunieji daro savo medaus ke- 
iior.ę. Jaunajai tai jau trečios vedybos, o jaunajam dar 
tiktai antros . . .

ŠEIMININKĖMS
Baltų pupelių tirita sriuba

Yra daug moterų, kurios švarumų, dulkių, fabrikų Išvirkit buljoną, kaip; 
turi negražią, nešvarią, per suodžių, kurios visos apsė- , verdat paprastai, iš mėsos 

-j- vįgOkjų šakninių daržo
vių. Paimti svarą baltų pu
pelių, suvirinti su gabaliu
ku sausos bulkos ir pertrin
ti per sietą. Smulkiai su
pjaustyti pusę petraškos, 
pusę morkos, pusę svogūno 
ir pakepti šaukšte sviesto. Į- 
berti šaukštą miltų, užpilti 
stiklinę perkošto buljono, 
užvirinti ir sumaišyti su pu
pelių koše. Praskiesti visu

Veido valymas

da mūši) odą ir susigeria 
poruose. Nuo to veido Oda 
pasidaro ne tik nešvari, bet 
ir per sausa ar per riebi. To
dėl iš lyto reikia padengti 
odą su kremu, apsaugoti ją 
nuo nešvarumų. Nusiprau
sus aptepti veidą dieniniu 
kremu, kuris pasirenkamas 
pagal savo veido ypatybes 
(riebesnis ar sausesnis), po 
to lengvai pasipudruoti.

Kam priklauso žiedas ?
patyrėm nuo to laiko, kai velionis, jūsų tėvelis, išleistu- Įaj susitaria vestis, 
ves jums kėlė. Gaila mums tamstos, labai gaila ir nesi- susitarimas vadinasi suža- 
tikėjom, kad Dievas leis dar pasimatyti. Mes čia vargsta- dėtuvėmis. Jie vienas kitam 
me, bet ir už jūrių marių ne lengvesnis gyvenimas buvo. ‘'pasižada*’. Įvairiuose kraš- 

—Visko buvo, — atsiduso Feliksas, — nesiskųsčiau tuose sužadėtuvės n*a įvai- 
ir nesakyčiau, kad mano gyvenimas sunkus, jei ne žmo- atžymimos. Daugelyje 
nos liga . . . Ilgai kentėjo ji, vėžys mėčiojos po visą kū- brastų vyras dovanoja mer- 
ną. Negelbėjo kelios operacijos, baisi liga atsinaujinda- ^nai ,0K* *?ors ženklą, žie- 
vo. Du maži vaikučiai susirgo difteritu. Gal jiems trako - - j
priežiūros. Motina negalėjo jų globoti, vargšeliai mirė . . . vegt* if kartu «paženkli- 
Širdj man graužia baisi mintis. Bet gal klystu, gal svetimi na*> merginą, kad ji jau nė- 
žmonės darė viską, ką galėjo, o tiems mažučiams buvo la laisva, ir kad kiti vyrai 
žadėta mirtis. - į ją nesidairytų.

—E, nekalbėkim apie praeiti, negraudinkim širdies, į Lietuvoje sužadėtuvių 
— sakė Domeika. — Ir mums nelengva buvo. Dabar jau, paprotys buvo žinomas, bet 
kaip matai, turime savo žemės sklypą, trobelę pasistatėm ne labai paisomas. Poros 
ir ūkininkaujam. Duonos nepritrakstam, bet sveikata dažnai pasižadėdavo viens 
silpnėja, senatvė artinas, o nuo to niekas negali pasislėp- kitam žodžiu, -artimųjų ir 
ti. Visko reikia pragyveni šiame pasauly — ir gero ir šeimos rately, be jokio apsi- 
|jjOgO * keitimo dovanomis. Kaliais

Feliksas užsimąstęs žvalgėsi. jaunikis dovanodavo mergi-
t, ;. . , , _ . . nai žiedą su kokiu brang-—Reikia pagerinti gvvemmo sąlygas, — tarė lvg i „i-™™-, . . , . ’ ‘ ' akmeniu, bet nebuvo nusta-

save, — būtinai trobos vidus stora popierium apmušti, o koks tas žiedai turi
iš lauko lentomis apkalti, virtuvėlę išmūryti, sveikatą būti.
taisyti su gydytoju pasitarus. • Į Amerikoje sužadėtuviu

Vargšas sklypininkas ėmė juoktis.

Kai vyras ir mergina rim- linti žiedu. Jaunikis, mokė- 
i ciieifc in toksjęs už žiedą arti tūkstančio

dolerių, panoro ji atgauti,
kai mergina atsisakė už jo 
tekėti. Gi mergina pasiaiš
kino, kad ji nemananti do
vanos grąžinti, nes dovana 
priklauso tam, kas ją gavo, 
o ne kas ją pirko.

Ne visi susipykę sužadė
tiniai eina j teismą, bet fak
tas yra, kac|„daugely atve
jų, kai sužadėtuves išviri,
žiedo pasidalinimas sukelia* — - -- ----------
painumų. Nėra griežtos tai-

sausą ar riebią veido odą.
Pačios jos būtų visai gra
žios, bet oda gadina visą įs
pūdi. O taip lengva, ir be
veik visai “už dyką’*, gali
ma padaryti veido odą švel
nią ir gražią.

Pirmų pirmiausia veido 
oda turi būti visuomet šva
ri. Jei moterys vartoja bet 
koki muilą, be to dar prau
siasi šaltu vandeniu ir stip
riai trina veidą šiurkščiu 
rankšluosčiu, tai jos tikrai 
negali skųstis, kad turi 
raukšlių, kad oda sutrūki
nėjus ir sausa. Jos tuos trū
kumus pačios pasidaro ne
tinkamai prausiamos vei
dą. Muilas daugiausia tik Dantli P«ež>«ra
sausina ir erzina odą, o šal- { . ;---------
tas vanduo uždaro odos po- _ Dentistai sako,

Pudra duoda veidui gražės- buljonu, užvirinti. Po to pa- 
nę išvaizdą. Gi kremas ap- imti du trynius, išplakti 
saugo veidą nuo sausinan- juos su puse puodelio grie- 
čio vėjo ir dulkių. jtinėlės ir įpilti į sriubą. Pa

kaitinti, bet neleisti užvirti.V. Funkienė
Duoti stalan su skrebučiais.

Skrebučiai

Skrebučiais vadiname iš
- Dėstai sako. kad v»- prie<,us

rus (skylutes) ir tokiu būdu Jant dantis šepetuką reikta - paįmtį prancu-
neleidžia jai kvėpuoti. Be traukti aukštyn ir žemyn, o F itališką) bulka,
to, iš uždarytų porų negali 1 «>nus. Dabar sepetu- £p,utą g *piaustyįi 
išeiti nešvarumai. Trynimas kal Į1’3, gaminami is nailo- „Storomis riekelėmis. Kie- 
šiurkščiu rankšluosčiu tik ?», sena- yra kieti, ir trau- kvfen4 rieke,ę supiaustvti 
daro naujas raukšles. ,kant j) į sonus, nusibraižo jveįa;s keturkamniais gaba-

Veidui valyti dabar yra <?3.?5^ ema^; A0’ pantis liukais. Sudėti į keptuvę ir 
visokių kremų ir “lotions”, Le‘kla val-'^..lr Is "dau1s: lašinti ant kiekvieno po ke- 
bet geriausias būdas yra Ts neleidžia susidaryti tirpyto sviesto, kad
pats pigiausias. Kas vakarą, akmemms (geltonom kiekvienas ^baiiukas pri-
bet tikrai kas vakarą, nors kiet_om nuosėdom) kūne sisunktų sviesto. Apversti
būtum ir labai pavargusi ir nuse(*a pne dantų smagenų. juos Tada juos ant skardos
nelinkusi ką nors daryti, į T T   , . išpylus pakaitinti krosny,

p au ą, t jęoi parausvės. Kas mėgsta,reikia nuodugniai išvalyti būda 
veido o.dą. Tam tikslui rei-1

I keičia savo

— prieš dedant j krosnį, gali-
kia visai lengvai,- peįtrinant j^vo Va^ apibarstyti parmezano
i odą, aptepti visą veidą J buvo De!aware. ' ar kitokiu sūriu,
valančiuoju kremu, po to
palaukti apie minutę laiko, 
ir tada lengvai ir švelniai 
nušluostyti su “cleanex” ar 
kitu minkštu popierium ar 
skepetaite. Tuomet paimti

i j _ . šilto, bet jokiu būdu ne
‘T„S ^rito vandens, pridėti Iru-susižiedavimui turi grąžin-' i 1 •

j v - i • • - puciuką borakso, veidą nu-tl žiedą. Kai kurios, įžeistos Iauti ir nusaudnti 
ir nesavanaudiškos, grąžina riu ,.ankšiuošžiu ne Jt‘rinant 
žiedą, nenorėdamos laikyti, , . - , , . ; , ji, bet švelniai spaudanttokios dovanos, kun nuolat ,Daba]. jau >u O(1aPbus . 
pnmmtų iširsią meilę Ki-j, - jr tiJR dįbm . . ._
tos galvoja, kad sužadėtu- ka, ]i(e te )£ majs. 
vių žiedo nes.oj.mas jira lyg ti fe“ naktiai‘ais Tr.n.a.s
.r priminimas kitiems T (jeigu odo yra labai sausa), 
rems, kad ji jau tun pasis- iBet\okiais’ kremais 
kyrusi sau vyrą, ir nėra lai- Jt fc- , , vak°r„ _sva. Nešiojimas žiedo kuo-'t^ _
mpt sužadėtu vės išvra vra! trecias vaKar<*S,met .uzaaetuves įsyia, .vraipes veido odai reikia duoti

IMKIT ir SKAITYKIT!v
Be šitoj vietoj nuolat skelbtų ŠVENTADARBIAI, 1 veiksnio 

knygų Keleivio dministracijoje tragedija, N. Gintalas, 33 psl.,
galima gauti dar šias knygas:' kaina ..................... ....... $0.25
LSDP FOR LITHUANIA’SaLK°Hi°LIS IR KŪDIKIAI,

FREEDOM, parašė S. A. Vik-'^  ̂Pri- kauta....... «0.15
toras, 32 nsl.. kaina 50 centu KRALJAS IR KERŠTAS, nove-

JŪRININKO SINDBADO NUCK; Jes; V. Kirlys, 103 psl ,
TYKIAI, Įdomūs pasakojimai ' ks’pa,-—AW\'rko" * ^rj^O 
jaunimui, 108 psl., kaina $2-00 LIAUDIES DAINOS, gaidos

NAKTYS KARALIŠKIUOSE,! mišriam chorui. V. Banaitis,
Liudo Dovydėno apysaka. 168’„kaina $1.50pisi., kaina .................... $2.00 ^AS YRA ^OČIALIZACIJA,

NEPRIKLAUSOMOS LIETU-i K- Kautsky, 31 psl., kai-
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka-
rys, 225 psl., kaina .. $p.00 šLILBINe IŠKILME, 1 veiks- 

Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K. m<> komedija, 20 psl. kai-
Kraučiūno eilėraščiai. 124' JJ® -••••♦••••••••••••
psl.. kaina........................ $1.00 MONOLOGAI IR DEKLAMA-

paprotys yra labai forma-
—Tai ne mūsų nosiai tabakas. — sakė Domeika. — lūs. Vyras merginai būtinai ?K.J311 PaKen^imast «K at* pakvėpuoti ir pailsėti.

Viską galėtum padalyti, kad tik pinigų būtų, bet iš kur turi dovanoti “deimantini” I . J™3? ,g?.lll?') Ikavalle-i Iš rvto reikia tik
juosimti? " ’ žiedą, o ne su kokiu kitu z,adas.b^,;Bas;'plauti šiltu vandeniu,

—Rasime, — sakė š ypsodamas Feliksas, — prisipa- brangakmeniu. Sužadėtu- 1®S,visuomet derina šiek
.................................... ............. ....... , „„ .......n<s«žadėtuyės.l^fc'a^^±>iir jūsų oda’tikrai *

Įcad
mingas

nusi-

tolimi, ir aš, išvažiavęs Į Ameriką, nesusirašinėjau su gia ar nenori jd nupirkti? ; _ . , ^a!Kl\
juo. Kada kunigas dėdė mirė, nutrūko ryšiai su tėvyne. Deimantinių žiedu gamyba!*J”3110’ ka(*
Sapnavau kartais .gimtinę trobą, apylinkės vaizdus, bet «« yra dalis vestuvinio biz-
kita meilė užtemdė tuos jausmus. Aš pamilau visa širdimi n*°- *^e Vla f‘an? ^ran^esn^ meilinos 

negu auksiniai vestuviniai merglnos

greit jos neteks, jei tinka
mai jos neprižiūrės. Mūsų 
aplinkumoje yra daug ne-

LICDI TĖVO
ir siela jauna moterį ir vedžiau. Prąsidejo nauias laimm

- L . . v v n _ ♦ _ žiedai, ir Kainos iu vra nuogas gyvenimas, gražus, kam sapnas. Keliolika metų gy- - J •- r. .-i-v j >imto iki keliolikos šimtų ir
venome vienu du. paskui sulaukėm vaikų ir buvome dar net kelolikos tūkstančių do- 
laimingesni . . . Ak. ir vėl grįžtu Į praeitį; aš norėčiau )erių. Kuo brangesnis dei- 
laikyti atmintyje tas laimingas valandas ir užmiršti bai- mantas, tuo geresnis Įrody- 
sius smūgius. Reikia užmiršti. Pasistengsiu pradėti nau- mas, kad jaunikis yra tur- 
ją gyvenimą. Dievas davė man pažint geras bičiulius ir tingas. Sužadėtuvių žiedas 
gerą vaikelio širdį. Mano širdy jis užims mirusiųjų vai- pasidavė ne tik ženklas pa 
kūčių vietą. Susipažinsime arčiau, — sakė glostydamas sižadėjimo, bet ir investavi- 
vaikelio plaukelius, — kaip tavo vardas? turto. Pametus ar ki

—Tadas, — atsakė vaikas nedrąsiai žiūrėdamas i I?.aĮa(rus,.f° L.2®11 
nepazjstamojo veidą, kurs atrodė labai simpatiskas. Jerių KIausimas kyla, kai 

Kol Domeikienė išvirė vakarienę, Feliksas sužinojo, su (uo turtu atsirinka kai 
kad Tadukas jau moka skaityti, pereis į antrą pradžios sužadėtuvės išira? Ar žie- 
mokyklos skyrių. Domeika pasakė, kad berniukas yra das, kuris pirktas vyro pini- 
gabus ir labai noriai mokosi. gaiš, yra vyro nuosavybė ir

—Kokia laimė, kad ėjau pėsčias iš stoties, — sakė todėl sužadėtuves nutrau- 
Feliksas. — Jei būčiau radęs automobili, ir atvažiavęs kus> tui i būti jam grąžintas, 
su visais daiktais, Adomas būtų mane iškilmingai suti- ar’. ka!t^ dovanotas mergi-
kęs, ir nebūtumėm su Taduku susipažinę. Juk nepakvies- J3*’ ^.J3 nuo.sa^Y » ,ir .v , .. . « tt • • • Ji su juo gali pasielgti, kaiptum manęs, jei pasirodyciau turtingas? Kaip gerai vis- jaj patinka .
kas susidėjo _ džiaugėsi pralinksmėjęs. - Dabar mano, Pereitais' metais Bostone 
širdy tuščią vietą užims geras vaikelis. Galės lankyli gim- dėj vieno tokio brangaus su. 
naziją, o paskiau ir universitetą. Patys mane pasikvietėt, žadėtuvių žiedo susipykusių 
visų atstumtą, tai aš pas jus ir apsigyvensiu. [sužadėtinių pora nuėjo į

(Bus daugiau) įteisiną, nes negalėjo pasida-

yra tikroji 
nuosavybė, jo “turtas 
gu sužadėtuvės išyra, tai ir 
žiedas turi būti jam grąžin 
tas. Na, o kaip galvoja mū
sų skaitytojos? Ar būtina yra 
žiedą grąžinti vyrui, ar jis 
priklauso merginai am
žiams, nežiūrint kad ji ište
ka ne už to vyro, kurs jai 
žiedą dovanojo?

O. P.
PLAI KO AMŽIUS

vyro 
” Jei-

Plaukas gy vena 2-5 metus ir 
iškrenta. Jo vietoje išauga ki
tas. Suaugės žmogus kasdien 
netenka 200 plaukų, vaikas — 
90, o senis — 120. Toks natu- 
raulus plaukų iškritimas nėra 
pavojingas ir dėl jo žmogus 
nebus plikis, nes jų vietoje iš
auga kiti.

Žmogus gali nuslėpti visus 
dalykus, išskyrus du: kad jis 
yra girtas ir kad jis yra įsimy
lėjęs.

Jei tave dranga* ar kaiaiv* 
Uairašyti. Kaina ne- 

ne&aito “Keleivio’’, para*
Ukk . '

Angelą Barbara. JĮ9 
duktė Joė-eph Barbara, Kiif 

rio namuose Apalachin, N.
miestelyje 1957 n. po* 

sėožiavo “gengsterių kon
vencija’'. Duktė šaukia, kad 
reporteriai ir fotografai e* 
sų kalti dėl jos tėvo mir
ties.

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir 
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
str.), 196 psl.. kaina .. $2.00

LIETUATOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
85 centai į

MOTERYSTĖ. J. E. Georg, 
daug patarimų kaip natūra
liai gimimus reguliuoti, 224 
psl., kaina .................... $3.00

KELIAS Į PASISEKIMĄ, J 
Grabau-Grabausko patarimai 
kaip elgtis visokiais atvejais, 
144 psl., kaina ............ $2.00

LIETUVIŲ TAUTINĖS PUOŠ
MENOS, Vladas Vijeikis, 
42 ps!-, kaina ................ $.50

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

olaukie. 97 psl., kaina .. $2,00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai

na 50 centu
DAKTARAS Iš PRIEVARTOS, 

3 veksmu Moliero komedija, 
59 psl., kaina 30 centu

KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO, 
Z. Aleksa, 76 psl., kaina 25

centai
DIDYSIS SAPNININKAS, 185 

psl., kaina .................... $1.50
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pvsakos. A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centu

MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai, 
J. Motekaitis, 31 psl., kaina 
15 centu.

CARAS SIBIRE. 1 akto vaidini
mas. 42 psl.. kaina 25 centai.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVE
NIME. J. Baltrušaitis, 32 psl., 
kaina 15 centu- ,

SLAPTAS GINKLAS, 1 veiks
mo komedija, J. Steponaitis, 
30 psl.. kaina 15 centų.

GYVULIU PROTAS, 212 pal., 
kaina 75 centai.

UŽSIENIO LIETUVIAI. P. Ru- 
seckas. 56 psl., kaina 50 centų

APIE TURTŲ IšDIRBIMĄ, 
139 psl-. kaina R0 centu.

SOCTALIZMO BLAIVUMAS. 
230 p»l., kaina ........... $0.50

EGLĖ. duetas iš tos operos, M. 
Petrauskas, kaina a... $0.50

CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25 
EILĖS IR STRAIPSNIAI

(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl., kaina .. $0.25 

ANARCHIZMAS, 29 psl., kai
na ....................................... $0.15

SALOMĖJA, vieno .akto drama,
59 psl.. kaina'............... $0-25

DBBATAI SOCIALISTU SU 
„ KLERIKALAIS, 45 psl., kai- 

’Įi na;. .... - ...... $0.16
DĖL PINIGŲ, 3 teiksmu dra

ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina 50.25 

pIEVO TEISMAS, parašė Ne- 
- vėrinskas. 16 psl-, kaina $0.10 

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl.,
kaina .............................. $0.20

KUNIGŲ CELIBATAS (kodėl 
kunigai neveda), 58 psl..
kaina .............................. $0.25

NIHILISTAI. 3 veiksmų trage
dija, 61 psl.. kaina .... $0.25 

KARĖS NUOTAIKOS, vieno a- 
kto - veiksmo drama, 42 psL
kaina .............................. $0.20

CHAMAS IR APAŠTALAS. 3 
veiksmų komedija, 48 psl.,
kaina .............................. $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA,
32 psl.. kaina ................ $0.10

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10 

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl., kai
na ......................................... $0.75

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15 

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ....................................... $0.75

ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltru
šaičio eilėraščiai, 151 psl., 
kaina $0.75

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl„ kaina .. $0.75
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636
27.
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Kam’Tiesa’ šokdina V. Rastenį? 200 tūkstančių arba vienam 
tūkstančiui — 22; Jugosla
vija — 1 miliono 760 tūks
tančių, vienam tūkstančiui 
— 108; Norvegija — 8,600, 
vienam tūkstančiui — 3; 
Lenkija — 6,028 tūkstančių 
arba vienam tūkstančiui — 
220; mažiausia dėl karo žu
vusių turi Jungtinės Ameri

Atkelta is 2-jo psl.
I— tris kartus. Iš to aiškėjo, kurios reikšmės turėjo Lie
tuvos darbininkams tautininkų valdžios sukurta organi- 
Įzacija, vėliau pavadinta “Darbo rūmais”.

Pagaliau V. Rastenis papasakojo Maskvos čekistui ir 
[apie tai, kaip tautininkai užgrobė pažangiosios inteli- ^os va^stybės — 187,000;

Lietuva nekariavo ii jos 
aukos dar didesnės. Lietuva 
daug savo gyventojų prara
do Rusijos vienos ir antros 
okupacijos metais, o taip 
pat Lietuvą ir vokiečiams 
okupavus. Nė vienas, nė an
tras tų Lietuvos kaimynų 
nesigailėjo jos gyventojų. 
Vienas ir antras jaunus vy
rus gaudė ir varė karan ar-

Vietinės žinios
Balfas dėkoja

Birželio 13 d. buvo su
rengtas 1941 m. birželio 
mėnesio baisiųjų trėmimų

iJ. Sonda sugrįžo

• Jackus Sonda sugrįžo iš 
atostogų, kurias praleido 
Čikagoje.

BROOKLYN, N. Y.

Inteligentas, gero būdo gT^iioa 
išvaizdos, lietuvis, nori susirašinėti 
ir susipažinti su lietuvaite vedybų 
tikslu. Turiu nuosava biznį, namų ir 
turtą, tik neturiu šeimos džiaugsmo. 
Rašyti:

P. Vytautas,
232 Young St.,
Montreal, P. Q.
Canada. (20)

’gentijos sukurtąjį “Spaudos Fondą”, padorioms kny- neda.ugr,.n,u.keStė?. žl?onė* J“ karo darbams o kas o- 
įgoms leisti bendrovę. Tautininkai susitarę dideliu būriu ~ ST“”8 ,US°’

įsiveržė ton bendroven nariais, ja ny-valdA w nradėio j . , * •f; . . , • , , .. J?. noma nedaug atsizvelgant i vergų
: leisti tokias knygas, kokios tiko fašistiniam režimui. Va- tų dviejų valstybių bendra ■mirčiai.

naikino arba 
darbams —

siuntė
tikrai

Edinasi, buvo įvykdytas legalizuotas svetimo turto plėši- gyventojų skaičių.
Iki šiol nėra žinomas tik

ras skaičius karo metu žu
vusių Sovietų Rusijos gy
ventojų. Įvairiais apskaičia
vimais ten karo metu žuvu-

’mas. : i • i , : i,
Tai va ir viskas, kas V. Rastenio rašte yra įdomės

imo. Mes, kuriems teko tryliką metų gyventi “tautos va
do” policinėje valstybėje, žinome daug daugiau apie
tautininkų partijos darbus. Tautininkų partija buvo at- . , _A x „ ....
rama smurto ir sauvalės režimui, užkirtusiam tautai ke- 7’2° T?11J.onų'
.Iaisvai ir apkrėtusiam tautos gyvenimą morali- SovietįjoTšalis iki

k nio gedimo puvenomis. To režimo praktikoje buvo ne tik šiol nepasirūpino savo karo 
L sauvaliavimo, žiaurumo priešams, pavienio ir grupinio! aukas tiksliai suskaitytu o 

egoizmo pelnytis visuomenės sąskaiton, bet ir kraujo, 'tik visaip spėliojama ir tai 
ypač kol režimas pasijuto įsigalėjęs. V. Rastenio paša- svetimų apskaičiavimais, 
kojami tautininkų partijos žygiai vyresniai mūsų kartai Taip pat neturime tiks- 

į tebestovi atmintyje daug sodresniu vaizdu, kaip blan- lauš pavergtos Lietuvos dėl 
kūs įbauginto buv. “generalinio sekretoriaus” pasakoji- karo žuvusių suskaitymo. 
mai. Ir savaime kyla klausimas, kam prireikė Kremliaus .^e^Vv.a nebuvo antrojo pa- 

§ Lietuvoje patikėtiniams pavedžioti viešoje aikštėje pu-^. J“0 ^aro °a*yv®* J1 “k 
Ž siau išrengtą p. Rastenį? .deI kar0 Prarado savo ne"

priklausomybę. Ir karo me-
Kitokio tikslo tur būt nesiekė, kaip kad dar kartą ir kiti *okupantai jos be.

Ir kas skaudžiausia: ki
tos valstybės jau užgydė ar
ba tebegydo karo žaizdas ir 
džiaugiasi savų valstybių 
nauju gyventojų prieaugliu. 
Gi Lietuva iki šiol velka o- 
kupacijos sunkų jungą ir 
jos gyventojai tolydžio reti
nami, šalis svetimais apgy
vendinama.

Lietuva yra iškentėjusi 
daugiau kaip šimto metų 
tos pačios Rusijos okupaci
ją. Keturiasdešimts metų 
kietai, tyliai, kultūringai 
kovojo dėl savo spaudos at
gavimo. Tą spaudos kovą 
dalinai laimėjo ir iš tos o- 
kupacijos išėjo, jos jungo 
nusikračiusi, laisva valsty-

---------  ----_ .Minėt Darių - Girėną
minėjimas. Ta proga sūdė-1 Liepos 15 d. sukanka 26 
tos aukos teko Balfui, ku-*
ris jas sunaudos komunistų 
katorgoj vargstantiems tau
tiečiams sušelpti.

Ta proga Balfo skyriaus 
vardu dėkoju prel. P. Vir- 
mauskui, ALTo skyriui jo 
pirm. J. Arlausko asmeny,
Bendruomenės Apylinkei 
pirm. V. Stelmoko asmeny,
Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Sambūrio vedėjai O.
Ivaškienei, skautams, Ste
pono Dariaus postui, radijo 
programų vedėjams — P.
Viščiniui, P. Minkui ir A.
Kneižiui, Keleivio redakci
jai ir visiems, kurie šiuo ar 
tuo prisidėjo prie minėjimo 
surengimo.

A. Andrulionit,
Balfo skyriaus pirm.

m., kai Darius ir Girėnas 
perskrido Atlanto vandeny
ną.

Ta sukaktis šiemet bus 
minima liepos 18 d. 5 vai. 
vak. Lituanicos aikštėje 
(Union Avė. & Stagg St.) 
prie jiems pastatyto pamin
klo. Komitetas prašo drau
gijas ir paskirus asmenis 
atnešti gėlių prie paminklo 
ir ko gausiau minėjime da
lyvauti.

PARDUODAMI NAMAI
Dviejų aukštų namas, garažas, par

duodu be agentų. Namas tinka ir 
krautuvėms. Geros įplaukos. Kreiptis 
bet kada:

5710 W. 65th Street 
Chicago 38, Illinois

mmnuiuiniJE 
NEW ERA

SnAMPOO NAUJOJI 
GADYNĖ

Tūkstančiai suprato,
New Era shampoo yra kasdie
ninis reikalas. Tik švelnus dar
žovių muilas be gyvulių taukųjį 
gali užlaikyti diržingą odą, 
r.uo ko priklauso gražūs plau
kai. naturališka spalva, nežiū
rint amžiaus.

Siųskite $2 už 8 oz. butelį^ 
Frank Bitautas 

327 East Exposition 
Denver. Colorado

Kam

Jieškojimai

pamurzintų ir šiaip murziną “tautos vado” režimą, jo gyventojus įvairiais būdais 
partiją ir partijos “generalinį sekretorių”; dar kartą pa-paikino ir iki šiol jos žmo- 
murzinti ir visą nepriklausomos Lietuvos praeitį; paga- rėš retinami. Retinami jau 
liau kad jaunąją kaitą nugrėstų nuo nepriklausomos, kiek švelnesnėmis ’priemo- 
demokratiškos Lietuvos idealo. Tam tikslui lietuviškie- ^nėmis, kaip antai išveži- 
ji Kremliaus bernai jau daug yra padarę ir neabejojamai j1113!8 į Sibirą darbams, o 
bus daug dar daroma ir ateityje. Nelemtos atminties Pjautiniais metais kasmet 
vadistinis Smetonos - Voldemaro režimas pas mus virsta, , , . , niam apsigyvenimui Kazak-dabar geru komunistams padėjėju. ;gtonaa K Lietuvos apytik.

Ir kas galima pasakyti apie pati‘ generalini sekreto- įai kasmet išvežama po ke
rių”? Gulinčiųjų nemušama, gi p. Rastenis, pats nepre- ifolika tūkstančių jaunuolių 
tenduodamas į “didvyriškumą”, neabejojamai gulėjo ten dirbti. Vieniems lei- 
prieš Maskvos čekistą, rašydamas savo raštą visiškai iš- džiama sugrįžti į Lietuvą, o 
sitiesęs. Tačiau manyčiau, kad ir iš p. Rastenio būtų ga
lima reikalauti kiek apdairumo. Pernelyg jis yra atžaras
savajai partijai, kalbėdamas apie ją beveik prokuroro . .. . .
kalba. Pernelyg jo rašte daug paberta pavardžių su jų J®® ?e°unTikinU per 
tokiu apibūdinimu, kuris čekistui galėjo kelti noro ne tūkstančių žmonių Bet 
vieną jų ir “pačiupinėti”. Ypač nepasigailėto mirusiųjų . jje
ar užsienin pabėgusiųjų, užmirštant, kad Lietuvoje buvo kitur atgabentus gyvento- 
pasilikę jų artimieji ir kad Maskvos čeką baudė nusi- jus, daugiausia žydus, kurie 
kaltusio gimines iki septintos kartos. Pagaliau, kai kurių Lietuvoje vokiečių okupaci- 
asmenų charakteristikoje p. Rastenis, atrodo, nepagai- jos policijos buvo šaudomi. 
Įėjo pabrėžti ir tokių savumų, apie kuriuos buvo galima Be to, į tą skaičių įeina ir 
ir patylėti. |Sovietų Rusijos kareiviai

Tačiau kalbėdami ypač šiuo atsitikimu, neužmirški-1 patekusieji į vokiečių ne- 
me, kad kas nebuvo totolitorinink, poiieijos tardomas

Būkim tikri, tikėkim mū
sų tėvų žemės gyventojų at
sparumu, jų sąmoningumu 
— ir iš šios okupacijos Lie
tuva išeis laimėtoja.

IEŠKO LUKAUSKAITĖS 
KNYGŲ

Sofija Lukauskaitė - Ja
saitienė ieško Lietuvoje iš
leistų H. Lukauskaitės ei
lėraščių rinkinius: “Bran
giausia Pėda” ir “Eilėraš
čių Kraitis” (abi knygutės 
mažo formato). Išanksto

O ■

dauguma jų ten paliekami.
Lietuvos okupantai skel

bią, kad hitlerinės Vokieti- nuoširdžiai dėkoju už kiek
vieną pastangą jas surasti.

geriau tegu nemeta pirmas akmeniu.

Pereito karo aukos
J. VLKS

Kai karo šmėkla vis dar 
tebetūno visos žemės rutulio 
kampuose, tai pravartu pri
siminti kiek dėl paties pe
reito karo veiksmų ir kitų 
karo padarinių žuvo žmo
nių. Žinoma, kai kurių vals
tybių tos aukos yra tik spė
liojamos arba visai nežino
mos, bet demokratijos pa
grindais besitvarkančios 
valstybės savas karo aukas 
tiksliai suskaitė, jas viešai 
skelbia.

Albanija, dabar maskvi- 
nių komunistų tvarkoma,

marintų Tokių badu numa
rintų vien tik Alytaus be
laisvių stovykloje buvo 35 
tūkstančiai kareivių. Tai tų 
nuostolių žmonėmis skaičitB 
nėra tikras, bet jis apytikr 
ps. Bet Lietuvos okupantai 
nutyli, kiek jie Lietuvoj su- 

1 naikino žmonių, kiek jų Si
biro vergų stovyklose žuvo.

Įvairiais apskaičiavimais 
galima prileisti, kad dėl an
trojo pasaulinio karo Lietu
va neteko gero trečdalio sa
vo gyventojų.

Tuo būdu dėl karo dau
giausia žmonėmis nukentė
jo Lenkija ir Lietuva. Len
kija kariavo. Ne vien tik 
hitlerinė Vokietija puolė 
Lenkiją, bet ir Rusija pra- 

vienam tūkstančiui — 15; dėjo savo karo žygį į Len- 
Graikija — 558 tūkstančius‘kiją ir ją pribaigė, o paskui 
arba vienam tūkstančiui te- kartu su Vokietija Lenkijos 
ko 70 žuvusių; Olandija —(žemėmis pasidalino.

per pereitą antrąjį pasauli 
nį karą neteko 28 tūkstan
čių savo gyventojų arba 
vienam gyventojų tūkstan
čiui tenka 24 kare žuvusie
ji; Belgija turėjo 59 tūks
tančius karo aukų arba 
tūkstančiui — 7; Čekoslo
vakija viso turėjo karo au
kų 250 tūkstančių arba 
tūkstančiui — 15; Prancū
zija — 653 tūkstančius ar

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDUĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ ir Kitas Respublikas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
135 W«t l«h SUmI, NEW YORK tl, N. Y. Tel. CH 3-2SS3

Licetmed by U S S R.
MOŠŲ SKYRIAI:

141 Second Avennel39 Raymond Plasa WJ 132 Franklin Avė. I 900 Literary Rd. 
NEW YORK CITYj NEWARK, N. J. |HARTFORD, CONN. Cleveland 13, Ohie TeL GR 5-7430 I TeL MArket 2-28771 TeL CH 6-4724 iTeL T0wer 1-1461
332 Fllhnore Ava I 308 W. Foarth SL I 11339 Jos. Campaa 1632 W. Ginud Avė. BUFFALO 6, N._Y.| BOSTON 27, MASS. bETROIT UlISIcH. | Philadelpliia 23, Pa.
Tet MOhswk 2674 | Tek ANdmr 8-5646 |TO. TOwasead 9-39861 TeL WAh»at 5-8878 
Musų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų garantuoja si antinių pristatymą.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų Ir adresatą pasiekia per 6 • 7 savaites (oro paštu 
per 7-12 dienų). Mūsų įstaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.

ATIDARYTA KASDIEN NUO 9 iki «, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vat

“Keleivio” redaktorius J. 
Sonda buvo išvykęs į Chi- 
cago. Kai jis ten “ilsėjosi”, 
čia Cambridge Amerikos 
Lietuvių Klubo gegužinėj 
jis laimėjo net šešis bute
lius degtinės. Grįžus iš a- 
tostogų poilsis bus daug 
malonesnis turint tokią at
sargą dvasią stiprinančio 
gėrimėlio.

Padegė Haverhill mokyklą

Nežinomi piktadariai pa
degė Haverhill vidurinės 
mokyklos vieną pastatą. 
Nuostolių padaryta 250,000 
dolerių. Policija ieško pade
gėjo ir sako, jog nesą abe-

Rašyti: Tampa 3, Fla. P. jjonės, kad gaisras buvo ty- 
O. Box 15031. čia pakurtas.

KUR ATOSTOGAUTI?
„ Naujai atremontuota lietuvių vasarvietė LAKE HOTEL 
<th Avė ir Park Avė. kampas. Asbury Park. New Jersey, kviečia 
atvykti ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO!

Vasarvietė gražiausioje pajūrio vietoje, vienas ir pusė bloko 
nuo jūros ir MONTE CARLO POOL. Svečiu patogumui veikia 
lietuviška valgykla — restoranas.

Mūsų baras Anehor Room žinomas savo puikia atmosfera, 
šokiams groja džiazo orkestras. Maudytis jūroje bilietai vasar
vietės svečiams duodami veltui. Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis: LAKE HOTEL 7th Avė & Park Avė. corner 
ASBURY PARK, NEW JERSEY

Telefonai: PRaspect 4-7788; PR 6-9671; PR 6-9619 -----

Lietuviška Vasarvietė
NAUJOJE ANGLIJOJE

TRAKAI,
Thompson, Conn. prie Quadric ežero su valstybiniu paplūdimiu 

ir parku, norintiems poilsio ir ramumos, tinkamiausia vieta 
vasarojimui.

Maistaą ir kambarys asmeniui 35 doleriai savaitei.
Adresas: J. Pakays, Box 16, Thompson, Conn.
Telefonas: Putnam, Walnut 3-2836.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVI!] 
AMERIKOJE

Juocls lietuvius bendram lietuviškam danui, aukMfa 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir 
raa dfl Lietuvos laisvos ateities.

8LA GYVYBES APDRAUDA IKI 810,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 810,000 

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

SLA mafimečią apdrauda—rimtas aprūpinimas aM-

ko»

dat
ATSITIKIMVSLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ 

tooda pašalpos iki 8325 Į mėnesį.
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA 

RASTINĄ. SLA nariu galima būti nu< 
fiiioa senatvės.

Daugiau imlų apie SLA darbus ir apdraudas galite 
tt SLA kuopuose, kurios yra visose iymteniso Uetuvię 
kmijose ir SLA Centrą. Rašykite tokiu

lr NEPRA-

8R7 Wusl
Mt M. J. VROKAS

Nm, Yafc 1, l«. Y.

Emilija Drižaitė - Šukienė 
Lietuvoje ieško savo sesers O- 
nos Drižaitės ir sūnų Juozo ir 
Silves ŠUKIŲ. Visi ieškomieji 
yra kilę iš Panevėžio miesto. 
Jie patys ar apie juos žiną, pra- 

i pranešti šiuo adresu: Mrs. 
Josiukas, 4059 Green La

ke Rd., Route 3, Orchide Lake, 
Mich.

Paieškau Krisiaus TREUNAVER 
(Treinavič), kuris yra gyvenęs 
1938*39 metais So. Bostone, Mass., 
261 Athens St., paeina iš Kabelių 
kaimo. Prašau jį atsišaukti, arba 
kas apie jj žino man pranešti.

Joe Trainor
235 So. Hope St.
Los Angeles 12, Calif. (30)

Vedybos
Viengungis, 36 metų, ieško gyveni

mo draugės nuo 30 iki 40 metu am
žiaus. Visoms mandagiai aVakysiu. 
Pareikalavus fotografijų grąžinsiu. 
Rašyti šiuo adresu:

A. Suskevičius (29
R R 2
Baltimorę, Ontario, Canada

Paiešvau vyro vedybų tikslu nuo 
39 iki 42 metų amžiaus. Prašau pri 
siųsti savo fotografiją. Prašau ra
šyti:

Miss Jan. Yudutes 
1297-1291 Eastem P*kway
Brooklyn 33, N. Y.

KIMBARAS ŽOLfi
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pus* 
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrhno. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medieva žievės yra vienos iš go
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių-ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą no* 
siunčiame.

Alex. Mizara
414 W. Broadway

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į A!exander’s vietą.

«xxxxsocxxxxxx)es

ŽODYNAS
A LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Liehivių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu au 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mi
(25) JXXXXX5OOQ0GCWOęXXXX5QOQ0O«b

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS

UetMvią vasarvietes savininkai DUSIAI ir V EITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti į saulėtą Cape Cod 

ir apsistoti )ų puošnioje viloje, kuri šią vasarą turės naają 
“MEŠKOS” vardą. Vešlių medžiu, žalumvnų ir vaisią sodo ap
gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro ge
riausias sąlygas poilsiui.

* GRAŽŪS IR ERDVŪS KAMBARIAI
* GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
* STROPUS P ATARN AVINAS
* NEAUKŠTOS KAINOS
* VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI
* TENISO - GOLFFFO AIKŠTĖS
* ARTI GOLFO SROVĖS ŠILIMAI ATLANTO 

VANDENYS
r - * '*• ARTL TEATRAI IR K. VAKARINĖS PRAMOGOS

es prasidės BIRŽELIO 15. šeimininkai maloniai taukia svečių. 
3 dienos kreiptis adresu:Iki

MRS. MARIA LŪŠYS, c/o “MEŠKA** 
Monument Beach, Beach St^ Cape Cod, Massachusetts 

Telefonas: Buzzards Bay. Plaza 9-3251

VAISTUS I LIETUVA
ir j VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS. Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesteri ir apylinkę vaistais

UaUBUM ie8uo&9Gee8OQQ0(xxxxxK3eeeoaat»aaoum

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tunstoins relldk—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ 

•
"Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nustųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

-KELEIVIS”

17, Mass.

i
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Kiek Boet 
je*
sprogtų?

Balfo parengimai

Lalfo apskrities Valdy
bos posėdis įvyko š. m. bir-, 
žeiio 21 d. 350
Providence 
tarta:

Iš Bostono inžinierių 
veiklos

Smith qt ’ Per susirinkimą, įvykusį .. dov bmiui bu birželio 20 d Dabrilų bute 
, E. L Jame nu- kaiu Jldvbos

Pereitą savaitę Civilės 
Apsaugos įstaiga Washing- 
tone paskelbė, kiek pagal 
jos apskaičiavimą žūtų 
žmonių įvairiuose šalies 
miestuose, jei į juos patai
kytų priešo vandenilio ar 
atominės bombos tam tikro

paskaitą valdybos is^P^umo; .
Vladas hrn,0J.e P^ke bt« m!es^ 

Kuomet bus koks Balfo,švj s New Yorko tema!sąrase eina Bostonas ir is
__ coroiiA ie Lurtn ciiTinomaparengimas Bostone, Brock

tone, Noruoode ir Provi
dence, stengtis tuos paren
gimus vieningai remti. Pa
rengimai numatomi: Bosto
no Balfo piknikas rugpiučio 
23 d. Romuvos parke, Broc
ktone; Bostono Balfo Ban
ketas spalio 25 d. Liet. Pil. 
Draugijoj So. Bostone; 
Brocktone numatoma rude
ni ruošti koncertą ir banke
tą; Norwoode spalio mėn. 
banketą; Providence rug
pjūčio mėn. pikniką.

Architektūros stilių evoliu-karto sužinome, 
cija”. Paskaita buvo turi-ikad,21t! męgantonų van- 
ninga ir kruopščiai paruoš- de",.ll° bom,J>s>
ta. Susirinkimo metu buvo taikn«<*’ P?dą«ytų “ “u- 

sų miesto didelę skerdyklą.
Pagal 1950 metų gy

ventojų surašinėjimą, Bos-
atitinkamai pagerbtas inž. 
Eugenijus Manys (Mano
maitis), sulaukęs šį mėnesį 
50 metų amžiaus. Po susi
rinkimo sekė vaišės, šeimi
ninkės skaniai paruoštos.

Išleistuvės dr. V. Čepui

Š. m. liepos 11 d. 7 v. v. 
xūtaiia"kaip"gaUma M*“?? ePata'g°-

nau padėti Vargo mokyk-
loms Vokietijoje, nes tai ge- ton, Bostono 

tuntas rengia
‘Žalgirio 
išleistuves

tone ir artimiausiose apylin- 
kesa (metropolitan area) 
gyveno 2,875,000 žmonių. 
Dabar gyvena šiek tiek dau
giau, nors tikras skaičius 
nėija tiksliai žinomas. Jei 
bombos būtų gerai nutaiky
tos, tai iš veik trijų milionų 
gyventojų 1,052,000 būtų 
iš karto užmušti, o 1,082,- 
000 būtų mirtinai sužeisti. 
Apie pusę miiiono žmonių 
(467,000) būtų pagydomai 
sužeisti, jei žinoma, būtų 
kam tuos sužeistuosius gy
dyti, slaugyti ir t t 

Jeigu iš 2,875,000 žmo
nių 2,135,000 būtų iš karto

riausia parama musų jau- , . . . . .
najai kartai. iVyr. sktn. V. Čepui kuns

Posėdyje, pirm. V. Mar-!v-VKS^ reprezentuoti Lietu-
tinkaus būstinėje, dalvvavo '?®. Ska,utlJ ®,olW ta[P,tou’
A. Andriulionis, Gofįnsas, tineJe įziamboreje Philip!- 
Kovas nuošė, bei tarptautinėje va-

Kostas Dusevičius birže- dų. konferencijoje Indijoje.
lio tragedijos minėjimo pro- J?.1 P1™^1 b)kio pobūdžio užmušti ar mirtinai sužeisti,
ga aukojo $10. dztambore Azijos tautų tar- „ 467 000 batų pagydomaj

i po
Adv. A. O Shallna

Adv. A. O. Shallna, Lie
tuvos garbės konsulas gy
venąs Cambridge, Mass., 
buvo išrinktas nariu BOS
TON BAR ASSOCIATION 
UNLAWFUL PRACTICE 
OF THE LAW komisijos 
ir parinktas nariu MASSA
CHUSETTS TRIAL LAW- 
YERS ASSOCIATION vei
kiančio komiteto.

Dėl Bostono lituanistkos 
mokyklos dešimtmečio

Išleistuvių programoje:
1. dr. V. Čepo pašnekesys 
apie Philipinų džiamborę,
2. Filmą (15 min.) iš praė
jusios džiamborės Anglijo
je, 3. Kavutė, po kurios seks 
šn iriai T

t
i o 1 zi i c? F1 s ĮCIVIOIUVU^

kviečiame visus skautų bi
čiulius atsilankyti. Pelnas 
skiriamas LSB Džiamborės 
Fondui.

Rengėjai
Bostono “Žalgirio” Tuntas

Serga C. Petrauskas

parodytų, jog atominis ka-| Liežuvis skaudesnis už lazdą, 
ras nesunaikintų visai visą 
tautą. Esą tik reikia pasi
ruošti . . .

Vietos, mūsų valstijos Ci
vilės Apsaugos pareigūnai 
aiškina, kad Amerikos vi
suomenė dar nėra užtenka
mai painformuota apie Ci
vilės Apsaugos svarbą, to
dėl tą reikalą tenka aiškin
ti, o kai žmonės žinos kaip 
saugotis, tada ir aukų skai
čius karui kilus būtų daug 
mažesnis.

Bostoniškis

Atvyko J. Vilkaitis

BUTAS NUOMAI
5 kambarių butas su vonia pirmame 
aukšte, naujai atremontuotas, bal
tos sinkos ir kiti patogumai. Kreiptis 
j Mrs. Chepulis, 1 Pages Court, So. 
Boston, trečiame aukšte.

PARDUODAMI NAMAI
Hyde Parke, didelis sklypas, tik

ras daržininko sapnas, vaismedžiai, 
daržovės, viskas pasodinta. 8 kamb. 
namas, geram stovy, išskyrus kūre
nimų. Gali būti dviem šeimom. 
$12,000 arba pagal susitarimą. 
Skambinti CU 6-1841 arba BL 8- 
1 f76. (25)

Peter Maksvytis
|CARPENTEĘ A BUII

Atliekam visokius namų tai 
symo darbus iš lauko ir viduje: 
pijazas, langus, duris, grindis 
laiptus, dedame aliumini jaus lan 
gus ir duris, darome virtuvės ka 
binetus ir kitokius vidaus įren 
gimus. Naujiems pastatams turi 
nie įvairių standartinių projeki 
Verbas gsraatuotss. 1 
dėl jkaiaavists.
925 E. 44h SU So. Bostone 

TeL AN 8-363*
{XXX J

i

namus, ūkius,
kreipkitės j

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 Bu 7 v. rak. v
TeL: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

PARDUODA NAMUS
Parduodu (be agentų) 3 šeimų 

4-4-4 namus, Rosbury, šv. Patriko 
parap., 34 Woodward Avė. Baltos 
sinkos, vonia, didelis kiemas, paikus 
vaizdas, daugybė medžių. Skambinti: 
H1 5-0074. (25)

Praeitą savaitgalį Bosto
ne lankėsi Keleivio bendra
darbis žurnalistas Jonas 
Vilkaitis. Šį trečiadienį jis 
išvyksta į savo gyvenamąją 
vietą Thomaston, Conn. 

Sandaros piknikas

BUTAS NUOMAI
6 kambarių butas (suaugusiems) 

su centraliniu apšildymu. Yra ga
ražas. Kreiptis pirmame aukšte 17 
iVendover St., IX>rchester 25, Mass. 
(Uphams Corner iš Dudley gatves).

(26)

^Siuvėjas Valytojas
Vyriškų ir Moteriškų Rūbų 

DAROMI PATAISYMAI 
Kostiumai išprosijaai justa 

belaukiaat
Prieinamos kainos 
LEON CLEANSER 

483 Broadvay, Se. Boston

Birželio 28 d. Tautiška
me parke Brocktone dėl 
blogo oro buvo atšauktas ir 
įvyks rugpiučio (August) 9 
d. toje pačioje vietoje, t. y. 
Tautiškame parke Brockto
ne. Visi prašomi pasižymėti 
naują pikniko dieną ir ja
me dalyvauti.

REIKALINGA MOTERIS
Rei' alinga moteris indam plauti 

(dishewashing) ir kitiems virtuvės 
darbams, nuo 4:30 popiet iki 12:00 
nakties. Kreiptis: Mr. Rcgan. 1400 
Columbia Rd., So. Boston 27, Mass. 
(Dorgan’s Old Harbor • House).

_____________(25)

LIETUVIS KIRPĖJAS
Mes kerpame moteris ir merginas, 

w senas ir jaunas, pagal visas vėliao- 
sias madas, kerpame vyrus ir vai
kus. Prašom užeiti į lietuviškų kir
pyklų pas Charles Babensų, 684 E. 
Penktoji eatvė (prie M. gatvės kam
po) So. Bostone.

Jei Jums Reikia
įsigyti namus, apdrausti turtų, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės j
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadvvay, So. Boston 
Tel. AN - 8 • 6*30

sužeisti, tai sveikų liktų tik 
273,000 žmonių. Tie sveiki 
išlikę turėtų ir žuvusiųjų la
vonus laidoti, ir mirtinai su
žeistuosius globoti ir pagy
domai sužeistuosius kaip 
nors gydyti. Kitko jie nebe
turėtų laiko daryti 

Iš tų skaičių aišku yra, 
kad iš Bostono metropolijos 
po dviejų vandenilio bom
bų liktų tik šlapia vieta.

Bostoniškiai gali raminti 
save tuo, kad New Yorke 
Inuo tokių pat dviejų bom- 
ibų žūtų 3,464,000 žmonių, 
I o 2,634,000 būtų mirtinai

Geriausias namų dažytojos 
(Painter outside * inside and 
paperhanger) naudoja aukš
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas su geriau
sia medžiaga ir garantija, yra

Jonas Starinskas
22* SAVIN HILL AVĖ. 
DORCHESTER, MASS. 

Telefonas: CO 5-5854

SPECIALUS AUEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Nebekask anglių ilgiau, kai gali turėti naują, automatišką 

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galionų aliejaus tan
ką visiškai įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1260 ki 
Iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
iieną. I’erduodamcs lietu
viškos Rainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minlras.

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

ir nao 7 iki i
546 BROADVVAY 

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

tųųaųų,ųaw,eaeųųųų»ųaa»ų>

V. Vadeiša
ODA SIUNTINIAMS

pirmos rūšies odų, au-
cmzIlaviic Izaztuc Fazzlr m. nau

iuntimui, padus, vitpadžius siun- k 
tiniams nupiginta kaina.
ItHeks visas batsiuvio 

eit, sąžiningai ir duodu patari-
aus apie odas. Adresas:
173 Eighth SU, So. Boston
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 

trečiadienius ir sekmadi 
I Telefonas: AN 8-6055

TaL A V 3-442S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti Upbaąn's Corner 

DOkCHESTER, MASS.

~ . .. Kristijonas (Chris) Pe- sužeisti ir 2,278,000 žmonių
Darbininko 44 trauskas, gyvenantis 76 Ar-'būtų pagydamai sužeisti, 

r t a.£las‘vtan?e Bostono j daie St., Roslindale, sun-(Tiek New Yorko metropoli-
lituamstikos mokyklos de- j.— susįrgO dabar guli ja turėtų aukų iš 13 milionų 
šimtmetyje yra kai kūnų Faulkner įospital> Jam^ca gyventojų!

Plain (1153 Center St).Į Civilės Apsaugos įstaiga 
Ligoniui padaryta operaci- paskelbė ilgiausią sąrašą' 

‘Ja ir gydytojai sako, kad jis miestų ir prie khkvieno pri-j . praazios, IV. jaisf|nrsa p Poti-n„cL-ne , 'dėin kipk žmonių tuose'

netikslumų
1949 50 m. St. Lizdenie-

nė pradėjo dirbti nuo 1950
m. sausio men 
Mockui atsisakius. 1949 m.'

Visiškas
įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS mėtomi

$245

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Phimberu
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gaio vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei-į 
narnos. Pirm negu kų darote, pas-S 
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

Telefoaaa CO 5-5839 
12 ML Vernoa, Dorshester, Mass.

TeL AN 8-2712 irba B14-90U

Dr. J. C. Seymour
(LANDttUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chtrnrgas 
Vartoju vėliausios koostrukeijss

X-RA Y Aparatų 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-4 
534 BROADVVAY

SOUTH BOSTON, MASS.

sustiprės. C. Petrauskas yra dėjo kiek žmonių tuose 
ausisaniub. m. > nas bDD narys ir pažan- miestuose žūtų nuo tokio

vasarinei mokyklai vadova- • judėjjmo\eiklįs da.jtai skaičiaus bombų, 
vo kun. A. Jurgelaitis; vie-1, įjnkįme , . Ncaišku kokiu ši.
no j grupėj dirbo H. Kačins- ?; 
kas, antroj D. Giedraitis.! 
Kurį laiką iš pradžių dirbo: L 
V. Kulbokas, A. Juknevi
čius ir Jer. Kačinskas. 
Lizdenienė tą vasarą mo
kykloje nedirbo. 1951 m. 
vasarinėje mokykloje dir
bo: M. Gimbutienė, St. Liz
denienė ir D. Giedraitis.

John Power»
A bu* kandidaas

ta lavonų statistika pas
kelbta? Gal tam, kad paro
dytų, jag Civilės Apsaugos 

į įstaiga dar nieko rimta ne
sugalvojo ir nepadarė, kad 
žmonės bųtų apsaugoti nuo 
.atominių ir vandenilio

PASAUK DABAR GE 6-1204

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET —DORCHESTER, MASS.

B

Būsimuose Bostono mies
to majoro rinkimuose val-įbombų? Kitaip pasakius, 
■stijos senatorius John Pow- ta įstaiga pati save viešai 
ere yra nusistatęs išstatyti plaka? O gal tai daroma, 
savo kandidatūrą majoro ka(į geriau kraštas būtų pa
vietai. ‘ruoštas naujoms deryboms

Is nso jau pasiskelbė 3‘gp nisais Ženevoje? Iš ti- 
__________ kandidatai į majoro vietąJkrųjų, jei dėl Berlyno reikė

jau baigtas spausdinti tarpe šen. Povvers ir mie-tų tiek aukų turėti, tai Ber
naująs Lietuvių Enciklope- tai y bos narys Gabriel lyno gynimas būtų beproty-
dijos tomas, 18-tasis, nuo Piedmonte. Ibė. Gal yra koks nors ir ki-
M AURAI iki MINTAU-}
JOS.

Prof. dr. J. Puzinas, bai
gęs redaguoti šį tomą, išvy-

L. Enciklopedijos naujas 
tomas

toks tos statistikos tikslas, 
bet nepašvęstas žmogus to 
negali žinoti.

Jau antrą savaitę serga Paskelbti skaičiai buvo 
ko j Philadelphiją birželio i Valentinas Vakauzas. Lin-i pirma patiekti kongreso 
29 d. Sekantį tomą reda- kime ligoniui greičiau pas-'atominės pakomisijos na-

Serga V. Vakauzas

guoja prof. P. Čepėnas. įveikti. iriams ir paskelbta tam, kad
y

į
y.
x
X

X

X
XXXXXXX

GENERAL PARCEL & TRA VĖL C0. Ine
308 WEST FOL’RTH ST„ SO. BOSTON 27. Mass. TELEFONAS: AN 8-5040 

(VIENAS BLOKAS NUO BR0ADWAY, EINANT ‘D’ STREET)
Siunčia Jūsų atneštus mums siuntinius į Lietuvą ir į kitus Sovietą valdomus kraštus. 
Muitas ir kitos išlaidus sumokamos pas mus, todėl siuntinių sravėjai nieko neprimoka. Vfati siuntiniai 
apdrausti, pristatymas garantuotas, nes jie siun-čiami su Inturisto lirenrijomis. Siuntiniai išeina j 
Lietuvą ir kitur tiesiai iš Centralinio Bostono Pašto. Gavėjų jie pasiekia 4-6 savaičių laikotarpyje. 
Gyvenantieji toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums paštu arba geležinkeliu (Railway 
cžpress), įdėjus daiktų sąrašų ir aiškų adresų, kam siuntinys siunčiamas. M«t, patikrinę daiktus, tūoj 
pranešame, kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitaupo kelionė j Bostonų.
Mes turime didelį pasirinkimų {VAIRIŲ MED2IAG V KOSTIUMAMS, SUKNELĖMS ir KITOKIŲ 
MEDŽIAGŲ, o taip pat odų batams labai žemomis kainomis.
(STAIGA ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryto ik i G tak.. šeštadieniais nuo 8 iki 4 vak po piet. 

VISUS KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavi mu patikimos įstaigos.
Bostono Skyriaus Vedėjas MEČYS KAVALIAUSKAS

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
'lunrue vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraicio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- Reg. Pharm., 

382a W. BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyras šventadienius., ir sekmai-

lesusis s?

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 We»t Broadvvay, So. Boston 27, Mass. TcL AN 8-8764
Persiunčiame JOsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis, 
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visaa išlaidas
ir SSSR muilų apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Ii toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodyta adresą, {dėkite daik
tų surašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimą*.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greMfamsh
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 16 z 15z 12 colių. Oro pašte galima aiųsd iki 
22 svarų siuntinius.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI 
'Visi siuntėjai įsitikino, kad mšsų įstaiga grettta 

aauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTA.
Siunčiame sa įrituoto įgaliojimais.

Startiniai priimami kasdiea ana 9 Hri 5 vaL vak. Mtrirtsdiiaiah
9 ryta iki 7 fSt vak. ir šsdtadtaUafa nua S ryta Rd t vaL ps pistą,

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS '

Kaa sekmadienį, 12.00 vai. 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
ti Šv. Raštą į lietuvių kalb^.

TeL AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

I

♦
i

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam tei taisom stogus.

kreiptis:

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCB

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Bes. 27 OMOLB STREET 

West Rnvbury. Mase.
TeL FA 3-5515

14 Garthmd Street

TsL: JA4-457C

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ W NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (agnis, audra ir kt./. 
Vteaii

BRONIS KONTRIM 
ef <Im Peses CenstaMB. Brm4way

M. AN 6-1741 Ir AN 8-248

KETVIRTIS A CO.
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimaatai

Elektros Prietaisai 
RApesiingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.


