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Prezidento Ambasadorius 
Grįžta iš Viduriniųjų Rytų

Prezidento Siųstas Diplomatas Aplankė Vidurinių Rytų
Kraitus, Kur Jis Buvo Kviečiamas; Egiptu, Sirijų 

Ir Jordaniją Aplankė; Tarėsi Dėl Eisenhowerio 
Doktrinos Ir Dėl Ekonominės Pagalbos

Lankytiem Kraitam.

Prezidento D. D. Eisen- 10 Pr. “Skraidančių
hovverio nepaprastas amba-, P„ alsinti*
sadorius, James P. Ricfa-i ^eKSClU taSlūpUS
ards,jau grįžta namo iš Vi-: . . —■
duriniųjų Rytų kraštų. Jis Naujai paskatas Amen-

ARABŲ VALST YBIŲ VADAI

Iš kairės į dešinę: Saudi Arabijos kar alias Saud, Sirijos prezidentas Shukri 
AI-Kuwatly, Egipto prezidentas Gamai Abdel Nasser ir Jordanijos karalius 
Hussein.
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Demokratų Vadai Kritikuoja 
VyriausybesJPolitiką

Demokratų Partijos Patariamoji Taryba Savo Posėdy
Griežtai Smerkė Vyriausybės Užsienių ir Ūkio Po

litikų; Reikalauja Mažinti Mokesčius Eiliniams 
Žmonėms; Pasisako Prieš Unijas Varžantį

įstatymų.

Šen. J. McCarthu Demokratų Partijos 
r •> 4 - j- -tariamoji taryba prie
Laidos Antradienį cionalinio komiteto 1

pa- 
na- 

posė-
___________________________________________________________________šį antradienį Appleton, ^ia,v.° ^Unėje ir jo dvie-

'**-*“*'*•’* "V*“ kos ambasadorių i Šveicari- r ■ .. » “ Wis., laidojamas senato- dienų dis usijų pas e
lanke eilę kraštų Vidun- Taylor liudyda- lankams Pagalba 200 Žydlį Ieško Kolumbijoj Neramu liūs Joseph R. McCarthy, be P^1U1 A Į repubhko-
muose Rytuose ir aiskmotų J* nenry layioi, nuayaa- . • .» n n • o j ? / • »« • tark mto n«rita «™jiį nų administracijos vedamą
klastų vyriausybėms, k« ™as fį"’ J<« r SoftOOftOO Dolerių Pasakisko Palikimo Studentai Maištauja d?ėn! si X™dieni
reiškia Eisenhovverio dok- skraidančias lėkštes rei-, - ---------- -- . 1. I . « Dėl vyriausybės ūkiškos
trina o tain nat kalbėjosi k*a žiūrėti rimtai r nejuo- Derybos tarp Amerikosir 2(W žydų Izraelyje iškė- Kolumbiio ' senatas atsisveikina su mira- ,-----. . . ,
trina, o taip pat rainejosi v.j.i™ u t .iai ____ n-„, a„ u bvi« Anoji™, bankams noiumoiju.olumbijos diktatorius siuoju Washing. įmlitikos demokratų vadai

erolas Gustavo Kojas toneJ 0 20 senatorių h. at. sako, jog yynausybes fi
li,a nutarė “išrinkti” sa- t nariai & finansine politika ema prie
prezidentu ir paskelbė „„„J„ „„..„u, krizes: kainos kyla, o

ne-

dm-iniinii Rvtn kraštu av- DUVO pabaustas, Kaip JIS mi paviaaie žemes ūkio pro- sūnija nimo nuo ^ntemacionaM- ;fj« I f38 “l«kąes". Pagal dūktų (kviečių, medvilnės mu” prasideda
nio komunizmo” pasikėsi- H- Ta?lor’ mazdau« J0/-.' >r ,kt?’ ? aPįe 2!> m,h,“nų ®aj^
nimų, paskyrė 200 miiionų iP™neam« •!«« Us lėks- dolerių bus duodama kre, metais i du»«-. -- tatorius Rojas Kruvinų “ . komu-nizma
doleriu remti tiems kraš- tęs”.«sų rimtas dalykas, gir- ditų Įvairioms mašinoms ir vy, senų gelzkelių pirkliai, Boeotos miest0 c vventoiu !?*■ “ ,2! ą  _______
tams, kurie nori bendradar-:di- vi?« danMiškW P^aP«M trąšoms pirkti. nupirko tane daug gele- paskelbėT’kad jK MeCa^mbė ^o“kė^ konkurentus
biauti su Amerika ir nenori mes d?r nežinome ir daug Susitarimą turės netiesio- zeUuzo» jame ado ka- jci jr bl.s &inktas, busi,re- Ji? buvo 48 mrtų
įsileisti Maskvos įtakos į 'Panešimų apie Įvairiuspra- girnai patvirtinti kongresas, itdmkąpd^ asokų bran- zidemu tik llum||ą ,aika ir R**. >uvo 48 metų
Lv„ k, „«„K ‘jovus kelia rimtų klausimų, .nes kongresas skina lesąs, gcnybių. Bijomi turkų |)erk>js vieta ,iemokla. amžiaus.

Prezidento nepaprastas H >n?riuos at8akym° dar ne-:« kurių galima duoti pa- polici^s Levy trobai E35*’ tiškai linkiam prezidentui, r» / j -r. • 
ambasadorius aplankė se-iturirne* :skolas užsieniams žemės nipino brangenybes isga- fcet prashnelavusio dilrtato-
kamus kraštus: Lebanoną?------- ukl° Ištekliais. Kai kong- benti j Angliją ir ten jas riaus žodžiam< niekas ne_ Nejaukios Paliaubos noje improvizacija atstoja
t iRiio ^. LENKIJOJE KILO rasas paskirs naujų lesų, paidavę padėjo pinigus į }Jetjkj j,. ,iaušės krašte tę- ______ apgalvotą politiką, reklama

KARIŠKAS MAIŠTAS tada Lenkijai bus duodama įvairius Anglijos bankus. siagi Pereitą savaitę tarp Hon- atstoja infoimaciją ir užge-
pagalba. |BroHai^ Levy jjeit mira nuo Kolumbijos diktatorius duras ir Nikaragvos buvo rinimas atstoja vadovavi-

. .................................... ” susikirti- mą. Toki politika pakenkė
ginčijamos mūsų krašto vardui užsie- 

Įsikišus į kauty- niuose ir šiandien Amerikos 
alstybrų or- sąjungininkai bijo mūsų. 
os buvo nu- Atstatymas pasitikėjimo N- 

trauktos ir paskelbtos pa- ATO koalicijoj galimasbus 
liaubos, bet abiejose respu- tik per ilgesnį laiką.

Libiją, Iraką, Turkiją, Ira
ną Afganistaną, Pakistaną, 
Saudi Arabiją, Jemen, Sū

nija
ambasadoriaus 
bet Jordanija faktiškai jau 
bendradarbiauja su Ameri
ka ir jau gavo iš Amerikos 
nepaprastos pagalbos 10 
miiionų dolerių, o Egiptas 
ii- Sirija nenorėjo tartis su 
Amerikos pasiuntiniu, kad

i • .. ; uvL vif\ pi<tiiveoiii<ię anų |
nekviete, mieBtą atvyko eakų V odas Beck

inocių painumo .^ligojus 
bankuose. Pne to turto no- 

iri kabintis ir Irako valdžia,kariška tyrinėjimo komisk,,., .. . n» iv«»uii.n8 « »«n.v
ja, kuri aiškina maišto prie-; ' raukiamas 1 eiSUian J kuri sako, kad turtas buvo 
žastis. Lenkų laikraštis _ -------—
“Sztandar Mlodych” rašo, ^e,eit^ savaitę ^'an<į 
kad neramumas tarp karei-1?®™ Washingtono Valsti-

išvežtas iš Irako, o todėl iš

jomis ir eina vis stambyn, 
rydamas mažesnius savo 

<urer
Užsienių politikoj, pa

gal demokratų vadų saky
mą, Amerika pakenkė di
džiajai NATO koalicijai sa
vo nepastovia politika, ku-

Austrija Išrinko L,., , .. n
o i o i. s blikose karo jėgos yra pa- Demokratų vadai pasisa-

« 1 CZldcntU e>enūe)t ruoštos ir ginkluota kova ko ir prieš “teisę į darbą"
----------  gali atsinaujinti, jei Ameri- įstatymus, kurie dabar jau

Autstrijos gyventojai sek- kos valstybių tarpininkavi- yra išleisti visoje eilėje 
toks įstatymas

to turto dalis mokesčių pa

vfu kilo~kS iiolidia toidė'jN aPkal«no vežikų - šefe- 7^’ft ?'Lto ‘Lrikabin" "®Prive? P,ie taik<J5-. ............................. .
vių KUO, Kai policija oanae: .. , n ; cpf,v. dUL nie tult0 non Rabm- dentą į sausio menesi mi- Ginkluota kova tarp dvie- kai kurių žmonių siūloma.-

, . . - - i. areštuoti vieną gulą kerei-' “ J i -•• , !^is ir Iranas, nes senas Iau- rūsio prezidento Koernerio iu mažu resnubliku Cent- išleisti visam kraštui. De-kartam neuzrastmtų Mask- civiliai žmonės ir kiti ®..de' S? s^i*35’ kuriame buV° “* vieta. ' Itauguma halsų iš- SliSylJXį »klto dėl mokratai griežtai smerkia

Tokie bus prezidento am- ’n^- > fcZtfenJ,‘TKJSS* t ^^”^1 bandymus pažaboti unijas
basadoriaus kelionės pada-;S"{J® kad 19 teriS^rd^*'0"’3 «56,419.40 mmil- bent“.'? !ldno ,?!“"***’ PartlJos kandidatas Adolf kurtos ginas eina jau per federaliniu Įstatymu, 

riniai pasirodys vėliau, ka- civijių bu’vo sujmta jr kai dom^ mokesčių n
da Amerikos vyriausybė 
pradės skirstyti turimus 
200 milinoų dolerių įvai
riems projektams Vid. Ry
tų kraštuose, bet jau dabar 
skaitoma, kad arabų ir kai
myninių kraštų painforma- 
vimas apie Amerikos sieki
mus Viduriniuose Rytuose 
buvo didelis pasisekimas ir 
pašalino daug abejonių ir 
netikrumų dėl Amerikos 
politikos.

kurie iš jų bus teisiami. 
Maištą nuramino batalio
nas kareivių iš gretimos 
vietovės.

Italijos Vyriausybė
Rengiasi Griūti

.40 papil- 
nuo

000 metinių pajamų 
metais Beck ir žmona ben-

S135-i° todėl ir Irano iždas nore- Schaerf. .Jis surinko 2,259,- keliadešimt metų. Tikroji Demokratų vadų pasisa- 
Tais tli gaUti s*'0 Perveik balsu-, o krikščionių priežastis betgi esanti kita. kymas nėra privalomas de-

mpiais rkPPK ir žmona h#»n metų brobM tur‘ demokratu partijos išstaty---------------------------------mokratų atstovams ir sena-
drai narodė nXmu tik tos b™kuo^ už- la? kandidatas Dr.Denk,žy- PROTESTUOJA PRIEŠ toriams kongrese. “Patai ia-

non dalorin P J " augo iki 392 miiionų dol. nius chirurgas ir politikoje KUNIGU CENZŪRA mosios taiybos" pažiūros
JLi;______  n i------------------------------ mažai dalyvavęs mokslinin- ------------ daugiau išreiškia šiauriniųimu 

demo-

Italijos vyriausybė veda
ma Antonio Segni nori 
trauktis dėl to, kad socia
listų vadas Saragat pasi
traukė iš kabineto. Saragat 
aiškina, kad vyriausybė per

Chruičiovo Pozicija i 22 mėnesiu nusidėvėjo ir
Jau Pašlijusi jokių refoimų nebepajėgia 

i pravesti.

italių tr. nnrrralnnnmn IT I---------------- --------------------- mažai (laiVVaVęS moKSllllin- --------------- daUglHU
B^k šia savaitę trečiadie- Spaudos Laisvė kas, surinko 2,160,551 bai- Katalikų vyskupų įkurta valstijų liberalinių
ni turi vėl stoti nrieš sena- tinklini Naikinnnui -organizacijavadinama Na- kratų nuomonę.
to tvrinėiimo komisija o ši - A* Schaerf Jau y, a Ue_ tional Organization for pe- ---------------------------------
nirmadipni ii anklaiidnėia Lenkijos spauda, kuri čias Austrijos prezidentas cent Literatūra” peržiūri iš-JORDANIJOS KARALIUS 
ADF-CIO iiniin ntinin daugiausiai prisidėjo prie po karo. Pirmasis buvo so- leidžiamas knygas ir skel- SKELBIA PERGALĘ 
elgesio komitetas. : pernai metais spalio mene- cialdemokratas Kari Ren- bia, kurios yia tinkamos ir —------

Valstybės Sekretorius
Tariasi Europoje

Rusijos gyvenimo žino
vai vėl pranašauja, kad N. {Pietų Afrikos 
Chiuščiovas nebesilaiko sti
priai ir turi visomis ketu
riomis kovoti už savo va-

Valstybės sekretorius J. ro įvairius pakeitimus spau- nės vėl išrinko socialdemo- davinėti knygų, kurioms ta kus, kurie rengėsi Jordani- 
F. Dulles, j)o NATO užsie-Idoje, kad privertus ją išti- kratą prezidentu. organizacija nepritaria ir ją paversti Egipto kolonija
nių reikalų ministerių pasi
tarimo Bonnoje, turėjo pa

kiniai tarnauti “partijos------------------------------ grasina boikotu knygy- ar kuo Ui kitu.
vienybei” ir “vyriausybės Anamo Prezidentas nams, kurie jos neklauso. Dabar karaliaus pastaty-

Lankysis Amerikoje Amerikos Pilietinių Lais- ta vyriausybė valo visąJor- 
------- vių Unija protestuoja prieš daniją nuo “kairiųjų” įta-

Pietų Afrikos nacionalis- šią savaitę tris dienas U- permainų tie laikraščiai ir Pietinio Anamo (Indoki- šitokį kuniginių pasimoji- kos. Amerikos vyriausybė 
------- •• • ’ NgO nia boikotuoti jiems nepa- davė Jordanijai 10,000,000

pa- 
a-

Nacion.li.tai Skilo i « Vokietijos kanę-įvykdomai programai”.
lenu Dr. R. Adenauenu ir, Daugiausiai nukenčia nuo

denUs K. Vorošilovas iš Dr. Wassenaar, kuria “nuo- sų propagandos “už Uiką” o laisvos spaudos šalininkai Amerikos ir patiekti Ame- kaip VVm. Faulkner, James Egipte ir Sirijoj vis dar
Pekino (Kinijos) nuvyko į saikiųjų” partiją,kun’ jung- ir dėl Maskvos siunčiamų šalinami iš spaudos darbo, rikos vadams savo jaunos fairell, ErnestHamingway, vedama propaganda prieš
Indoneziją, kur jis lankysis sianti angliškai ir oknriiš-grasinamų notų NATO są-Pakeitimai redakcijose vyk- valstybės Įvairius pageida- Aldous Huxley, Arthur Ko-Jordanijos karaliaus per-
dvi savaites kai kalbančius piliečius jungos nariams. sta visame krašte. vimus. estler ir daug kitų. veramą.
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Antibolševizmas kaip karjerrį

Atvaizde matome mūsų žemės karštų vietą, apie ku
rią šiuo metu daugiausia kalbama. Tai Jordanija ir 
jpis kaimyninės arabų valstybės.

ARABU PASAULIS SENIAU ir DABAR

Gegužės 2-ą dieną mirė senatorius Joseph R. Me- 
t ‘arthy. kurio vardas prieš keletą metų buvo pasidaręs 
k.kai plačiai žinomas, o žodis “makartizmas” gali dar ir 
r’giau pasilikti kainoje.

J. R. McCarthy buvo išrinktas Į Amerikos senatą 
metais ir iki 1950 metų jo vardas už \Visconsir. val- 

> ;i«>s sienų mažai kam buvo žinomas ir niekas apie ji 
•^Įdomavo. Bet 1950 metais jis staiga pagarsėjo. Pa

vėsėjo tuo. kad kalbėdamas \Yheeling. \V. Va., iškėlė
k. Jtinimą prieš vyriausybę, kad ji sąmoningai laikanti 
r .dstybės departamente keliasdešimt žinomų komunistu

leidžianti tiems komunistams nustatyti Amerikos užsie
nių politiką!

Po tokio kaltinimo iškėlimo senatoriaus McCaithy 
ardas staiga pasidarė plačiai žinomas ir nors senatorius 

:.ė vieno komunisto valstybės departamente negalėjo nu- 
■ «iyti. jo gaisas plito ir žmones tą vardą pradėjo rišti su 
nova prieš bolševizmą. Taip staiga senatorius pasidarė 
; : ofesionalinis antiboiševizmo čempionas ir garsiai ieš-
l. do komunistų vyriausybės aparate, pramonėje, kariuo
menėje ir spaudoje.

Savo drąsiais tvirtinimais senatorius McCarthv pa- 
vartotinai užsitraukė savo kolegų tyrinėjimus ir iš Relių 
nartų buvo smerkiamas, bet jo populiarumui tas nepa
kenkė. iki jis užkabino armiją ir jos eilėse pradėjo ieš
koti "bolševikų pėstytojų”. Tada jo vardas pradėjo bluk
ti. o 1954 metų gale visas senatas ji pasmerkė už sena
toriui netinkamą elgesį. Tas pasmerkimas ir faktas, kad 
kongrese daugumą laimėjo demokratai ir šen. McCaithy 
t arėjo užleisti svarbios tyrimų komisijos pirmininko vie
tą. jo sparnus pakilto ir šen. McCarthy pradėjo eiti užuo
marštim retai kada bepasiskeibdamas su savo antibolše- kalba tėra viena 
vizmu ir Įtarinėjimais.

Šen. McCarthy buvo pasirinkęs labai populiarų ar
kliuką savo vardui išgarsinti ir savo Įtakai didinti. 1950 
metų pradžioje Amerikos visuomenė jau buvo Įsisąmoni
nusi Kinijos pralaimėjimo katastrofaiines pasekmes. Al- 
ger Hiss byla jau buvo parodžiusi visuomenei, kad Sovie
tų agentai sugebėjo įsitrinti net i atsakingas valdžios vie
tas ir iš jų darė Įtaką i krašto politiką. Rusai tada jau bu
vo išsprogdinę savo pirmąją atominę bombą ir Amerikos tuojau vykdyti, nes po valandos 4rabu valstybės imant 

jas iš eilės nuo Atlanto

I

arabų įtaka siekia toli į 
“juodąją Afrito|”, į Mauri
taniją, Abisiniją, Zanziba- 
rą ir kitas sritis.

Arabų užkariavimai
Tikrasis arabų kraštas yra 

Arabijos pusiasalis, kur nuo 
amžių gyveno arabų gimi
nės. Ten ir gimė arabų ga
lybė, kada Mahometas' su
jungė palaidas ir tarp sa
vęs besipešančias arabų gi
mines į vieną valstybę ir 
“apreiškė” arabams “tikrą
jį Dievą”. Sujungti viena ti
kyba ir vieno vado vedami 
arabai pasidarė stipri jėga 
ir greit po Mahometo mir
ties pradėjo plėsti kardu ir 
ugnimi savo tikybą į visus 
kaimyninius kraštus. Per, 
palyginti, labai trampą lai
ką arabai savo įtaką išplėtė 
j dideles žemių platybes ir 
pasidarė didžiausia pasau
lio galybė.

Visos dabartinės arabų 
žemės, išskyrus Arabiją, yra 
kardu užkariautos. Todėl 
kai arabai dabar skundžia
si, kad jie esą pajungti ki
tų tautų, jiems dažnai pri
metama, kad jie patys vi
sus “savo” kraštus užkaria
vo kardu ir smurtu primetė 
vietiniams gyventojams sa
vo tikybą ir savo kultūrą.

Bet arabai savo tikybą 
platino ne vien tik kardu.
Jų misionieriai pasiekė toli
mus kraštus Indonezijoje, 
Kinijoje, Afrikos gelmėse 
ir platino savo tikybą žo
džiu, neturėdami kardo pa
galbos. Rezultatai buvo ne
blogi. Šiandien mahometo
nų pasaulyje yra virš 300 
milionu, kai arabų yra tik
__i <!■'.' _g<tl OV IllUiUIlU.

Kai kurie arabai svajoja 
sujungti į vieną valstybę, 
ar valstybių federaciją, ne 
tik visus arabus, bet ir vi
sus mahometonus ir išsiplė
sti nuo Atlanto iki Indone
zijos. Taip svajoja dabarti
nis Egipto diktatorius Nas- 
ser, kurs savo svajones su
rašė net knygoje ir platina 
ją po visą mahometonų pa
saulį.
Arabų istorija

Arabų nepaprasti užkaria
vimai ir jų nepaprastas bū
das platinti savo giminę ir 
tikybą, yra įdomus žmoni
jos laikotarpis. Kai viduri
niais amžiais krikščioniška
sis pasaulis snaudė naujai 
įgytos krikščionybės įtako
je ir po barbarų užkariavi
mų, arabų pasaulis sukles
tėjo mokslu ir visokeriopa 
pažanga. Nuo centralinės 
Azijos (Samarkando, Chi- 
vos, Bucharos) iki Ispani
jos arabų mokslininkai tę
sė senovės Romėnų ir Grai
kų mokslą ir tik dėka ara
bams senovės laikų moks
las ir literatūra pasiekė nau
juosius laikus ir buvo išgel
bėti nuo sunaikinimo.

Arabų galybės laikotar
pis pasibaigė su mongolų 
užkariavimais ir su pasiro
dymu turkų Mažojoj Azi
joj. čingizchanas ir jo įpė
diniai sugriovė mahometo
nų kultūrą centralinej Azi
joj ir Persijoj, o turkai, pa
tys priėmę Mahometo mok
slą, užkariavo arabų kraš
tus ir keliems šimtmečiams 
padarė arabus snaudžian
čia, išblaškyta tauta, kuri 
pasaulio istorijoj nieko ne
reiškė.

Arabų nacionalinis atgi
mimas ir vėliau jų pasiro
dymas tarptautinėje politi
koje, kaip atskira jėga. jau 
yra mūsų laikų įvykiai.

Vėlesniuose straipsniuose 
bandysime paduoti įdomes
nių žinių iš arabų praeities 
ir iš jų dabarties kovų ir
siekimų. —ab. vardą.

Kas Savaite
Beckas vėl bėdoje Bet užtat vandalų nai-

c . . •••,•*„ kintojų veislė tikrai yraSenato kom.sija, kur. ty- ,a>!» 

užduotį, turėtų taip pat ty-
virinti u* L'11V1£> _ . .^iiikoSS%k^ *iausiai jaunikHai-
ie>ilaiko J..tat.\mtj, tel ,au j(1 visokiu nuostoliu,ta 
k,a yeztkų unijos pirminiu- . k

komisijos pnmminkas są- . paminįį:jm 
ko, kad Davė Beck turi bū
ti ir išklausvti, ką liudinin- South Bostone, šalia “Ke- 
kai pasakos‘apie jo visokias leivio” namo, baigiama sta- 
finansines operacijas... tjli miesto knygyno sky- 

Kai kurie republikonai Šutomas giažus na-
spaudoje jau kelia balsą ™as, su dideliais langais, 
prieš senato tvrinėjimą. Esą, Nanws dar nebaigtas, bet 
kodėl tyrinėjamos tik tos Xletl,;ial vandalai jau ke- 
unijos, ‘kurios linkimuose llus kartus įsmuse statomo 
rėmė republikonus ir kodėl
neliečiamos tos, kurios taip de * ^°kiu tikslu. Kastai 
aktingai rėmė demokratus? malonumas.

Yra žmonių, kurie norėtų Atsakymo niekas nežino, 
tyrinėjimą nukreipti į unijų Vandalui patinka pats nai- 
politine veikla ir mielu no- kinimo piocesas. O statomo 
ru ieškotų priekabių prie knygyno kaimynai jau kal- 
pažangesniųjų unijų, kurios ka, kad “perdaug gražų pa
vedamos tvarkingai ir atsa- s^atą mums stato — jis tu- 
kingai, bet kurių politika •»*«* „lentomis užkaltus kul
tiems žmonėms nepatinka. •

Tuo tarpu vežikų unijos Gj^enime, tur būt, reikia 
vadai turi progos pasiaiš- u* gairijų dviem kojomis, 
kinti prieš A.D.F.—G.I.O.; Bet kam jie reikalingi, to 
unijų etinio elgesio komite- tikrai nesuprantame.
tą. Ar jie aiškinsis, ar dang- Dar Santos Rodriguez 
stvsis tuščiais žodžiais?

. Neseniai šioje vietoje ra- 
Karas Central. Amerikoje j^me apie paleistą iš kalė-

Tarp Hondūras respubli- > jimo Santos Rodriguez, pu- 
kos i, Nikaragvos Cent,ali- ertoriltietį, kuris buvo nu- 
nėj Amerikoj iškilo karas. teistas mirti už tariamą nu- 
Hondūras kariuomenė už- į žudymą vienos moters 
puolė ginčijamos (ginčija- -Spnngfield, Mass. S. Ro-
mos jau Kenasaesimt metu) ;”**^*-. 
teritorijos kai kurias vietas ’ pn^pažmo moterį nužudęs, 
ir išvarė iš ten Nikaragvos:0, triume sakė, kad jį poli- 
kariuomenės dalinius. Hon-!clJa mušimais ir grasini- 
duras spauda paskelbė: jmals pnvertė prisipažinti. 
“Pirmieji mūsų didvyriai Dabar, kai S. Rodriguez 
krito”. .pasirodė nekaltas, Spring-

Karas tarp nykštukų Cen- ■ field policija “aiškino” ko- 
tralinėje Amerikoje vargu dėl S. Rodriguez prisipaži- 
virs tikru karu. Amerikos, no ir po “tyrinėjimo” pa- 
valstybių organizacija pasi ^ad Springfield i>o-
rūpins. kad peštukai nusi- Ticijoj niekas Rodriguez ne
ramintu. Bet kodėl toks terorizavo ir kad su juo bu
ka; as iš viso gresia iškilti? vo elgiamasi taip, kaip pri- 

Yra keli atsakymai. Vie- de,a elgtis...
ni aiškina, kad * Hondūras i Vadinasi, suėmė nekaltą 
diktatūra dabar gyvena!žmogų ir tas be niekurnie- 
sunkias dienas, ir kad nu- ko prisipažino, kad jis kal- 
kreiptų žmonių dėmesį nuo' tas ir tik teisme pradėjo 
diktatoriaus vagysčių ir ki- gintis!
tokiu darbų darbeliu buvoi Taip bent aiškina visą tą

dar
pa-

rie iš arabiškų kraštų 
tebesnūdurioja ir nėra 
budę.

Arabų pasaulis tun garsią 
ateina ivai- Prae^B ° ateitis gali būti 

riausiu žinių — perversmai, svarbi visam pasau-
rietenos su * kaimynais, ko- hui- Todėl verta susipažinti 
va su -imperializmu*’. Mas- su tuo al;abl*ku pasauliu ir 
kvos bandymas Įkelti kojai Pa^and>ti pažvelgti i jo 
arabų smėlynus, aliejaus l)laelt! ir drumstą dabartį, 
šaltiniai ir pan. žinios mir
gėti mirga spaudoje.

Arabu kraštu vra daue, . D?bar >u, -V1 a vienuolika 
nors arabu tauta' ir arabu v,«“ nepriklausomų arabų 

Daugu- valstybių, o pnes pirmąjį 
mas arabu kraštu dabar gv- PasaulM karą arabiškų ne- 
vena karštlige ir‘tik kaiku- P^kiausomų valstybių visai 

nebuvo. Ir po antro pašau- 
linio karo tik keletas arabų 

Su- valstybių galėjo pasigirti

Anie arabus dabar daug
girdime. Jų vardas vienaip 
vien minimas spaudoje. Iš
arabu kraštu

Arabų valstybės

gai berūkanti prezidentą.
stojęs 
pauzos 
tai. a

Lietuvos, šita

ties manim po ilgokos nepriklausomybe, o dabar 
prezidentas tarė—*Ma- Jungtinių Tautų organiza- 
nutariau pasišalinti iš cijoj aiabai jau gali paduo

ti u tarimą turiu ti 11 balsų.

atominio monopolio saugumas buvo išgaravęs. Tokiu iai- Ūtos jau gali būti perveiu. bet

ra Ameriką ir net po visą pasauli. Dėl savo "kovos ou- I it.,,,v„s ilt,vginti iš jo
cų. Įtarinėjimų, nesiskaitymo su kitų žmonių garbe ir jn(}^ii-> Valstybės Taupomose 
net su faktais senatoriaus vardas buvo pasidaręs vieniems Kasose, kuriame buvo apie 70.- 
tikra pabaisa, o kitiems jis buvo didelis patriotas ir tėvy- ooO litu. Apie 16-17 vai. aš įtei-

yra šios arabų valstybės: 
J.ebanonas. Sirija, Jordani
ja, Irakas, Arabija (darva- 
dinama ir Saudi Arabija) ir

jos pirmininku. Tada prieš jį atsidarė labai plačios per- lomiau is \aisxyoes laupomu- 
.'pektyvos pagarsėti ir savo “antibolševizmą" padaryti ->M Kasti bu..xw.> litu ii atlyginau 

rivalomą visam kraštui. Vien 1953 metais McCarthy
ėdama senato tyrinėjimo komisija pradėjo 15? Įvairius 
rinėjimus ir visur jis ieškojo pasislėpusių komunistų, 
kur jų nebuvo, ten komunistus pakeitė Įtarinėjimai ir 

'-nėlioiimai. Kuri laika McCarthv buvo lvg koks didvsis 
inkvizitorius, kurio vardas kėlė baimės, ar kokių tai ne
aiškių vilčių. Net ir lietuvių tarpe “L. Lietuvos” fašistai Įsidėjo 

ieną kartą gyrėsi “padėję savo parašą** už McCarthy, o stambią vaistytas

Lietuvos Bankui už paimtus iš 

jo 10.000 dol. birželio 15 d. kur

su. Po keliu dienu likusi pre

zidento indėlio dalis specialinių 

naujosios 'Lietuvos vyriausy

bės' Įsakymu buvo konfiskuota. 

Taip a. a. Smetona 'pagrobė’ ar 

i asmeninę kišenę' 

iž.do pinigu

somas valstybėles, kaip Ku
rna it, Qatar, Oman ir kt. 
Šiaurės Afrikoj arabų kraš
tu tenka skaityti Alžiriją, 
kuri yra Prancūzijos valdo
ma ir kuri dabar ginklu 
kovoja už nepriklausomy
bę.

Arabus jungia svarbiau
siai jų tikyba ir kalba. Ara
bas iš Irako lengvai susikal
ba su arabu iš Maroko, bent 
šiek tiek prasilavinęs ara
bas gali eiti per visus ara
bų kraštus ir visur galės su
sikalbėti. Arabų kalbos tar
mės nėra taip skirtingos, 
kad būtų išvirtusias į sava
rankias kalbas.

ienas zajadlas kunigas mėgdavo grasinti nepaklusniems
:au jakuliams. kad jis pakvies McCarthy juos ištardyti ir "šio? 

sdeportuoti . . .
Amerikos demokratijos istorijoj McCarthy nebuvo ta is Lietuvos Banko buvo pa-

•irmas demagogas, kuris sugebėjo užsisėsti populiaru ar- irnta '** nustatytu formalumu

.liuką ir juo joti garso. Įtakos ir galios ieškoti. Jis vargu
■us ir paskutinis toks demagogas, kuris pasigavęs popu- 
iarų reikalą eina meškerioti sau galios ir Įtakos. Kad de

mokratinėj tvarkoj tokie “tėvynės gelbėtojai*’ iškyla, nė- 
a nieko nepaprasta, svarbu, kad sveika visuomenės nuo-
oka tokius demagogus ir vėl sugeba pastatyti i jiems , man pinigus pagal mano pakvi- 

prideramą vietą. ‘ tavima.”
Šen. McCarthy karjera jau buvo baigta maždaug nuo .

1954 metų galo. todėl jo ankstyba mirtis, jam vos sulau- Taip p. V. Mašalaitis už- rnKžhriškus
gus 4> metų amžiaus, nieko nepakeičia politinėj krašto baigia spėliojimus, kad dik- tus jungtu api 
padėtyje ir leidžia visiems taikiai su juo atsiskirti. (Jmotnno — _ . * - -

transakcijos kriminalas 

glūdi tame. kad svetima valiu- 

I.i

i m
ir be valiutų komisijos nutari

mo. bet ir šis formalus kaltini

mas turėtų būti nukreiptas ne 

i velioni prezidentą, bet i mane 

ir Lietuvos Banko valdytoją a. 

a. Juozą Pakui, kuris išmokėjo

Arabų svajonės

A p
EMIGRANTAS SU 
10.000 DOLERIŲ

žvalga

Daugelis arabų svajoja su
kurti kada nora vieną ara
bų valstybę, ar arabų vals
tybių federaciją, kuri ap- 

žemės plo-

tatorius Smetona, pnes pa- 000 žmoniu.*Jef toki arabų 
bėgdamas is Lietuvos is- federacija * susikurtų ka£ 
klinijo geioką dali Lietu- nors — arabai vėl atgaivin
tos iždo. Tam jis netuiejo savo didybės laikus, ka- 
nei pragos, nei, tui but, dią- da arabų valdovai iš Bag-

į^08, • dado vaide plačiausius že-
Bet p. V. Mašalaitis už- mės plotus ir virš dabaiti- 

arabu kraštų buvo

"Po paskutinio ministeriu

kabineto posėdžio (paskutinis,baigta ir kitą pasaką, kad nių 
... posėdis Įvyko birželio 15 die- 'vargšas Smetona pabėgo be įtraukę į savo galingą vals-

Mašalams, buvęs Lie- ną apie 12-15 valandą, bet ne skatiko, palikęs savo turtą tybę ir Ispaniją. Per 700 
:u\o> ministeriu kabineto 14-15 birželio nakti kuriame bolševikams. Pasirodo, kad metų arabai šeimininkavo 
generalinis sekretorius, ra- buvo priimtas ultimatumas, 'jjs visgi desetką tūkstančių Ispanijoj ir ilgą laiką Kor- 
so Naujienose su kokiu kaip teigia kai kurie atsimini- dolerių išsivežė iš Lietuvos dova buvo žymiausias ara- 
kapitalu buvęs Lietuvos mu autoriai), ministeriams dar ir naują politinio emigianto bų mokslo ir politikos cent- 
diktatof ius Antanas Sme- neišsiskirsčius. Į posėdžių salę gyvenimo pradėjo ne su ras.
tona apleido Lietuvą, kada įėjo prezidento sūnus Julius tuščia kišene ir ne su ke- Svajodami atkurti savose- 
; ją pradėjo veržtis rusų ka- Smetona ir paprašė mane užei- liais parodomais doleriais, nąją valstybę arabai nebe-
iiuomene 194<> m. vasarą. ti j prezidento darbo kabinetą, kaip naują gyvenimą pra- mano į ją įtraukti Ispanijos,

Pagal. Y. MašalaitĮ buvo Kabinete radau bevrikšėioianti dėjo dešimtys tūkstančių bet užtat jų apetitai yra di-
siiaiji: i> vieno kampo i kita ir ncrvin- išeivių iš Lietuvos. deli į Afrikos platybes, kur

sugalvota “atsiimti” ginči
jama teritorija, dėl kurios 
desėtkais metų buvo pakal
bama ir reikalas palieka
mas ramybėje.

Kiti aiškina, kad toje gin
čijamoje teritorijoje kastai 
užuodė aliejaus, o todėl esą 
ir kilo reikalas pakartoti 
savo pretenzijas į “Gracias 
a Dios” žemę ir kaip ge
riau tą padarysi, jei ne 
kraujo praliejimu?
Jau prieš 50 metų trečių

jų teismas (Ispanijos kara
lius) ginčijamos teritorijos 
klausimą buvo išsprendęs ir 
ginčijamą sritį pripažinęs 
Hondūras respublikai, bet 
Nikaragva to sprendimo ne
pripažino. Gal dabar bus 
galutinai susitarta ir skau
dulys pašalintas?

Vandalai

Buvo kadaise toki ger
manų giminė, vadinama 
vandalais, kurios vairias pa
siliko visose kalbose ir raiš
kia žmones, kurie naikina 
svetimą turtą be jokios 
prasmės. Ar senieji vanda
lai tikrai buvo tokie neti
kę, nesiimtume spręsti, juo 
labiau, kad Vokietijoj tur
būt ir dabar yra studentų 
organizacijų, kurios išdi
džiai nešioja “Vandaluos”

reikalą Springfield polici
ja, kuri pati save tyrinėjo 
ir pati save išbaltino. Jei 

i viena garsi puskarininkio 
žmona pati save galėjo iš
plakti, tai kodėl Springfield 
policija negali pati save iš
ritinti?

Prašom negąsdinti
Vokietijos sostinėje Bon- 

noj pirmą kartą posėdžiavo 
NATO (šiaurės Atlanto 
Karo Sąjungos) užsienių 
raikalų ministeriu taiyba ir 
po posėdžio paskelbė, kad 
agresijos atsitikime NATO 
pavartos “visas turimas 
priemones” agresoriui su
drausti, o jeigu rusai tikrai 
nori svietui taikos, tai jie 
turėtų priimti Vakarų se
niai jau siūlomą nusiginkla
vimo planą su ginklų kont
role ir inspekcija.

Aiškus atsakymas rusams 
duodamas ne pirmą kartą. 
Galima ir dabar pasakyti, 
kad rusai ir vėl tęs savo 
propagandą už nusiginkla
vimą ir tęs savo ginklavi
mąsi. Taip buvo per 11 me
tų, taip gali būti ir toliau.

Pereitos savaitės NATO 
ministeriu posėdžiai nieko 
naujo neįnešė į didžiųjų 
valstybių santykius, kurie 
lieka tokie, kokie buvo.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Tautinių čoktų šventė

1. T’iimoji Amerikos ir 
Kanados lietuvių tautinių 
šokiu šveitė rengiama Chi
cagoje 1957 m. birželio 30 
d. Ji įvyksta didingame In
ternational Ainųhitheatie, 
esančiame prie 42 ir S. Hal
sted gatvių. Iškilmingos 
šventės atidarymas prasi
dės 2:30 vai. Chicagos lai
ku. International Amph.ithe- 
atras gali sutalpinti ligi 
10,000 žiūrovų. Amphithe- 
tras yra gerai žinomas vi
sų Chicagos gyventojų ir

greičiausia teks valdžiai., 
Kaip gaila, kad net mūsų

---------- . ! draugai nepasirūpina iš
nori pasinaudoti kelio-lanksto savo turtinius reika

lus tinkamai sutvarkyti.
Dar didesnė nelaimė išti

ko balandžio 17 d., kada 
mirė Kazys Liutkus, ilga
metis, veiklus kuopos na
rys, kuris palaidotas Tauti
nėse kapinėse balandžio 20 
d. Kadangi apie jo laidotu- 

įves jau buvo rašyta, taiąš

je ir
nės papiginimais, jungiasi 
į nie artimiausios tautinių 
šokių grupės ir sudaro ben
drą ekskursiją.

5. Vietų kainos jau nu
statytos ir bilietai atspaus
dinti. Ložėse vieno bilieto 
kaina 5 doleriai. Pavieniai 
bilietai ložėse neparduoda
mi. Reikalinga užsisakyti čia nebekaitosiu, tik pri

dursiu, kad draugas Kazys 
sirgo kelerius metu* ir ligos 
metu juo labai rūpinosi jo

KAS NAUJO BROOKLYNE

visą ložę. Vienoj ložėj yra 
6 vietos arba daugiau. Ki
tos bilietų kainos nustaty
tos j)O 4,3,2 ir 1 dolerius į artimieji draugai Kazys Ma- 
vieta. Bilietai numeruoti. Is č-iukas, Juozas šmotelis ii

............._ .. . .... visų vietų matomumas yra Nora Gugienė.
plačiai įsgai sėjęs uz n-a- ja^al- Bilietus jauga- . .
gos ubų. International Am- ,jnla užskakvt;šiuo adresu: ** ve:k,a v,e‘M Ahas
phitheatre buvo didžiųjų 
partijų konvencijos ir nuo
lat vyksta milžiniškos že
mės ūkio, pramonės ir kito
kios parodos. Geriausi pa
togumai šokėjams ir žiūro
vams. šokėjams daug erd
vės, puikios grindys, mo
dernūs šviesu efektai. Žiū
rovams puikus matomumas 
iš kiekvienos vietos, veikia 
šaldomoji oro sistema* (air 
condition), atkrinta lietaus 
baimė, daug iėjimų, pato
gus vietų suskirstymas ir 
suradimas. Gretimose salė
se puikios užkandinės, o 
lauke didelės aikštės ma
šinų pasistatymui. Interna
tional Amphitheatras pati 
geriausia vieta tautinių šo
kiu šventei remti.

Miss Josephine Miller, 10- 
30 Central Ave. Evanston, 
III. Telefonas GReenleaf 
5-9182. Patirtis rado, jog 
visų didžiųjų parengimų bi
lietai išparduodami iš ank
sto, todėl visuomenė kvie-

rre Kineres sniege..mr;* « i

Vdatch ycvr 
matth • • •

f-ir. FKppsrl

n.

Only you con
L

BRC9KLYN, N. Y.

Rinksime delegatus į 
L.D.D. suvažiavimą

Sekmadieni, gegužės 12 
d., 3:30 vai. po pietų, Atle
tu Klubo salėje, 1332 Hal
sey St., Brooklyne Įvyks ei
lini? Lietuvių
1; raugi jo?

svečiams pagerbti. Pokyli 
įuošia L.D.D. 7 kuopa.

7 Kp. Vaidyba

TAMAQUA, PA.

Buvo gražus vaidinimas
Balandžio 28 d. Filadel- 

Darbininkų fijos dramos mėgėjų sam- 
7 kuopos susirin- būris čia vaidino V. Alanto 

is svarbus tuo, kad komediją “Buhalterijos 
kuopa rinks delegatus { klaida”. Vaidino: J. Skla- 
L.D.D. dvimetini suvažiavi- daitis, O. šalčiūnienė, V. 
mą, kuris Įvyks birželio 1-2 > Karaliūtė, V’, šalčiūnas, H. 
dienomis, Bil! VVelton sve- į Savickas, S. Šalnaitytė. A. 
tainėje, Kiš Marcy Ave., šalčiūnas ir A. Gedvilą, ku- 
P.rooklyne. Be to, L.D.D. ris ir veikalą režisavo, 
kuopos jau yra gavę iš Cen- Vaidino tikrai gražiai, ne 
tro Komiteto suvažiavimo mėgėjiškai. Juo visi paten-

kiną

čiama bilietais apsirūpinti
nedelsiant.

6. šventėje šokamus lie
tuvių tautinius šokius pa
lydės 28 instrumentų pučia
mųjų orkestras. Orkestro 
drigentu pakviestas muzi
kas Br. Jonušas.

7. Lietuvių tautinių šokių 
šventės išlaidoms padengti 
renkamos aukos. Praeities 
pavyzdžiai rodo, jog didžių
jų Įvvkių išlaidoms padeng
ti pajamų, gautų už parduo
tus bilietus, nepakanka, to-

2. šventėje matysime apie (į^į neišvengiamai reikalin- 
1,000 programos dalyvių. gos ir aukos> kad užtikri

nus didingą šventės pasise-į 
kimą. Aukų lapai jau siun
tinėjami. ,

8. Pirmosios JAV ir

Lietuvių Tarybos Chica
gos skyrių sudaro 4 politi
nių srovių atstovai: social
demokratų, krikščionių-de- —
mokratų, tautininkų ir san- Neveckus ištiko nelaimė 
dariečių. Jos visos siunčia

i po 7 atstovus, taigi Tarybo- Neveckai neseniai atsikė
lė yra 28 asmenys. Jie siun- lė čia gyventi iš VVoreester, 
čiami vieneriems metams. Mass., pasistatė gražų na- 

Aišku, skyriaus tikslas ™ą piadėjo gražiai gy- 
toks pat, kaip ir Amerikos venti. Bet štai p. Neveckie- <įįand:e .
Lietuviu Tarybos centro — paslydo, krito ir nusi- ju . * o
kova už lietuviu tautos iš- laužė ranką, o po savaitės * at'-vk-nd-i •

vyras Juozas Nevis-Nevec- , au>Ku>ių n jau 
krašte gimusiu *

PREVEHT FOREST FIRE
Salė išnuomojama 
parengimams.

Antra pašalpinė draugija, 
tai Ukėsų Klubas ir trečia 
Lietuvos Dukterų, kuri bu- 

isteigta IP15 metais.
narių. 
L i et ti

vo

ir

lta! betvarkę, todėl visi su
virinkime dalyvaujantieji 
nariai turės progos pasisa-

------kvii suvažiavimo darbo-
kitu Markėje pažymėtais klau- 

‘ simais, duoti savo patari
mus, darvti siūlymus LDD 
or anizacijos gerovei ir t.t.

kinti. Ir kitos vietovės turė
tų pasirūpinti tą vaidintojų 
sambūri su “Buhalterijos 
klaida” pasikviesti.

Pertraukos metu B. Nek
rošius padainavo kelias dai
neles pats sau pritardamas 
akordionu.

Žiūrovų vaidinime buvo 
apie šimtas, nes čia lietu
vių maža kolonija.

J. V. Stanislovaitis

lietuviu tau-€
iš Ame

rikos, Kanados ir Chicagos 
parapijinių ir lituanistinių 
mokyklų auklėtiniai, kurie

Juos sudalys
tinių šokių šokėjai

laisvinimą. Skyrius teikia 
centrui dvasinę ir medžią- ^as stipriai sunegalavo il
ginę paramą. Visas surink- buvo nuvežtas i ligoninę, 
tas lėšas Lietuvos laisvini- kur jam buvo padaryta 
mo reikalui skyrius atiduo- operacija.
da Lietuvių Tarybai centrui. Ligoniai jau buvo pasyei- 

Nusistovėjusia tvarka pir- ?l Jungėsi gijžti i šiau- 
mininku renkamas metams baigti tv ai kyti savo įei-
iš eilės, 4 vicepirmininkai 
ir 4 iždo globėjai po 
iš kiekvienos 

Šiemet pirmininkauja tat 
tininku atstovas

ir augusių. 
Malonu to dėl pa tebėti. 
kad daugelis senųjų ateivių 
sugebėjo išauginti savo du
kras ir sūnus lietuviais. 

Dukterų Draugijos pirmi-

Kiir siusti suvažiavimui 
sveikinimus, patarimus, etc.
Suvažiavimui sveikinimus,

sumanymus ir aukas L.D.D. i-------------------------------
veiklai paremti galima siųs- SERGA V. POŽĖLA
ti L.D.D. Centro Komiteto: ---------
sekretoriui (J. Sonda, 636- Senas socialdemokratu 
E.
*>7 M «

Broad \vay, So. Boston 
Mass.), arba suvažiavi

mo rengimo komisijos šek
it toriui (J. Buivydas, 8620 
75th St.,
V i

ninkė jau 
gare t
gusi šiame

15
Manson.

metų yra Mar- 
nusi irau- 

mokanti

dar

Blinstrubas.
Ka-i Skyrius kasmet surengia Atsisveikino su

nasirodvs -’tskua nroora- nados k’etuvių tautinių šo- 3 parengimus. Spalio mene- Naujokaičiais 
pasu ody s su atkila pi ogia-, Riu šventės pirmojo lietu- suk^eeia onranizaciiuma Irena Šiliniene zmo- iu JaUnimj konį^ ir iį,nfe,JncHa ku Fa^l^ Puošni >,uota Uetuvhi birm.)
ma tautiniu šokių vadovėli :,:^.,..:.. to veiklos metmenis Klube buvo iškelta 1 ’

Vasario
azia y,di hvac ,-,k~■...■ iw<„v,».■ ■ ,uy. , , , , .. ,,T tuosius kalnus New Hamp-, (ma,^alka,.

nusibodo
banketų. ^7. visada siltas oras, išsiilgo

'. lietuviu dailės parodos da nare.programos komisuos . . iv viams* patiri mu,iau aplanke ir patikrino vi- * - iJ .* .. . - , • men. 30 d. vakare ginsiu- r n^mllrtansas tautinių šokių grupes, Morrison viešbutyje L , ne{)iik atk....^... luosa e Jionison vįesouiyje 1,. paskeib,mo sukakties mine-
. .. X,. Chicagos Apygardos } • birzplio mėnesi bai- le,’ n?,s Jiern>nuotaika iy j | r renma banketą jl.mo Jn,,,ze 10, .. visada siltasJAV!?la, D - . oaimevų. S|ųjų 1941 m. birželio

. . . ;. . ; Dalyvauti bankete kvieti- x:mil •
Kanados lietuviu tautiniu ,,,0'kaina 7 (Iole,.iai. zimu

esančias už Chicagos 
Visur rasta džiugi 
ir ryžtas. Rengiamoji• ▼ r11
šokių šventė savo apimtimi 
ir didingumu bus vieninte
lė visoje lietuvių emigraci
jos ir tremties istorijoje.

3. Pirmosios JAV ir Ka
nados lietuviu tautiniu šo-

JAV ir Kanados Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventės

Komitetas

Iš LSS 4 ko. susirinkimo

Balandžio 14 d. Naujie-
kili šventės iškilmingam at-1 I)atalpOse buvo L.S.S.4 
ženklinimui įsiciužipmas kaCpO;; nariu susirinkimas, 
Vadovas, visos tautiniu šo-

ir fin. sekr. Juzė Maišaus 
kienė taipgi 
sios. Be jų valdyboje 
yra M. Viskuntienė (viee-

veikėjas Vladas Požėla, ku
ris jau Įžengė i 79-sius me
tus, dabar gyvena Austra
lijoje. Neseniai jam pada- 

\V00dhaven 21, N. įyta sunki tulžies operacija.
Tiems, kurie norėtų ligoni 
paguosti ir medžiaginiai 
kiek sušelpti (jo medžiagi
nė padėtis sunki), tiems čia 
pranešame V. Požėlos ad
resą: 4 Kingstcn Av?.,nakvynė, prašomi iš anks

to pranešti suvažiavimo ren-!Seacombe Gard
gimo komisijos sekretoriui.
Delegatu ir svečiu

Naujo- -jTV’ f' ^Im7-;enė (fin. pagcrtimo pokyli.
, ,,j. seki.), J. Jonuskiene (lig.metmenis. , 1 ' • , sekr.), J. Jonuskiene (lig.

mėnesį •'U’^t'g'iiy’i'oSaT i.. .Jihke|k!> JurgelienėepiiklksomySLLS “ •' '

įsve-m. ---- sniego ir pūgų.
jiaminejimą. Pokyli pradėjo Rodgers,

blenJ^t’ znmma, Va- o VėRau jam vadovavo N01- 
sario 16 d. minėjimas buvo i Jig pasveikino ir palin.

Marijos mokyk- ;kėjo Naujokaičiams viso la- 
, snn . Dalyvavo vn^ bo, ir pristatė pokylio da- 
1,80 asmenų, apie lo0 01- Pabaigoj Klubo pir-
ganizacijų prisidėjo savo mininkas Rod^rs Urė atsi.

kU,,U SUnnkU sveikinimo žodi Naujokai-
$5,854.20,

surengtas 
los salėje

Draugija turi savo cho
rą, kuri mokina pati pirm. 
M. Manson. Taipgi tinime 
grupę, kuri mokinasi pii mo- 
įsios pagalbos, kad nelaimei 
i ištikus mokėtų suteikti sku- 
;bią pagalbą.

Viena iš draugininkių

;ns, S.
Australija.

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vi**. Kaina metams $4.Pirmos suvažiavimo die- 

įlos vakare, birželio 1, toj Prasčiausias vežimu ratas dau 
pat Bill VVelton svetainėje giau triukšmo pridaro- 
Įvyks pokylis delegatams ir Benjamin Franklin

1

- i- • ................. ciams, padėkojo visiems da-
lt !VJ;hV ™ncJ!mY lyviams ir šeimininkėms,

• 14a-, šiemet bus birželio 15 d. k • namošė vaišes
... ... ličas, sekretoriavo J. Tala-1 Marijos aukštesniosios mo-tonui tuojau siunčia savo jas 1

kių giujiės V’adovo redak-

gTUjiės veiklos aprašymus ir 
nuotraukas. Redaktoriaus 
adresas: M v. J. Kreivėnas,

narių
kuriam, pirmininkavo J.

Dr. P. Grigaitis Įdomiai 
painformavo, ką Alto Vyk-; 
domo ji Taiyba patyrė nese-i

kyklos salėje.
Jonas Kondrošlca

1602 So. 48 (ourt. Cicero njaj iankvdamosi Washing- 
oO, III. Tautinių šoktų gru-
|>ės, kurios reiškiasi lietu
vių tautinių šokių srityje, 
bet dėl susidėjusių aplinky-

tone.
Kalbėta Gegužės 1 d. mi

nėjimo reikalu. Nutarta jai 
skirto minėjimo nedalyti,

MIAMI, FLA. 

Vaišės pas išvykstančiu*

bių šventėje dahvauti ne- nes djena išpuolė viduryje 
galės, prašomos taip pat

Žinoma, kalbėjo ir šiopo- 
. būvio kaltininkai — Naujo
kaičiai. Jie padėkojo vi
siems ir visoms ir pats Nau
jokaitis tuoj nubėgo už ba
ro dar kitiems patarnauti.

Miami lietuviams gaila iš
leisti Naujokaičius. Jis bu
vo darbštus sąžiningas Lie
tuvių Klubo šeimininkas,

BRIDGEPORT. CONN.

Mirė P. Gudas
Neseniai mirė Povilas Gu

das < (lademauskas), 70 me
tu amžiaus, palikęs žmoną. 
Velionis buvo labai taupus 
ir, sakoma, paliko nemaža 
turto.

DIDELĖ SUKAKTIS

Vadovo redaktoriui skubiai 
siųsti savo veiklos aprašy
mus ir nuotraukas. Vadove 
tilps visa eilė straipsnių 
apie lietuvių tautinius šo
kius. Vadovas pasirodys 
rengiamos tautinių šokių

savaitės.
Kuopos valdyba paliktą 

senoji, tik vieton dėl laiko j Mass., 
stokos atsisakiusio iš sekre- chester, 
toriaus pareigų J. Talalo iš-' W. Palm Beach, Fla., Shal- 
rinktas Jonas Valaitis. TuoJ°ns ir Stasiuliai is Miami, 
būdu šių metu valdyboje i Fla-
vra: Pirm.’ Jonas Kondroš-I Svečiai buvo pavaišinti

Kanadiečiai Tuinilos su
ruošė atsisveikinimo poky-
1Į, kuriame buvo Sakevičiai .... . ., ,
iš Lawrence, Mass., Alek-'<>««.pnsKlėjęs pne klubo 
nos ir Žukai iš So. Boston, išaugnumo ir suslipnnimo.

Mockienė iš D01-1 Po vakarienės buvolinks- 
Mass., Einoriai iš moji dalus, užsitęsusi iki vė

laus vakaro.
L. J. Stasiulis

RUMFORD, ME.
šventės išvakarėse. (ka, vicepirm. Juozas Bali-;’—“—— f.— —— —e—Mūsų draugi io*

Į uviuv.ų ututiniu sv-.čas, sekr. Jonas Valaitis,’ir kanadiškais gėrimais.
kių šventę atvykstantiems i ižd. Vincas Mankus ir na- Toki pat saunų pokyli su- į .Labai retai randi laikraš- 
isrūpinti kelionės papigini- lys Jonas Talalas. rangė ir Sakevičiai, kurie čiuose kokią žinelę iš mū-
mai. Kelionės papiginimus ‘ Paskutiniuoju metu kuo- išvyko namo i Lawrence. sų miesto, nors čia dar yra 
gauna kiekviena grtipė, su- pa ištiko didelė nelaimė: ji Pokylis buvo Aleknų na- gana daug lietuvių, kūne 
sidedanti ne mažiau kaip iš neteko dviejų narių. Balan- muose. Mat, Aleknos tun gražiai sugyvena, turi net 
30 asmenų. Grupę sudaro džio 8 d. mirė Mykolas Ti- daug vietos, sklype auga
ne tik šokėjai, bet ir žiūro- tiškis, kuris palaidotas ba- daug gražių medžių, gėlių
vai, vykstą i lietuvių tauti- landžio 10 d. Tautinėse ka
ilių šokių šventę. Asmenys, pinėse. Drg. Mykolas buvo 
kurie ryžtasi dalyvauti pir- nevedęs, sakoma, kad irgi-

3 pašai pines draugijas. 
Viena jų šv. Roko Vyrų 

Svečiai ne tik gradžiai už- Pašalpinė Draugija pernai

Gegužės 13 <1. sukaks 350 
metų nuo pirmosios šio kra
što anglų kolonijos Įsteigi
mo, nes 1607 metais anglai 
išlipo i Amerikos žemę da
bartinėj Virginijoj ir Įkūrė 
Jamestovvn.
Šita sukaktis ten bus šven

čiama nuo balandžio mėne
sio iki lapkričio galo.

Įrengtame Jamesto\vn Ges
ti vai Park yra 3 pirmųjų 
kolonistu iaivu pavyziižiai, 
iš anų dienų užsilikusių na- * 
mų ir kitų tų laikų pamink- *
ly- >

Tikimasi, kad i iškilmes t 
suvažiuos daugiau ne 2 mi- £ 
lionai žmonių.

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1957 MelGms
“Keleivio” kalendorius 1957 metams jau baigia

mas išparduoti. Norintieji jį Įsigyti prašome pasl'.u- 
bėti ji užsisakyti, nes vėliau galime pritrūkti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje yra daug visokių skaitymų, informacijų, eilių, 
:-.vėtykių ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

Šių metų kalendoriuje yra eilė gerti straipsnių, 
kurie visada Įdomūs skaityti. Dėl to verta kalendorių 
pasilaikyti savo knygyne.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 50 cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS**
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

“KELEIVIO** SKAITYTOJAI!
Pirkit

kandžiavo, bet turėjo pro
gos pasiklausyti ir lietuviš-

minėjo savo veiklos 55 me
tų sukaktį. Ji turi nemažai

vaistas tt tikrai Amerikos valdžios 
pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, VVoreester. Mass.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės i registruot'' v;.ist'.rin
ka Vylauta Skrinską. "Ideal Pharmacy’’ savininku, čiu iš
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luos?. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISt’R. Turime 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudinio, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervu ligų. Vai
stai pašiurdami V1SVR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską. B- S. Reg. Phm.

Ideal Pharmacy raistinės savininku- 
Ir Notary PubBcmojoj JAV ir Kanados lie- minių čia neturėjo, o turto kų dainų, nes dr. Einoris. narių ir kapitalo ir gražią 

tuvių tautinių šokių šventė-į palikęs nemaža. Taigi jis buvo atsivežęs patefoną. įšalę su gyvenamais butais.

Aeimininltt per savo antžin tt- » 
plauna visokiu virimo ir kepi- £ 
mo indu tiek. kad juos sudė
jus būtą 70 krūvų, kiekviena 
sulyg Empire State Buildin? 
(102 aukštų).
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tortinis Ketvirtu KELEIVIS. SO. BOSTON No. 19, Gegužės 8, 1957

LIETUVĄ APNIKO PARAZITAI

**1 . • • •! mo kilo diskusijos if pa-W H T *

Buvo susirinkę pavergtiejiMes esame su Jumis...legacijų ir organizacijų 
stovai.

r Pavergtųjų Euioįios Tau- lų ministerio Pinay: Lais- 
tų Seimo trečioji sesija vosios Europos Komiteto
Strasburge (Prancūzijoje) vicepirmininko B. Jarrow;

šių metų balandžio mėn. muša iš normalios gyveni- šiais metais prasidėjo ba- Laisvųjų žurnalistų Sąjun-
10 d. Vilniaus radijas pra- mo vagos ir verčia juos ver- landžio 26 dieną. Pažymė- gos Prancūzijoje pirminin- Uniios atstovas lietuviu vi

pasauliui, stis ne “iš darbo pajamų”, tina, jog šios Sesijos išva- ko Vucetic: AFL-CIO pre- «llompnp; oprai 'yinnmus Dr

priešai su laisvųjų 
U są 

Komunistai

rx v- t- ji, t-.čia spausdiname pavėluotai fronto Dt. Kalvelis padarė pla- fM( Tarptautinės Darbo Uni- profesiniu sąjungų priešais 
tų pranešimą, plačiai apibu- jo į“ederJM.iį(>H Gegužės uirmo- MJungų priešais,dindamas pad«į ui geleži- X «•«££ IX
nes uždangos. Socialiu “1^. KaC

Red’ ja iš Jūsų, kad dar daugiau 
pažadėdami 

kulių
nvrtnaao navannŽA. JUllUa, aUHOVauuailia OO II1U. JllChUUIIlt'l OUII1S neduoda.

—v uzacijos piocesą pavergto- * t . , . . , . ... . . .
ihomas ge pirmuoju dieno- nani? laisvajam pasaulyje, Jums neleidžiama viešai

’ ” tvprkės klausimu baigėsi siunčia Jums brolišką pa- demonstruoti už Jūsų pa-
mosios dienos posėdžiai, sveikinimą. grindines teises, kai tuoi -e Gegužės pirmosios proga tarpu laisvojo pasaulio dar-

mes norime pareikšti mūsų bininkai tą dieną nevaržo- 
ypatingą pagarbą Vengrijos mi reiškia savo siekimus ir 
darbininkams, kurie prieš savo norus.
šešis mėnesius pasižymėjo Mes viską darysime, kad

č’.ams. gyvenantiems para- paties gaminamų dalykų yjaskvos atsiliepimas Ch.; prelato J. Balkūno;
zitinj gyvenimą, piktybiškai Kas galima ir juos nešti būdingas ir jis parodo, prancūzu politikų Paul Rey- 
vengiantiems visuomeniniai rinkom

veistu.naudingo darbo, ar gyve
nantiems ne iš darbo paja
mų”. Tie piliečiai numaty
ta bausti trėmimu į privalo
mojo darbo stovvklas lai-

kad šiaip taip issi- ięiek geliantis Kremliui yra r.aud, Bidauit ir visos eilės __
Įstatymas gali leng- Strasburge vykstąs Sovietų kitų sveikintojų. Ypač šil- Alminienė.

vai ir juos įterpti i • para- pavergtųjų tautų laisvėje tai pasveikino Strasburgo Andrijauskas,
gyvenančių politinių susi- burmistras Altorffer, savo tono sūnus.

konsulato ieškomi

Aleksas, Kaje- tokiais žygiais, kurie nuste- laisvajam pasauliui vis pri- 
• bino visą pasaulį. mintume tragiškąją komu-

Įstatymas yra kaltinama- rinkimas. sveikinimo žodyje priimda- Bahilaitč - Florvers. Ilelen.; Mes sveikiname Lenkijos nistų pavergtųjų kraštų bū-
sis aktas pačiam režimui. Posėdžių namai papuošti mas, kad Strasburgo mies- gyvenusi Boston, Mass. darbininkus, mokėjusius pa- klę. Jūsų reikalavimus mes 

'* ’** . Tarvydaitė, rodyti Poznanėje ryžtą pa- ir toliau tieksime Jungti-
tautų vėliavomis, kurių t ė savo vartus tiems, kurie Aietcsanara, is Žemaitijos. _ įkelti betkurias aukas, kad nėms Tautoms, Tarptauti-

žilų ' kategoriją.

kui nuo 2 iki 5 metų. Ket- Santvarka, kurioje vis gau- devynių Sovietų pavergtųjų tas jau 14 šimtmetį atida- Baltrušaitienė
viliąsis paragrafas taiko-siau randasi deklasuotoele- Uut*y ‘vėliavomis, kurių rė savo vartus tiems, kurie Aleksandra, iš
mas darbingiems piliečiams, mento, yra liguista santvar- tarpe plevėsuoja ir Lietu- dėl politiniu ir religinių įsi- Banionis. Jonas ir Juozas. Pra- tjk ^kovotų laisvę ir sočia- nėms darbininkų organiza-
kurie valkatauja ar elge- ka. žalojanti žmogų. Ir jei- vostrispalvė. Pakeliant vė- tikinimų turėdavo apleisti "°Qsun” Ir sesuo Dirsiene- ̂ -'linį teisingumą. ei joms bei kitiems orga-

Mes sveikiname okupuo- nams ir reikalausim, kad 
Cekoslo- Jums būtų grąžintos Jums 

kurie priklausančios žmogiškos

kurie valkatauja ar elge- ka. žalojanti žmogų. Ir jei- vos trispalvė. Pakeliant vė- tikinimu turėdavo apleisti . ” “ teisingumą,
tauia. Tokie gali gauti pri- gu režimas nebepajėgia su- liavas< devynių tautu him- savo tėvynes. Prelatas Nep- Srbamvičienė-žiUnskaitė Ar Mes sveikiname 0
valomųjų darbų nuo 3 iki sidoroti su tuo gyvenimo nu nuskambėjo pirmieji pei sveikino vyskupo var- nietč veno Ansonilu tos Vokietijos ir C
5 metų. Ir pagaliau penkta- blogumu. šaukdamasis posmaj. Kiekvienos tautv- du. Bardauskas, Bronius, Povilo vaklJos darbininkus,
sis paragrafas 
valkataujantiems

skiriamas liaudies pagalbos, bręsta delegacijos savo himnus 
irelgetau- reikalas pastatyti prieš ne- palydėjo šūkiais: “Tegv- 

jantiems invalidams. Tie vi- klastojamos liaudies teismą vuJja laisva ir nepriklauso- 
si turi būti sugaudyti irsu- visą santvarką, jos kūlėjus ma mūsu tėvynė”, 
vaiyti į invalidu namus, ir palaikvtojus. Pagaliau o \ , . .. , .
Trumpa ir aišku, kaip vis- prieš “liaudies” teismą pa- . ^1.me dalyvauja šių bol-
kas aišku tarybinėje san- statytas "paiazitas”. jėi tik delegacijos: LiSu- aPic paskutiniuosiustarybinėje san- statytas “parazitas 
tvarkoje. būtų pakankamai sumanus,

Tas tarybinis Įstatymas turi lengvą pasiteisinimą, 
yra dar vienu atveju įdo- Ne kas kitas, kaip pati 
mus. “Parazitinį gaivalą, “partija ir vyriausybė , 
galinti, bet nenorinti dirb- dienų dienomis meluodama, 
ti”. tvarko ne policija ar apgaudinėdama, liaudį 
teismai, bet pati “liaudis”, vogdama.
Jie kurioje miesto gatvėje vra didžiausia 
ar kaimo vietovėje aptinka- įsilaužėlis ir banditas. Yra 
mas “parazitas”, atitinkami kartu ir geriausias “parazi- 
komitetai šaukia gatvės ar to” mokytojas.
ViėtOveš pilnamečių 
susirinkimą ir stato 
nusikaltusį. Susirin Rima.' 
reikalą išsiaiškinęs, papras
ta balsų dauguma nutaria, 
bas su parazitu darytina— 
j:s išteisinti, jo pasigailėti 
ar jis nubausti. Susirinki
mas skiria ir bausmės dydi.
Galutinai reikalą sprendžia

piliečių
prieš ji 
,v;

sūnus, iš Raseinių ap. 
Biliūnienė - žilionytė, Marija 

Po sveikinimų sekė pir-:Breivaitė, Kazė. 
masis posėdis, kuriam pir-'Burniauskas, Ignacas, 
mininkavo V. Sidzikauskas,

pranešimą 
Įvy

kius pavergtose šalyse ir jų

Pirmasis darbo posėdis
1953 metais taip pat suki
lo prieš jų komunistinius 

' pavergėjus ir kurie nesiliau
ja kovoję ir šiandien.

teisės.
Mes kovojame už tai, 

kad visiems žmonėms būtų 
patikrinta laisvė ir taika.

padalydamas

vos, Latvijos, Estijos, Čeko- ... .. , ..... .
Slovakijos, Albanijos, Len- P°veikIĮ_ ^ a-vaių politikoje, 
kijos, Rumunijos, Bulgari- Yianesejas nuioue, jog pa
jos ir Vengrijos. Kiekvie-™^1, ^paprastoji ssesija
no< tautvbė* deleiraciias su- Strasbu‘‘ge Įvyko 1955 me- 

dinėclama, liaudį ap- . " a ~ g t• tais, artėjant keturiu di-
ma ir smurtaudama. «a™ įdiai*“K V konfceneijai Zene-
įdziaustas kesenvagis, „.. *aJ , J / voje n- pasibaigus Afrikos

vz▼ . cvimanias

Curortai rusam*

moteris

Sidzikauskas, jos nariais 
yra V. Banaitis, J. Glemža, 
dr. P. Karvelis, pulk. J. 
Lanskoronskis ii- E. Turau
skas.

Be to sesijoje dar daly
vauja po 3 atstovus Lais
vųjų Profesinių Sąjungų

ir Azijos valstybių atstovų 
konferencijai Bandunge. 
•joje buvo reikalaujama, 
Kad pavergtųjų valstybių 
iriaisvin.mo klausimas būtų 
įrašytas i Ženevos konfe
rencijos darbotvarkę. Bul- 

“niet ’ išsklaidė iliu-ii Druskininkų
.ašo: “Druskininkai yra Tremtyje Centro, Krikščio- £amno
repaprastai graži vaėanie- niu Demokratu Centrinės t?“1 but« 8aI‘,ma
tė. Cia suvažiuoja ponai Europos Unijols; Demokra-
atostogų praleisti. Jie atva- tų Liberalų Centrinės ir Ry
žtuoju iš labai toli, tik iš tų Europos Unijos: Ckinin- 
lietuviu labai retai kuriam kū Internacionalo; Socialis-a’tmiausi vietos aukstes- , , -• i vi n a, ••• • . , pavyKsta cia pakliūti. Kiau- tu Paltim Tremtyje Centnmoji instancija ir po tonu- ‘.-.y C...... ,.1:____ ... __ n. ..

tarimas tuojau vykdomas, 
rgi nedemokratiška?
Kam prireikė tarybinei 

Lietuvai tokio Įstatymo?
Vii niaus radiįa< to nenaaiš-
kina. Pet jei tarybinės vy- 
j iausvbės akis pagaliau pa
stebėjo miestų gatvėse ar 
kaimo vietovėse valkatas, 
tiara iltis ir elgetas, tai iu 
trr: būti dauc. Tiek daug, 
ka 1 ta< prie’socialin:s gai
valas. ka’]> drumsto gyve
nimo i Ūtos. pradeda deng
ti visa “laimint o” tarybinio

Mie, kaip aš ėia pakliuvau, nės ir Rytų Europos Uni- 
?Iat. kur pastogę ir duonos jos: Centrinės ir Rytų Eu- 
.ląsneii randi, ten ir apsi- kopos Jaunimo Tarybos, 
stoji, šeimininkauju namuo- Krikščionių Demokratų uni- 
*e. nes turiu kelis mažus įos atstovu Strasburgo se- 
atkus ir verdu valgyti sve-i sijoje dalyvauja A. Vens- 

.imiems darbininkams, tik kus, Jaunimo "tarybos atsto- 
)ėda. kad nėra ko gaminti, vų tarpo Bačk.s, jr., spau- 
. isaip kombinuojam. bet los atstovų tarpe Beveikė. 

> klausimo išspręsti vis
tėra negalime”.

Baigdama rašo: “As Seimo pirmininkas V. Ma- 
A\.ečiau jus atvažiuoti į sen$ priimta ši darbotvar- 
-večius. Pamatytumėte, ko-
dais gražiais kurortais ru-

spręsti derybomis su Sovie
tais. Antioji sesija Stras
burge įvyko 1956 metais 
balandžio pirmomis dieno
mis, po XX komunistų par
tijos suvažiavimo Maskvo
je ir po JAV prezidento ir 
Anglijos premjero konfe- 
encijos Vašingtone. Tuo

met jie kvietė visas laisvo
jo pasaulio vyriausybes pri
sidėti prie Vašingtono dek
laracijos ir vykdyti Atlan
to, Jungtinių Tautų ir kitų 

Seimo posėdį atidarė Pa- ęhartų bei tarptautinių 
ergtųjų Europos 1 autu sandėrių, kuriuos pasirašė 

ir Sovietai, nuostatus. Ši se- 
dja vyksta po tragiškų įvy-sens.

kė:
1)

< • v venimo paviršiu, darosi
b ū, liūgas jo pažymys. To
r ♦ gali būti ir prireikė i'ta-
t;vmo.

Iš kur tos “pūt ns”? I li
<11 žiaus: u mūsų kraštui pa-

., , , -z Paskutinieji ivvkiaiai naudojasi, tik (ra.la, kao tosc žalvse h. ju*
,.:s necale umete sugiltus jkj • v • ,itikJoj

laimes bučiaus . ‘ J

□ų Vengi ijoje, Lenkijoje ir 
eituose kraštuose. Tie įvy-

to musų 
J aa škinimų nereikalinga.

Žmogus su Ūsais

po-

lazitu yra pati komunistų 
partija ir jos vyriausybė. 
Bet Įstatymas, suprantama 
ne joms taikomas. Jau ir 
anksčiau dažnai buvo mi
nima, kad Sovietams antrą 
1 aitą Lietuvą okupavus.

klasta ulū-p’adėjo i mūsų 
sti iš Rusijos 
i.ai. kešeniniai

bezprizorni- ’incijoi

Mes reiškiame mūsų di- pagrįsta neklastuotąj’a de-
džiausią pagarbą laisvės mokratija ir socialiniu tei-

. kovotojams Vorkutoje, Ka- singumu. Tai via uždavi-
nuo ragandoje ir kitose vergų niai. už kuriuos darbininkai

stovyklose, kurie aukojo kovoja geležinės užtvaros ir
... . savo gyvybę žmogaus teises vienoje ir kitoje pusėje,

sūnūs, prašo atohept. jo nas- patikrinti Mes esame ;sitikin?; ka(,
Mes sveikiname darbinin- mūsų bendra kova jaivers 

_ kus Sovietų pavergtuose komunistini režimą nusilei-
chalina? vyras clšlinskiš? Juo- kaštuose — Sovietuose, Ki- sti -Tusu reikalavimams, nes 
zas. sūnus Viktoras, ir duktė nijoje, Bulgarijoje, Estijo- darbininkų solidan-mas jų 
Halina, gyveno " Montevideo, je, Vengrijoje, Latvijoje, kovoje prieš diktatūrą, im- 
Urugvajuje. Lietuvoje, Lenkijoje, Ru- perializmą, išnaudojimą ir
čivys. Jonas, Juozas ir Matas, munijoje, Čekoslovakijoje, agi esiją darys kovą vis sėk- 
Danėnas. Petras ir Stasvs. iš Uki’ainoie ir Jueoslaviioie. minsesne.- w • — v - -- — - c?     v ar - c? _ "
Jadagonių k,. Lekėčių v., ša- kurie kovoja su komunistų Darbininkai už geležinės 
kil- ,ap‘... į tironija. uždangos! Būkite tikri, kad
Danilevičius. Bronislovas ir Jo- , yjes reiškiame mūsų sim- mes ir toliau remsime Jūsų
nas- pariją daugeliui tūkstančių kovą, nes ji yra ir mūsų ko-

kolas, .profįninku, kurie, kovo- va. Mes nesiliausime kovo
dami prieš pavergimą ir įę už taiką viso pasaulio
neteisybes, vargo kalėji- tautoms, už laisvę, demo-

imuose, buvo tremiami ar kratiją ir socialistinį teisin-
nužudyti. gumą.

nus. ir jo sūnūs Antanas ir į Milionų auka, žuvusių ko-________ _______________
į“02”,. '“,a‘Sy?J^b“S Šiandien .abrikose ,;««« i»-
GuzauskicncJttc.rte, Ona, Juo-, džia. Idealai, del kurių !gy- reikaljnra? ,,,
zo duktė, B Tauragės ap. •vcndimmo tiek žmonių au- „ink„. . prieį mc,„ jnžj.

Į kojo savo laisvę ir gyvybę, nierių tebuTo reikalinga 10 
_ t nesiduos išdildomi. kartų mažiau.

On*’ l Gegužės pirmosios proga — ‘  ------ -------------- -—~

Cehoviė, Stanislovas, 
čeponienė, Apolonija.
Čeponis, Feliksas ir Kazys, 
Čepulis. Jeronimas, kil. 
Dūkšto.
čemauskas. Leonas, Karolio

te ir vaikai.
Chmiliauskas, Petras, Juozo s. 
Cislinskienė - Zinevičiūtė, Mi-

Daukša. Adomas ir 
Povilo sūnūs.
Dudėnas, Antanas, Justo sūn. 
Garliauskas, Petras, ir sesuo 
Kirstuk, Marija.
Grigaitis, Antanas, Antano su- 

jo sūnūs Antanas ir

Jacevičius, Antanas. 
Jecevičius, Juozas.
Jucytė - Gužauskienė.
Juozo duktė, iš Tauragės ap. 
Jukna. Stanislovas.
Kabelis. Jonas. Juozo sūnus. 
Kleismantas, Pranas.
Klidicnė - Klotz, Morta.

i Jūsų gimtuose kraštuose 
‘bus rengiami paradai ir 
:Jums bus įsakyta žygiuoti 
’pro tribūnas, kuriose sėdės

žmogus per metus sumirkčioja 
81-rius milionus kartu.

Korkuzas, Aleksas ir Vincen- į pavergėjai. Jie drįs teig
tas. ir sesuo Kazė. iri, kad Jums atstovauja, bet
Lileikis, Eduardas, Adomo sūn. i ne jiems priklauso teisė 
Lubik. Larry A. : kalbėti Jūsų vardu.
Mažeika, Kazys, Antano sūn. Tai Jūs aiškiai parodėt 
Mikulevičius. Vincas. \ tuomet, kai buvote prieš
Milašaitė. Aleksandra, Mot i e- juos sukilę. Tuomet jie bu-
jaus duktė. vo jQgų išsigandę, slapstėsi

ar prašėsi dovanojami už 
Petras, įs Utenos ap. Jums padarytas skriaudas.

Drebėjo dar ir dėl to, kad 
jei Jūs visi būtumėt sukilę, 
jiems būtų tekę stoti prieš 

Petronaitis, Antanas. liaudies teismą ir atsakyti
Pukienė, Petronėlė, ir sūnūs už visus jų nežmoniškus 
Juozas ir Pranas, gyveno Wor-; darbus.
cester, Mass. ' Dėl to ir mes atsisakome
Racevičiūtė, Elena ir Teresė, turėti su jais ką nors ben- 
Antano ir Onos dukterys. drą. Jie (komunistai) mus 
Raguckicnė - Žilionytė, Elzbic- kviečia sudalyti su jaisvie-
ta- . ningą frontą ir iš vieno su
Rudaiticnė - Olckaitė, Ona. iŠ jajg dirbti. Mes esame už 
Obsrūtu kaimo. vjgų darbininkų vienybę,

bet mes esame vieningo

JiE VARŽĖSI

(iegužės 5 d. Įvykusiuose 
Austrijos prezidento rinki
muose varžėsi socialistų at
stovas dr. Adolf Schaerf 
(viršuje) ir dešiniųjų at
stovas profesorius Wolf- 
gang Denk. laimėjo Sena- 
erf.

Miniotas, Povilas, Prano sūn. 
Napeklys.
Parutienė, Emilija.
Peržinskienė - Skabtauskaitė, 
Genovaitė.
Petkus. Petras, Jokūbo sūn.

Kiai sukrėtė visą Sovietų 
mjieriją. Dabartinė padė-

2) Europos apjungimas ir Us,— kalbėjo V. Sidzikaus- 
Europos Tarybos politika, <as.— suglaustai tokia: 1)

3) Pabėgėlių - tremtiniu autinė Vengrijos revoliuci-
problema. a ‘‘ Įvykiai Lenkijoje pa-

,vk. s, Zalpis mirę , odė, kad žmogaus prigim-
R. Mizara “Laisvėje” ra- >vc,k,nimai Js jr jo laisvės siekimasne-

«o gavęs laišką iš Vadapa* ši sesija susilaukė gausių -iduoda bolševikinės priė
jo. kuris 1921 metais iš sveikinimų. štai gautieji spaudos užslopinamas ir 
Amerikos išvyko i Rusiją, sveikinimai: Jungt. Ameri-'Kad idėjų jėga yra didesnė 
Cadapalas, kuris eina jau kos Valstybių užsienio rei- tiž tironų tankus: 2) pa- 
is-sius metus, gyvenąs Vii- kalu ministerio Dulles: skandindami Vengrijos re- 
niuje, kaip 1995 metų levo- Prancūzijos užsienio reika- voliuciją vengrų darbinin- 

veikėjas gavęs Dar- kų, ūkininkų ir studentų
._____ kraujuje, bolševikai galuti-

kaip ir Zigmą Angarie- nai išsklaidė kai kuriuose
Tuova kuris; ti

>o Raudonosios Vėliavosvagys ir ki
toks kriminalinis elemen- ordiną, 
tas. Jį jiapildė ‘legabai’ pri- Apie Juozą Šukį,

šapkus, Pranas.
— Aleksą, nugalabino vakarietiškuose sluogsniuo-j Šimkus, Morta, 

se puoselėtas iliuzijas, esą, iSt.. Chicago, III. 
Stalinui išnvkus. Kremliaus iSkablauskaitė -

plūdusios rusų masės, ieš- aipgi išvyko i Rusiją irgy-i ‘maskviniai fašistai' 
kojusios čia privilegijuotos <eno Minske, Vadapalas ra- Uuno triu vardfti 
j adėties ir lengvo j»elno. as, kad “laike karo vokis-. ; diktatūra pasuko i demo-

rieji fašistai nužudė pakar- Daug gatvių vardų pa- kratinį kelią ir kad esą ga
limi” keista naujais. Pavyzdžiui,, Įima laukti Maskvos pri-

šukienė gyvenusi Lietu- ' aisvės alėja dabar Stali- mesto mūsų kraštams neži
loje. bet Vadapalas su ja alėja, Vytauto prosjick- mo sudt moki atėjimo: 3) 
įepalaikęs ryšių, to dėl ne- tas dabar Lenino, Kęstučio kad Sovietų agresija prieš 
ralis nieko apie ją paša- catvė dabar Gorkio, Kanto mūsų kraštus sunkina Cen

ir lengvo 
Reikia manyti, kad Įstaty
mas ir ne jiems leistas. Jei
gu okupanto režimas nema
no to įstatymo pagalba a>>- 
sidirbti su savo politiniais 
priešais — daug kas grą
žintu iš Sibiro negauna dar
bo ir pastogės, vadinasi, 
gali 1 ūti leng-vai priskirta:- 
prie parazitų kategorijo.-

gj*\eno Laflin

Genovaitė. 
Staškus, Pranas 
Jurgis.

Peržinskienė,

ir jo sūnus

Vainorienė - Ambrazevičiūtė, 
Pranė, Vinco duktė. 
Vismantienė -Sabaite, Kazimie
ra-

Statkus, Antanas ir Martynas. Vaitkienė - Bernotaitė, Teresė. 
‘Vinco sūn„ iš Čekiškės vai. i Valaitienė - Ivaškevičiūtė, Ja- 
Sudeikis, Benediktas. dvyga.
šulskus. Jurgis, Mykolo sūn., Voroneckas, Pranas. Vinco sū- 
iš Utenos ap. nus, kilęs nuo Dūkšto.apie ją paša . _ . -k-

<yti. dabai^ Majako\skio, Put- tro ir Rytų Europoje pade- iTiškinienė, Kotryna, prašo at- Ieškomieji arba apie juos ži-
Buvęs čikagdetis P. Žai- vmskio dabar S. Neries, tį, kuri gresia saugumui ir siliepti savo sūnų. nantieji maloniai prašomi at-

ųis miręs, l>et ar Vadapa- Trakų dabar P. Cvirkos. taikai. Vengiijos revoliuci
jas nerašo ar Mizara nenori Maironio, Duonelaičio, ja parodė, kad žmonių ir 

ribas.tai tenka manyti, kad tary- paskelbti jo mirties priežas- Daukanto gatvių vardai ne- tautų kantiybė turi 
binė ■’^rTvarka d?”'g ka iš- .i. iki šiol buvo žinoma, kad pakeisti. Po Sidzikausko

siliepti savo sūnų.
Urban. Juozas, gyvenęs Kim- siliepti į:
bar ar pan. Ave„ Chicagoje. j Consulate Gen. of Lithuania
Urbonavičius, gyv. Plymouth- 41 West 82nd Street

praneši- Urbonienė-Klimaitė, Veronika. New York 24, N. Y.
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Mušame aliarmą
------------------- •

LENKAI NORI VILNIAUS KRAŠTO

nas kūrė jungdamas vieną 
rūšį su kita. >

-O ką reiškia, Maiki, į
tas atrankos kelias?

—>Aš jau aiškinau, tėve,'
kad žemuogės buvo page- Praėjusiųjų metų rugsėjo Lenkijos, kartu ir Lietuvos 
rintos atrenkant iš jų stip- mėnesi lenkų pabėgėlių iš nepriklausomybę. Jų protė- 
riausius ūgius, su geriau- Lietuvos, Gudijos ir Ukrai- viai viską padarė, kad iš 
šiom uogom, ir duodant nos vadovybė Londone tais kaitė ukrainiečių Podolė ir 
Jiems toliau plėtotis į gerą-įžodžiais — “Mušame aliai- Voluinius, vėliau pati Lie
tą pusę. Tai yra atrankos mą” — prašneko į laisvaja- tuva virstų Lenkijos pro- 
kelias. Matai, visi augalai me pasaulyje gyvenančius .vineijomis. Papirkdama
turi palinkimą viens nuo ki-; lenkus. “Dar niekuomet Ry-'privilegijomis Lietuvos ba
to kiek nors skirtis; kad ir tų žemių ateitis nebuvo to-Į joms, ji prisidėjo prie to, 
tos pačios giminės jie bus, kiam pavojuje—sako Rytų kad mūsų diduomenė, atsi- 
vistiek nerasi tarp jų dvie-jžemių Sąjungos vadovybė skyrusi nuo liaudies kaipo 
jų augalų, kurie visais žvilg- —kaip dabar”. Jaltos suta- socialinė grupė, nutolo nuo 

rimu “atplėštas” nuo Len-‘jos ir tautiškai.
... ki> Vilniaus kraštas su! Tų Lietuvos kolonistų-

kitas mažesnis; vienas tu- Vilnium, Ukrainos su Lvo- grobikų palikuonys tebegy- 
rės mažiau lapų bei šake- vo miestu ir Gudijos vakarų vena protėvių tradiciiomis 
lių, kitas daugiau; vienas į dalys, įterptos i Sovietus, ljr palikimais. Jie dar ir

sniais būtų viens kitam pa
našūs. Vienas bus didesnis,

stiprus ir sveikas, kitas silp-, laisva jam pasaulyje yra lai-, šiandien> kalbėdami apie

—Roman, Maik, aš jau 
laukiu tavęs. Ar atsimeni, 
ką pereitą syki žadėjai?

—Atsimenu, tėve. Žadė
jau papasakoti, kaip gamti
ninkas Burbank kūrė nau
jų lūšių augalus.

—Ar tu šiur, kad jis ga
lėjo padaryti naujo gatun- 
ko obuolių?

—Matau, kad tėvas nela
bai nori tam tikėti.

—Ne tik nenoriu, ale ir 
netikiu. Ko Dievas nesutvė
rė, Maiki, žmogus to nepa
darys.

—Žmogus, tėve, yra jau 
padaręs daug dalykų, ku
rie nebuvo “sutverti”. Pa
imkim, pavyzdžiui, geležin
kelius. Ar tai ne paties 
žmogaus padaras? Dievas 
nedavė žmogui nei sparnų, 
bet žmogus pasidarė geleži
nius ir skraido daug grei
čiau ir aukščiau, negu grei
čiausi sakalai. Žmogus iš
rado ir telefoną, ir telegra
fą, ir radiją, ir televiziją, 
kurių pirmiau niekas neži
nojo.

—Bet žmogaus išradimai, 
vaike, neišeina jam pačiam 
ant gero. Ve, žmogus iš- 
mislino atomų bombas, ir 
dabar pats bijosi, kad jo 
nenušluotų nuo žemės. 0 ką 
Dievas sutvėrė, tai viskas 
yra gražu ir sugadlyva. Dar
žuose auga gardūs agurkai, 
laukuose komai, giliose 
grybai. tik imk ir valgyk.

—Bet kas bus, tėve, jei
gu privalgys! musmirių?

—Nu, ant to Dievas davė 
žmogui akis. kad musmirių 
neimtų.

—Bet akys, tėve, nepasa
ko žmogui, katras grybas 
yra geras, o katras nuodin
gas. Be to, šungrybis visa
da gražesnis ir patraukles
nis, negu geras grybas, ir 
dėl to nepatyręs žmogus 
dažnai apsigauna. Bet yra 
dar blogesnių dalykų, negu 
šungrybiai, tėve. štai, Ame
rikos pietuose ir vakaruose 
dabar siaučia baisios aud
ras ir potviniai. žmonės žū
va šimtais. Viesulai griauja 
jy namus, potviniai naikina 
tiltus ir aido kelius. Ar tė
vas sakysi, kad visa tai yra 
gražu ir naudinga?

| —Maiki, čia ne Dievas
H kaltas. Tokią zgūbą daro 

šėtonas.B —Bet Dievas yra visaga
les, tėve. Kodėl jis duoda 
■šėtonui tokią valią? Juk jis 
Hvieno ix*rkūno sūrio galė

tų toki piktadarį sunaikin
ti. Tai kodėl nesunaikina?
—Maiki, ant šito klausi

mo aš tau atsakymo neduo
siu.

—Kodėl?
—Todėl, kad dabar to

kia mada, vaike. Taip da
bai- daro visi unijų bosai. 
Kai valdžia paklausia, kiek 
pinigų pavogei iš unijos ka- 
sos. užklaustas paima Ame
rikos konstituciją ir parodo <
volrlvioi envn-Q

jums mano atsakymas. Net 
ir Antanas Bimba parodė 
špygą, kai jam buvo užduo
tas klausimas. Ir valdžia 

(negali nieko padalyti. Tai
gi ir tu, Maiki, nieko man 
nepadarysi, jeigu aš ant ta- 

ivo klausimo neduosiu atsa
kymo.> *

' —Nepyk, tėve, kad aš pa
stačiau tokį sunkų klausi- 
{mą. Juk pats jį iššaukei. As 
{turėjau parodyt, kad ne 
viskas yra gražu ir naudin
ga, ką mums gamta duoda, 
žmogui tenka jos dovanas 
nuolatos gerinti ir visai nau
jų dalykų pasigaminti. Inži
nieriai daro naujus išradi
mus. o gamtininkai gerina 
vaisius ir gyvulius, kad 
žmonėms būtų daugiau ir 
geresnio maisto. Pavyzdžiui, 
iš mažyčių laukinių žem
uogių žmogus išvystė visą 
eilę didelių, sultingų braš
kių. šiandien jau niekas nei
na į girias žemuogių ieško
ti. Kas turi žemės, gali pa
sisodinti jų ir sau ir ki- 
viems. parduoti.

—O kaip tas pasidarė, 
Maiki?

i —Tas pasidarė, tėve, kas
met atrenkant vis stipres- 

įnius ūgius, su didesnėm 
uogom, ir duodant jiems 

j geriausias sąlygas plėtotis.
Iš tų vėl buvo atrenkami ir 
plėtojami tik patys geriausi 
ūgiai ir su didžiausiom uo- 
70 rr. Išėjo apie 300 metų,

{iki buvo išvystytos dabar- 
i tinės braškių atmainos. 
Daugiausia vaisių yra pa
gerinęs ir visai naujų iš
vystęs Ameikos gamtinin
kas Burbank, kuris darba
vosi Kalifornijoj. Jis buvo 

! gimęs 1849 metais Massa
chusetts valstijoj, farmerio 
sūnus. Jis surado gamtos 
paslaptį, kaip iš dviejų vai
sių lūšių galima padaryti! 
trečią, visai kitokią, negu. 
dvi pirmosios. Jis gerino ■ 
daržoves ir vaisius atran
kos keliu, o naujas atmai

nas ir suvargęs. Burban- 
kas visada rinkdavo stip
riausiųjų sėklas; silpnus 
naikindavo, kad nesiveistų. 
Sakysime, jisai pasodinda
vo 1,000 sėklų, ir kai jos 
suželdavo, jis atrinkdavo 
tik kokį 100 stipriausių žel
menų, o kitus sunaikinda
vo. Tokiu keliu jis kasmet 
gaudavo vis geresnių auga
lų ir geresnių, didesnių vai
sių. Bet visai naujų lūšių 
jis sukurdavo jungimo bū
du.

komi
faktas

kaipo neatšaukiamas 
su kuriuo apsipran

Sovietų užgrobimus, tartum 
užmiršta apie ten gyvenan-

tama. Gi .patys lenkai daro- jčias tautas bei jų teisę pa
si vis labiau abejingi kovai (cioms rūpintis savo likimu 
už tų žemių grąžinimą Len-ljr vjen kalba apie “Rytu' 
kijai “To uždavinio aštru-Įžemes”. Tie žmonės pra-
mas svoris ir reikšme sa- .miegojo lietuvių, ukrainie- 
koma atsišaukime — mūsų 'čių ir gudų tautinio atgimi- 
(lenkų) sąmonėje nublėso,;mo sąjūdžius, nemato, kad 
darosi neaktualus ir virsta |pOg tautos subrendo sava-- 
sentimentaliniu istoriniu at-j pankiškam gyvenimui ir ne-Į 
siminimu . i nori nieko žinoti apie šlėk-

|tų Lenkijos pretenzijas. Lie
pa bėgėliųj tuvių tauta, pravesdama ne-

Ko jie nori?
Dėl to lenku

L i vadovybė kelia aliarmą. Ji. priklausomoje Lietuvoje že-
—O kaip jis tą padary- i surašė protestą prieš “Ry- mės reformą, jau yra spė- no?į 
ivo? Į tų žemių” užgrobimą ir ren-, jusi išbraukti priviligijuotą- i.Qidavo?
—Tą jis padarydavo, tė-jka po juo lenkų _ 

ve, sumaišydamas žiedų mil-į laisvajam pasaulyje. Surišti ninio gyvenimo beveik 
telius. Tėvas, turbūt, žinai,{Į tomus protesto lapai tu- pėdsakų.

Puslapis Penktas
VESTUVIŲ LAUKĖ K MĖTIS

Uen McAllister, 72 metu, ir Nina Dudcn. 6,$ metu. 
susižiedavo prieš lt metus. »><»• <ivj \ priežasčių
sutuoktines jiems teko atidėti iki a ne,u jjejfužes 
(> d., kada jie susituokė Woodiand i.iii.-. (al. Jaunoji 
ta proga gavo dovanu rankini laikroduką.

Kapuosna suspesirae

Kiekvienas mūsų yra gi- 
s gyventi, ir kiekvienas 
ime gyventi ko ilgiau, 

kol mūsu nepaliaujamai

be brganizmas naturališku 
du nusidėvi tiek, kad

t\aik\ma>. Piotestas prasi- jenj^u visuomenėje, tiksliau mas 
deda tokiais žodžiais ‘

vienos obelies ir nunešęs jį 
prie kitokios obelies įkrėsiį 
jos žiedą miltelių iš pirmo- “1940 metais Sovietų už- Fuomenėš siekimu reiškėjai, užmerkę ž 
jo medžio, tai išaugs obuo-įgrobtos Rytų žemės su Vii-, {ęa tik atsikūrusi nepriklau-> čiais bėgarr

; tariant, jei nebūtų tos vi- lyg
Bet kad mes to galo 

nenorime laukti, patvs 
akis galvatruk- 

hėeame mirčiai i glė-
lys, kurio sekios bus jau ki- mum ir Lvovu huvo
tokios. Paimk tą sėklą ir {amžius neatskiriama Lenki-(juozo Pilsudskio vadovau-' 
pasodink. Turėsi naujosįū-įjos respuolikoę dalis, buvo jama, pilnai pateisino Želi- sų krašte eismo nelaimėse 
sies obelį. Panašiu būdu! priešakinė tvirtovė, gynusi g0Vskio ginkluotą įsiverži- žuvo 40,000 asmenų, o 2.- 
yra kuriamos naujos daržo-! Europą nuo rusų - mongolų ma j Vilniaus kraštą. Jei 368,000 buvo sužeista, be- 
vių, uogų ir gėlių lūšys, ko-{užplūdimo. Lenkų tauta, pasidomėsime, kaip dabar veik 10B daugiau kaip už- 
kių pirma niekur nebuvo, i kaip ir kitos ten gyvenusios pasisako Lenkijos rytų šie- pernai.
Suprantama, čia reikia nu-'tautos, per kartų kartas nų klausimu beveik visos j Tų nelaimių ir aukų skai- 
simanvti apie žiedų sudėtį (gindamos tas žemes, mokė- politinės lenku partijos, iš-i čius vis auga‘ir auga‘ 
ir kaip formuojasi jų sėk-!jo kraujo, turto ir gyvybės gjreįme Rvtų žemiu Sąjun-‘
los. Panašiu būdu Burban-jauką”. į gos kartojamus šūkius? At
kas sukūrė naujos lūšies j Protestas baigiamas žo-jlodo, kad ir naujai laisvę
slyvų, obuolių, rožių, kor-(džiais: atgavusi Lenkija pasiliks i vis didėja, to dėl turi įme
nu, bulvių ir visokių uogų. į “Ir dėl to mes, Lenkijos ; prįe senojo nusistatymo Vii- laimingų atsitikimų skai- 
Jis išvystė keletą lūšių ir Į respublikos piliečiai laisva- !njaus krašto klausimu ir,! čius didėti. Teisybė, auto- 
riešutų. Vieną valakiškų (jam pasaulyje, kai pasaulio I jei tik sąlygos leistų, būtų {mobilių skaičius šuoliais di- 
riešutų atmainą padarė su apsnūdusi sąžinė bus, atro- aieita pakartoti viena ar'deja, bet baisu net paša 
minkštu lukštu, taip kad Įdo, linkusi užmiršti apie Ry- ”

per somam gyvenimui Lenkija, į hj ir Ritus nesame.
Tik žiūrėkite! Pernai mū-

riešutą buvo galima suspau-j tų žemėms padarytą nusi- 
sti tarp dviejų pirštų. Bet įkaitimą, jas atiduodant sve- 
pasirodč, kad toks riešutų-timų barbarų vergi jon, ke-!Va. 
pagerinimas nepraktiškas, į lia me didelį protesto balsą
nes juos greitai nuvalyda-1 prieš tų žemių aneksiją ir 
vo voverės ir paukščiai. Va- reikalaujame, kad jos būtų
dinasi, riešutai gali augti 
tiktai kietais lukštais, ku
rių negali sunaikinti viso
kie gyviai.

—Na, tai denkiu, Maik, i 
už tokią istoriją. Jeigu iš
eisiu kada pas farmerius, 
tai turėsiu ką pasakyti.

vėl prijungtos prie moti-

Gal pasakysite, kad ki
taip ii- būti negali, nes au
tomobilių skaičius kasmet

idėja, bet baisu net
kita forma Želigovskio i kyti, kad, žinovų tvirtinimu, 
avantūrą. Juozo Pilsudskio į eismo nelaimėse ketin i is 
dvasia lenkuose tebėra gy-į penkių žuvo tik dėl vairuo- 

’tojų neatsargumo. Ir juo
Tuo tai pu gyvenimas ku-į fjau^!au . xal|uotojų, ato 

ria naują padėtį. Kad ir daugiau jų tai jie n neatrai-

AR JAM PAVYKS

Ccott Cromfield 
rengtai skristi nauju X-15 
lėktuvu, kuris galės pakilti 
200,000 pėdą ir skristi per 
valandą 1,000 mylią. Taip 
greitai dar niekas nėra 
skridąs. Ar jam pasiseks, 
matysime.

nos”.
Kas to nori?

Kas yra tie karšti rytų 
žemių patriotai, kurie jau 
patys vieni kalba apie jų 
likimą, renka parašus po 
protestu ir reikalauja įjung
ti į išlaisvintąją Lenkiją 
Vilniaus kraštą su Vilnium, 
Lvovo miestą su Galicijos 

'Ukraina? “Rytų Žemių Są
jungos” taryboje yra 17 na
rių. jos vadovybėje 7. Per
skaičius pavai dės, teranda
ma jų tarpe trejetą Lietu
vos bajorų vaidų. Visi kiti 
— lenkai ii- visi, atrodo, mė
lynojo kraujo. Nors atsišau
kimas kviečia kartu protes
tuoti lietuvius, gudus ir uk
rainiečius. jų ten, supran
tama, nei vieno.

Protesto sumanytojai yra 
palikuonys tos lenkiškos 
šlėktos, kini plūdo Lietu
von, Ukrainon ir Gudijon 
tuojau po Liublino unijos, 
laimėdama čia vedybomis ii

apkarpytas Vilniaus kraštas
sudaro dabar neatskiriamą Automobilių dirbtuvės 
sovietinės Lietuvos dalį. So-(stengiasi dirbti vis sauges- 
vietų Sąjungon smurtui11’11* 'automobilius, jiems 
įjungta Lietuva, pavergta ir naudoja tik plieną, įrengia 
prievartaujama, vis tik gy-:saugius stiklus, apsaugos 
vena savu gyvenimu. Vii- į diržus ir t.t. ii '.t.t., bet ką 
niaus kraštas organiškai su- (vlsa ta>j padės, jei prie vai- 
auga su Lietuva, siejamas i10 sčdės neatsargūs pra- 
bendrų ūkiškų, kultūrinių , mustgalv iai.
ir socialinių interesų. Saitai \ airuotojas, ne 
stiprėja su kiekvienais me-!las nC!>a didžiausią atrako 
tais. Ir kai priartės laisvo'1Tbrix‘, nt‘x vanuotojas gan 
apsisprendimo momentas, jluotl. .ueležim ai - 
norisi tikėti, kad į tomus K’ tn’P-kaip noi.. 
surišti protesto lapai, kiek \anu<»toja> via ku .ve
ju bebūtu, neatsvers praei- na l”°”a mokoma.^, plau
ties realaus gyvenimo pada-lmas’ "^daujanms būti at-
riniu. Bet aliarmas lenkams į*'3’,’1& 
vra aliarmas ir mums. , palinguoja, pažada, liet sė

dęs prie vairo viską pamil
ta.V. Rimantas

fabrikan-
i-

garbingų tėvų tarpe. Ir su-
augusiu itarpe esama daug
tokių, ktr ie veždami savo
žmona.'. tėvus, vaikus,
draugus ar bičiulius, nejau-
C13, < i. t S N t v < mybės, lengvape-
diskai >raidžia jų gyvybė-
mis ir... dažnai nužudo.

\ isi. k as tik gali, turėtų
taip \e:i; d vaduotojus, kad
juose būt ų. žadinamas atsa-
komy bės. atsargumo jaus-
mas. nes . kaip matote, di-
džiausią eismo mirtinų ne-
Į O J p į Į 1 } i ; ctic t.-v-j riout-
sargu mas

Bei nt‘pakanka vien pa-
mokymų. auklėjimo, turi
būti ir g : iežtesni teisiniai
nuostatai vairuotojams su-
drausti.

JEI BIN BOS
iNEPATENKINAU

“Laisvė' kevo 21 d. skun-
dėsi, kad K i mg reso Neame-
tikinės \ e:kios Tyrinėjimo
Komisiia klausinėjo A.
Bimbą it R. Mizara ir ne-
priminė • a- vienos jų reda-
guotu iai itrasėių vietos, ku-
n !X>dyti

i
i. kad jie negera

" K N; i? buvo iš-
spat - • mano trumpas
straips’ie] “Patenkinu
Bim. >a". Ten priminiau to-
kią vietą . lik gal ne taip
aiškiai. < ai juo ir Bimbos

( ««. u. kai. Pakartosiu

J Burbos. M i žaros ir
kt. tn karnoj “š.” 1936
m. N. ..' ndrulio knygutės

a as” recenzentas
šita i • ■ nn •irklo lietuvius sa-
Dotuoti, • ei prasidėtų karas
su SSSR:

“Stre ik ai. visų pirma gin-
R<<: ■ .ru.tginklų t ra n-
sporto u r..dymas, atsuki-
ma- g’nk N nrieš šalies ka-
pit« s i nasaulio darbi-
ninku pa i eiga. kilus karai
SU v Nomis priemo-
nėmis r iai mėti raudo-
naja; ?’S: R armijai”.

A iškil:< žodžiai, aiški
mintis. J. Peža

Amer.!-«»; a , 1 !'.*><; mėtos dar-
Im* . ti\c ’ /.miniu ir apie
2 ’ ..o» sužeistu.

Nėra abejonės, kad nelai
miu ivvksta ir tik dėl pa- 
ties automobilio kaltės, ta
čiau statistika rodo, kad 

(pernai iš kiekvieno šimto 
mirtimi pasibaigusių nelai
mių 96 atsitikimais buvo 
tvarkoje, vadinasi, kalti bu
vo vairuotojai.

Be atodairos, pramuši- 
-- galvių vairuotojų'esama ne 

vargo, šėlo Mūsu krašte daagiau kain lH.tik jaunuolių, šių procentas 
seimuose, lė- ą žmonią jaučia tokį ar palyginti yra dvigubai d -

NAUJAS ADRESAS MŪ
SŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

“Keleivio“ ir “Dariui” atsto
vo adresas pasikeitė. Jis dabar 

Venskūnu-yra toks: J. 
wart St., Iteilshiilis karaliaus malonės dva

rus, titulus ir “urėdus”. Ta i Unarohire. Scolland 
išlėkta tuko iš baudžiavinio)--------- ----
J nn'isii liaudieI

S Ste- 
Mossend.

I

seimeliuose ir 
bavo ir dūko. kol praganė kitokį psichinį negalavimą. dėsnis, bet ir suaugusiu ST FIBFS '
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Moterų Skyrius

MOTINOS DIENA
Kiekvienais metais, gegužės mėnesio antrąjį £• 

sekmadienį švenčiame Motinos Dieną. Šios šventės
! proga sveikiname visas motinas ir mūsų skaitytojas 

ir linkime joms daug laimės.
Tegu ši diena atneša visom motinom daug 

džiaugsmo ir tegu ji leidžia užmiršti visus rūpesčius 
ir motiniškus vargus. Tegu šią dieną išsipildo mo
tinų troškimai ir viltys, sudėtos į jų vaikus!

irnnnniiiiii»wnniiiimnni»iuinM„niiZ

Motinos dienai

NEVYSTANTI GĖLĖ

Daug dailių gėlių pavasariais pražysta—
Tulpės ir lelijos, rožės, jazminai...
Ak. tos puikios puokštės vakarop ir vėl nuvysta, 
Ir tas džiaugsmas ir gražumas—dienai tik vienai...
Štai bičiuliai tave garbina ir globstė,
Ir linkėjimų saldžiausių pila vis glėbiais,
Bet lytoj—jie kitą kels į laurų sostą,
Ir tavęs lengvai išsižadės juoksnojimais grubiais.

Argi tai visi žiedai šioj žemėj greitai vysta?
Ir nėra nė vieno grožio pastovaus?
Ar visų širdžių trapi kaip siūlas bičiulystė?
Ir klastingi dyglia: slypi žodyje žmogaus?

Ne, yra dar tau viena gėlė gyvam pasauly— 
Skaisti ir gryna. nevystanti ir nemari!
Tartum baltas perlas be jokios apgaulės, 
širdingumo ašarom nušventinta, skaidri!
Ak, tai ji, ta mūs kuklioji motinėlė—
Visad tau ištikima klaidžiuos tavo takuos.
Dėl tavęs jai šimtąkart jau širdį gėlė,
Bet ji vėl ir vėl save tau paaukos...
Žydi vardas jos bijūnu kodailiausiu 
Ir juodam vidurnakty, ir speigo šiurpume, 
šito žiedo tu nepirksi už sidabrą, auksą,
Ir nerasi nuoširdumo tokio svetimam kieme!

PERDAUG ŽMONŲ

šis (hicagos 47 metų jau
nikaitis plakiuvo bėdon dėl 
didelio žmonų skaičiaus. 
1943 metais jis vedė 
Edith. netrukus su ja ne- 
persiskyręs susituokė su 
Lucille. vėliau su lietty ir 
1.1. Galų gale tas paaiškė
jo ir tam donžuanui už 
daugpatystę teks eiti i ka
lėjimų.

Netekėjusios motinos
Minint Motinų Dieną,ma-.šeimyna, draugai, ir ta bai

liau, kad bus įdomu pami-mė kasdien vis darosi bai- 
nėti ir tas motinas, kurių'sesnė, nes netekėjusi moti- 
niekas nepasveikins, niekas ■ na žino, kad ateis kūdikis.
nepagerbs. Tai netekėjusios 
motinos, kurių motinystė

Neapsakoma baimė ir gėda 
neduoda jai užmigti.

yra didesnė tragedija, negu Bet negalima sakyt, kad 
j motinos laimė. tokia mergaitė yra “keista,
i Spėjama, kad tokių moti- ar kitoniška”, aiškina mums 
!nų Amerikoje kasmet atsi- įstaigos viršininkė. Ji yra 
randa apie 200,000. O kiek tokia pat, kaip ir kiekviena 
dar abortų. Patekusios bė- kita jaunuolė. Ji norėjo bū- 
don, vienos jų atima sau ti populiari taip vaikinų. Ji 
gyvastį, kitos ieško pagal- mėgdavo vakarais pasiva-
bos tam tikrose prieglaudo- žinėti su jais automobiliais,
se. Tokių prieglaudų bei paromansuoti ir pasiglamo- 
motinystės namų yra visuo- nėti. Dabar jau tokia ga- 
se Amerikos didmiesčiuose.! dynė, tokia mada. Jeigu ji

Bostone yra net trysprie- 
įglaudos, kurios rūpinasi 
jaunomis mergaitėmis, kuo
met jos padaro klaidą ir 
patenka į bėdą.

Vieną tokių įstaigų čia

bus kitokia, tai ji neturės 
vaikinų, bus nepopuliari ir 
gal liks visų pajuokiama 
senmergė. O ar sveika, nor
mali mergina norės būti 
senmerge? Žinoma, kad ne.

Rodos kartais
Kai pamatau savuosius vaikučius,
Kad aš visa gyvybės jų pilna.
Augindama mažus, liūliuodama,
Lyg būčiau ištisa į juos perėjus...
Ir mano praeitis, ir ateitis 
Tarytum plaktųs jų mažoj širdelėj ...

Balys Sruoga, Milžino Paunksmė.
Motinos šventė—taip neseniai pradėta švęsti, otaip 1957

giliai įėjo į mūsų širdis. Ji prasminga ir šviesi, nes tą Į 2__
dieną pagerbiama tai, kas kiekvienam žmogui brangiau- 
šia—jo Motina.

Daug puslapių literatūroj, poezijoj jai pašvęsta,; 
daug žodžių pavartojam jos garbei, bet niekad paktui-; 
karnai neiškelsim jos nuopelnų šeimai, tautai ir visai; 
žmonijai. j

Motina ne tik skausmingai kenčia atvesdama naują ’ 
gyventoją į šį pasaulį, ne tik fiziniai vargsta, kol kūdikį j 
užaugina, bet ji neša didžiausią naštą per visą savo; 
gyvenimą, ji kelia kasdienvbės jungą ir likimu užkrau-i 
namų nelaimių pasėkas.

Kiek yra tylaus, nepastebimo didvyriškumo kiek- ■ 
vienos motinos gyvenimo kely! Tas didvyriškumas daž-' 
nai nublunka prieš nesykį perdaug liaupsinamą kario , 
didvyriškumą. Ji yra didvyriška nuo lopšio iki karsto,! 
jis—tampa didvyriu kaliais tik dėka aplinkybių 
rytai akimirkai.

Motina visa atsiduoda savo vaikui, taip dažnai

m. balandžio mėn. P. Orintaite

TAI MOTINOS MANO

Jei mane kur ant kalno aukštai pakartų,
Aš žinau, kieno meilė mane pasiektų.
Tai motinos mano!
Jei kuomet aš jūroje paskęsčiau giliai,
Aš žinau, kieno ašaros grimstų tyliai.
Tai motinos mano!
Jei dvasia aš nupulčiau prislėgtas varge. 
Aš žinau, kieno maldos pakeltų mane.
Tai motinos mano!

Vertimas iš Rudyard Kipplinf’o

Į viskuo, kuo tik gali, ją pra
džiugina. Te būna jai tik-

:irai karališka pagarba. Ji 
yra to užsipelnius!

Deja, yra tokių nedėkin
gų vaikų, kuriems Motinų 
Diena neturi jokios reikš
mės. Jie yra tiek surambė
ję, kad ir Motinų Dienoje 
savo motinas pamiršta. 
Toks negerų vaikų elgesys 
motinai sunku pergyventi, 

i Tą skausmą ji nusineš ir į 
Į kapą.
j Taigi, jei esate tiek lai- 
imingi, kad jūsų mamytė 
■ dar gyvųjų tarpe, pagerbkit 
į ją pašipUOsdanii Motinų

užlaiko “Salaveišių Anui- I** s*aL naktiniai klubai, 
ja” Booth Memorial ligoni-: coctail’iai, pliarpantis džia- 
nėj. Čia globojamos netur- laukiniai šokiai, kojų 
tingų šeimų bėdon pateku- .aukštyn kilnojimas, o po to 
sios dukteiys. visko automobilis su pato-

Antrą prieglaudą turi įs- £iasėd>ne» aistringi bučkiai 
teigęs ir veda katalikų lab- Jr;--_ant &3*0 mergaitei ne
darom biuras St. Margaret *aime-
ligoninėje, Dorchesteryje. i Tai šiolaikinės miesčio- 
čia daugiausia patenka ka- kiškos kultūros padaras, 
tulikų tikėjimo “prasikaltę-: Todėl reikalingos ir spe- 
lės”. įcialios prieglaudos, kad

Brightone yra trečia pa- i paslėptų netekėjusias moti- 
naši įstaiga—tai Crittenton , nas nuo viešos gėdos ir pa- 
Hastings House, kurią glo-.juokos. Paimta tokion įstai- 
boja turtingų moterų orga-į£°n mergina prapuola iš 
nizacija, The Florence Cnt-i savo draugų tarpo, ir nie- 
tenton League. čia ateinamas tikrai nežino kur jidin- 
daugiausia “gerų namų” go- Nors kartais jiems ten- 
duktervs. ka išgirsti, kad ji “isvažia-

Crittendon House nrie-vo Floridon atostogų”, ar- 
glaudoj anądien buvo susi-įba “išvyko Kalifornijonstuį Dienoje raudona gėle, o jei

kaita neišvengė karo ir baisių persekiojimų, i ji jau mirus, tai jos atmin- , . . . , j..
11768 m.—Baro konfederatų sukilimas prieš rusus, bau- čiai prisisegkit baltą gėlę.':1 ? .^^Unėf^otervsMs-
džiavos prislėgtų valstiečių kovos dėl laisvės... Lietu- Bet to dar nepakanka Jei- Qg viršininkė £ jj^tai yra apgavystė, kaip ir 

m.—Napoleono :S11 J1 dai gv\a, aplankykit pasakė įdomią visa dabartinė civilizacija,
žygis—mūsų jaunimas stveriasi ginklą, bet nesėkmin- nV”e, .ll fuo ge;11? j kalba anie savo inames: iš Prieglauda, kur tokia mer
gai... lieka lavonais užkloti laukai... 1831 m.—žiau-!n^^okiu visuomenės sluogsnių gina laukia kūdikio, nėra

prieš rusus. 1863 m.^iar« *jjoS iia ateina, kokio aminei

u^a*! žmonių

priventa atsisakyti asmenišką troškimų, siekimų, net Vos'pa<ja‘lini^į; m2
asmeniškos laimes, \yras, kad ir geriausias tėvas, vi- 
sad yra laisvesnis, visad lengviau gali eiti savo užbrėžtu 
taku. Kaip dažnai pasiaukojanti motina turi guosti 
save mintimis
išreiškė:

Lyg gyvenu dabar slapta viltim,
Kad jiems užaugus aš pati kada 
Gyvenimo švieson per juos sugrįšiu,
Ir, kaip šešėlis, džiaugsiuos laime jų.

Motina yra kiekvienam žmogui, net labiausiai už- į priklausomybę!.. Bet vos tik užaugo laisvėje—1918- 
kietėjusiam piktadariui, toji geroji dvasia, kuri lydi! 1939 m. laikotarpy—gimusi naujoji karta, užgriuvo 
kiekvieną jo žingsnį žadindama jame geresnius, švel- į Antrojo Pasaulinio karo baisybės, pareikalavusios jki 
nesnius, jausmus. Save nustelbdama, ji yra gerojo pra-.šiol negirdėtų, vos bepakeliamų aukų. Visa lietuvių 
do nešėja. Tiktai ji dar ne visai įsisąmonina, kaip didelė;tauta žudoma...
yra jos atsakomybė kaip auklėtojos, žmogaus formuo- j Per visų tų žiaurių nelaimių virtinę daugiausia ken- 
tojos. Ji dažnai pamiršta, kad tai ji, pačioj kūdikystėj tėjo—Motina. Kentėjo ir drauge tyliai, didvyriškai ko-

iriai numalšintas sukilimas pri

rinkimas, kur dalyvavo ne dijuoti”, kaltais paduoda
mas ir adresas, kuriuo ga
lima jai parašyti, bet riša

Floridoj nei Kalifomi-
is apie vaikus, kurias poetas eilėiašėiu|skaut)žiau ?utrajkinti laisv& koVotojai! Apie 1883 m. įS?kk L.'^X'U Arbai^iaus jų būna daugiausia joj. bet čia pat, kur jos

'-••Aušros" pasirody.no metus-kaupiasi tyli beturiu ...................................t.
tautos kova dėl savo kalbos, dėl savo spaudos, kada'patenkinta, jei tik nebus' Pereitais metais si istai-
vėl būta tik daug auku, trėmimų į Sibirą... Atėjo pamilsta. Tegul įi ta diena ®a priėmė is viso 232 tokias = pioSdoi ar "kalifomi

- ................. v - - link<ma ir komiu- mergaites. Dauguma jų at-moJ,Flo,ldoJ a* Kalifonu-
nnh>ma n įairmn- , s ;ioi. kur nurodomas nevaDidysis Karas—mūsų jaunimas žūsta pradžioje už sve 

itimus reikalus, pagaliau žūsta kovoje už Lietuvos Ne-
jauciasi
ga!

M. Michelsonienė

Nau jau sios knygos
AN0I.V - I.IETVVIV KAI.BU ŽO
DYNAS. Apie žoilžių,
psl., re<Iajra\« V. Baravykas. Kieti 
viršeliai. Kaina ................... $4.09

vvksta apie du mėnesiu ;J°J» , ....
prieš gimdymą: tai, turbūt J“ P"®-
dėl to, kad apie tokį laiką f1?.“105 agentūra kuri tą 
pasidaro jau sunku savo bė-; P™™.‘f atsiųs prie- 
da paslėpti nuo smalsių g^don. O jeigu mergaite 
<vieto akių norės savo. draugams para-

Iš 232-jų' priimtų mergai-J®* >iškas yisųph- 
čiu tik 70 neturėjo pinigui™3 l™8 riu^iųstastĮuapren- 
..V „rie.rb.nrfa nilnai uŽM.'t“131 valstijoj ir is

būdama taip artima savo vaikui, jam deda jo būsimos 
asmenybės pagrindus, kurių vėlesnysis auklėjimas ar 
gyvenimo patirtis jau maža tepakeičia. Teisingai yra dicijų saugotoja. Kazachstano dykumose, Sibiro tun- 
tvirtinama: drose, Ledyniotojo vandenyno naktyje, kęsdama šaltį ar

Kokia yra motina, tokia bus tauta, tokia bus ir negailestingosios saulės svilinimą, kęsdama badą, var- 
visa žmonija. ?gą ir panieką, taip pat vargdama priešo paglemžtoje

šitas dėsnis ypač galioja mums, lietuviams, maža- Tėvynėje ar tremties sąmyšyje—jinai sugebėjo ūžau
ja’

vojo. Tai ji. toji namų žydinio saugotoja yra svarbiau
sia mūsų tautos gyvybės, jos kalbos, jos brangių tra-

likimo plakamai tautai. Didžiosios valstybės, kaip 
JAV. yra daug už mus laimingesnės, nes čia joms pa
deda organizuotas gyvenimas, padeda įstaigos, visuo
menė. čia per ištisus šimtmečius priešas kojo neįkėlė, 
kraštas nuo karo nenukentėjo, viskas sau eina ramia 
vaga, tad ir motinos uždavinys žymiai lengvesnis. 
Mums gi netiktai niekas nepadeda, bet mes turim be 
paliovos kovoti ir už kasdieninės duonos kąsnį, ir už 
savąją kalbą, savus papročius, net už gyvybės išlaiky
mą. Toje kovoje didžiausias sunkumas tenka—motinai.

Pažvelkim nors trompai į mūsų vargšės tautos li
kimą. Nelieskim tos žilos praeities, kada lietuviai nuo 
tūkstančių metų ramiai savo sodyTiose gyveno, kada 
priešas tik tiumpam teįsiverždavo, niekad viso krašto 
nenuniokodamas. Bet jau prieš 300 metų prasidėjo 
mūsų nelaimės. 1655 m. užplūdo Lietuvą maskoliai, 
per juos ir švedai. Visa šalis skaudžiai nukentėjo: 
sudegė turtingi miestai, pilys, sodybos, žuvo per am
žius mūsų protėvių sukrauti turtai... Nešėjo kraštas 
atsigauti, kai j>o pusės šimto metų vėl švedų ir masko
lių arklių kanoj,os tiypė mūsų žemę, atėjo vargas, ba
das ir baisusis maras. Kiek buvo ašarų, kiek neišsaky
tos kančios! Dar nebuvo išmirę tie, kurie gyvi išliko, 
kai jų vaikams teko kentėti naujas priešo skriaudas— 
maskoliai, sauvališkai žygiuodami prieš prūsus, vėl alino 
Lietuvą.

ginti naują lietuvio kartą, kuri neša j ateitį mūsų šven
čiausius idealus, kuri toliau kovos už laisvę.

Tiktai per Motinos auką ir pasišventimą gali būti 
išsaugota šeima, tauta ir žmoniškumas joje.

Motinos Dieną pagerbkime Motiną už jos kančias 
ir pasišventimą. Drauge ir priminkime jai jos didžią
sias pareigas ir jos atsakomybę, palinkėkime ir toliau 
drąsiai eiti, kovoti ir kovoje ištverti!

V. Sruogienė

MOTINOS DIENA
Ir vėl švenčių šventė— bus ir visuomet. Ji juos 

Motinų Diena! Nuo tospir- myli ir auklėja taip, kaip 
mutinės motinų pagarbai įs- geriausia supianta. Ji nuo- 
teigtos šventės, kurią šven- latos jais rūpinasi, apie juos 
tėme 1914 metais, daug kas galvoja. Kad ir pati bus al- 
pasikeitė, daug kas praėjo, kana, ji vaikams paskutinį 
bet motinos meilė savo vai- kąsnį atiduos. Jos meilės 
kams paliko tokia pat, kaip vaikams niekas negali nei 
buvo nuo amžių. Ji niekuo- išmatuoti, nei apkainuoti. 
m et nesimaino. Kol motina Taigi, Motinų Dienoje te
bus gyva, tol ji visomis jė- būna motina viso pasaulio 
gomis mylės savo vaikus, karalienė—te niekas nebū-

už prieglaudą pilnai užsi
NEMUNO SŪNŪS, parašė An- Į mokėti. J
drius Valuckas. Įdomus romą-J Didžiausias nuošimtis bū- _
nas iš 19.“>3 metų Suvalkijos!na turtingų tėvų dukterys, žmonės, kad apsaugotų ne- 
ūkininku sukilimo. Įdomiai at-j viduriniųjų mokyklų ir ko-:tekėjusią motiną nuo gė- 
vaizduotas tas įvykis, apie kurį Negi jų studentės. Paskui se- dos.
dabar mažai kalbama, f’irmaika įstaigų tarnautojos, mo- Prieglaudos viršininkė 
dalis 280 psl. kaina . . . .^.oo.jkytojos, profesionalės. Dirb-:aiškina, kad iš 230 gimusių 

tuvių darbininkės pernai gyvų kūdikių pernai tik 20 
sudarė tik 6 nuošimčius, o mergaičių parsivežė savo 
namų tarnaitės vos tik 4%. mažyčius namon, o 210 kū- 
Be abejo, kad neturtingų < dikių liko prieglaudoje, 
prieglaudų, kaip “Salavei- “Mes patariam netekėju
sių Aimijos”, tie nuošimčiai sioms motinoms savo kūdi- 
visai kitokie. Ten greičiau- kių neimti su savim”, sako 
šia bus daugiausia neturtin- viršininkė, “nes mūsiškėje 
gų tėvų mergaičių. kultūroje gyvenimas tokiai

Kaip jos prieglaudon at-' motinai su kūdikiu yra per
eina? daug sunkus”.
Ateina visaip, aiškina po-; Tokius kūdikius prieglau- 

nia Bye. Kartais atvaziuo-i^ paprastai atiduoda be- 
ja automobilium jauna mo-!vaikėms poroms, 
kytoja kaltais kitokia pro-; Tft.^ ir R , klausim 
fesionale. Kitos atvyksta v„.mi lais. Kitas atsiunčia LhZ

, t Kai kuomet legaliu vaikų ma-kitas atveža motinos. Kaipa-n^, mto, j- pajrt^

arei1” ssrStfs *■ "r
atvyko Man tikrai tokių nelai-

Atvyksta jų visokio am- ;m*n^ motinų gaila.
žiaus, nuo 14 iki 30 metų,
bet daugiausia būna tarp --------------------------------
17 ir 23 metų. Ahaa, Kvibeke provincijoje

Patekusi bėdon kiekvie- (Kanadoj) reik ganli policijoM

tenai atsiųstas jiems.
Taip yra apgaudinėjami

NEMUNO SCNCS lis, 426 psl. . . . antroji da- . . - .$4 00.

—JjJie yra visas jos džiaugs- na jai pergera! Te jos geri j 
t • T H’. mas ir laimė. Taip buvo nuo, vaikai ją tą dieną aplanko, 

Ir taip ėjo toliau ir toliau — kiekviena Lietuvos pat pasaulio pradžios, taip išreiškia jai savo meilę, iri 
» aa I

DANTYS, ,Jn Priežiūra. Sveikata ir Grožis. Parašė dr. Antanas Gussen-Gustainis. Knyga gerai pavaizduoja, kaip dantų priežiūra palaiko kūno Sveitia- tą. 190 psl., kieti viršeliai, kaina................ $4.09
BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, vertė St. Vainoras ir V. Civin- skas. 15 įdomiausiu pasakų iš visame pasaulyje žinomų Brolių Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams......................................... $3.00.

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So> 
viekas. Atsiminimai iš 1939 
•1915 metų. kuriuos autorius,
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
k> Prspeūyiįoj. prie Italijos sie
nos. T-a (Talis 453 psl. . . .$4.50.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivi.”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, M'
na mergaitė yra nelaimiu- leidimą kokti vminvią ar šiaip 

ga. Ji bijosi, kad nežinotų . privatintnose pokytinone.

pasirody.no
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Protingiau skolinkimes NAUJIENA!!ją pasirašant, išsiaiškinti Gydytojai neabejoja, kad 
duodamo kredito procen- ateis diena, kada bus ga-
tus, pabaudas ir kitas mo- Įima visas kūno dalis, kaip persiunčiami j Sov. Są-

----------------- . . „ , kėjimo sąlygas. automobilio padangas, lo- jung3. Lietuvą, Latviją. Estiją.
Darbo unijų centro—AFL lį draudimo mokesti. Pirkę- G . ištj kit ,|aiktoga- pvti, sugedusias dalis pa- Hlnai *■* <>«<*•-

® - liai—100 rublių $10. Persiun
timas atsieina $5. Perlaidos di
džiausia suma $50.. bet galima 
užsakyt perlaidų kiek norima.

•CIO mokslinio tyrinėjimo jai turėtų labai gerai pati- minU)jo duodamo sąranti- keisti naujomis.
departamento bendradarbė knnt; ja ir bendrą automo- . o.eraj žinokite kas pa-__________
Nancy Pratt sako, kadšian- bilio kainą, o ne tik mene- į*’ J . atsitik? iei daik. MOTINOS DIEgal sutarti atsitiks, jei daik- MOTINOS DIENAI- 

tas suges po 30 mėginina* 50 METŲdien Amerikos šeimose tu- sinio mokėjimo dydį 
rėti skolų yra taisyklė, kad Perkantieji išsimokėtinai, mųjų"dienų.
pirkti betką išsimokėtinai aišku, turi sumokėti tam ti- Pasiinformuok, ką sako' Anna Jarvis 1907 metais 
yra paprastas dalykas. krą procentą už jam duo- valstijos įstatymai tuo rei-gegužės 9 d. Filadelfijoje,

tais pavojais.' procentai šiuo atveju gali; kad jie bQtų patobulinti, .mintį paskirti vieną diena
Minėtas unijų centro de- būti įmanu. To dėl reik la-.  ------------ Į motinoms pagerbti. Ji pra-

partamentas yra išskaičia-į bai gerai pei skaityti šutai-: LOPYS IR ŽMONES Įdėjo atskiriems asmenims ir
vęs, kad 56', visu šiokias-i U issiaiskinti, kokia me-Į ---- organizacijoms siūlyti, kad
to šeimų turi skolų, kurios nešimų mokėjimų dalis ei-j Mes n^fcame kiekvieną tai dienai reik skirti gegu

žės mėnesio antrąjį sekma-

GRAMERCY
SH1PPING t O. INC. 

744 BROAD STREET
NEMARK, N. J.

Licensed and Bonded by 
X. J. State Banking Com.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
GARSINIMAS

J ieškojimai
, Paieškau Alionso Zemanskio.
Kaina !<cržč. dvare, tarnavo |»a 
k. pina liokajum; išvažiavo j Kauka
zą. Jo pusbrolis sakė man, ka i iš
važiavo Amerikon. Jis pats ar jį ži
nantieji atsiliepkite adresu;

Jurgis Ku.-ilas 
32<>1 S. \V. 5th St.. 
Miami. k Ta.

nėra susijusios su nekilno-j na pagrindinės skolos su-jdajkta sutaisyti, sulopyti, 
jamu turtu (morgičiai) ar'niarinimui ir kokia išsimo-;įgimti ta ar kitą jo nusidė- 
bizniu Vadinasi, jie yra įsi-J kėjimo procentams. iv©4,i«i«» dali i»- idsti maniovėjusią dalį ir įdėti naują.

dienį ir jau kitais 1908 me- 
tais gegužės 10 dieną Moti- karalystės įkūrimo žemėje.

Paieškau Magdės Vasiliauskienės ir 
jos -eimos. Anksčiau gyveno Fri- 
lente. Taip pat paieškau Onos Ma- 

Buvo karaviėienės ir jos šeimos. Anks- 
Sto- čiai: jryveno Brooklyne.

Danutė 1 valiau-kai t ė-Dumčuvienė 
Bartininkų paš.. šiihalių km. 
Vilkaviškio rajonas
Lietuvos T. S. R. <20

'■ Paieškau Onos I.evinckienės ir le
do. IT. 19. vos Kamaitienės. anksčiau gyveno

, ---- -------------------------------------------—i Rochestery. Taip pat paieškau Juo-
Paieškau savo pusbrolio Kazio Rusi- 1 zo Snapkausko. gyvenusio Roslin- 
lo. Girdėjau, kad nusipirkęs narna dale. Mass. Jie patv
tValerbury, l'oii’i. Jis pats ai jį ži- . liautieji atsiliepkite
i.antieji atsilipkite adresu:

Jurgis Rusiias 
2<»l(i Mt. Vcrnon St.
Pkiiadelphia. Pa. <15. IT. 19

Paieškau savo sesers sūnaus Jono 
Girlėto iš Kleboniškių kaimo. Sūdu
vos parap. Jis pats ar jį žinantieji į 
atsiliepkite adresu:

Charles Cisevich 
Capac, Mich.

šiuo adresu: 
Gražina Kirvaitytė 
K y f.artu ra j.. Gražiškių paštas 
Lietuvos T. S. R. <20

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 

{•rera moterimi. Esu našlys. Pas mus 
(17 i lietuviu nėra. Rašykite šiuo adresu: 
__  ; John Zijr

223 Eaust St.
San Antor.io. Teitas <21Miškinis Juozas iš Lietuvos paieš- : 

i ko -avo {riminių: sūnaus dirbančio'
Xew Yorko subway. sūnaus uošvių ! "

iRepečkų Ijryvena Brooklyne), Kur-' IšNUO.Ml OJAMAS BUTAS 
įklaiėio Mykolo. Antano Gražio. Pe-tSo. Bostone išnuomojamas moder-“ ATGAIVINIMO LAIKAI** ...................................j reviciokaites ir kt. Jie patys ar juos 

Abadijas aiškina, kad po bievo ! žinantieeji atsiliepkit šiais adresais:intieeji atsiliepk
J. Gudelis 
2«ki Cumminjrs Hiįfhu*. 
Roslindale. Mass. arba 

Juozas Miškinis 
Debeikių paštas 
Gudelių kaimas 
Lietuvos T. S. lt. <19)
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niškas butas, tinkąs daktaro ar ki
tokiam ofisui. Visi moderniški įren
gimai ir patogumai. Tik suaugu
siems. Taip pat yra kitas aparta
mentas su krautuvės patalpa 329' 
Itroadu'ay. Kreiptis pas savininką 

•197 Broadv.ay
So. Boston 27, Mass. <21

svoriu. Ir įdomiausia, kadĮsim, pirkėjas už $2,550 ver-i l)a<ralba odos cJįįaiiš- 
daugiausia skolingi yra tie, Us automobili sumoks išpjaunami ir VISKAS KEIČIASI
kūne Įiajamųper metus te- o00 ir paskuti!)) mokėjimų; idedami kitoj vietoj a,..
tun nuo $2,000 iki $7,o00.! nebeisteses. Labai dažnai it „asinaujoiama kito 

tokiu atveju nustojama ir “oga'^ZgSu*

Berniukai ir Veteranai
Keliauti po USA. Havvajus. Meksiką 
ir atgal. Patyrimas nereikalingas. 

| Reikia kalbėti angliškai. Transpor-

Daugiau kaip 25', mažiau
sia uždirbančių šeimų už 
išsimokėtinai paimtas pre
kes išmoka iki 20% o ne
mažai yra ir tokių, kurios 
skoloms išmoka 40', savo 
pajamų.

Žinoma, nėra nieko blo-.
go pirkti išsimokėtinai, jei š©> kad vis viena reik su

... . . .s . Gavau iš Sibiro laišku. kuriame
yas pasielgia su visa žmonija. Jo- Juozas Druseika prašo suieškoti jo 
bas buvo ištikimas Dievo Urnas, , broli Justiną bruseika. kuris, ro- i
bet dieviškoji išmintis leido nelai- 'dos, gyveno Buenos Aires. Arjrenti- •tac’Ja duodama. Tuoj pat duodamas 

■ mėms ateiti ant jo, ljgiai taip, kaip ;noje. .Jis pats ai* ji žinantieji atsi- -avansas išlaidoms. Matyti .drs. Ja-
-J ... , z-,,,., . Dievas leido blogui varginti visą i liepkite adresu* ’ 'mes. Buekminster Hotel. Kenmore

Maždaug iki 1890 metų žmoniją. Bet pagaliau Dievas prade- I Antanas Jaeksivičius ,9—5; T—9 P. M. <21
..... i Glvliuood Avė.. 1-----------------------------------------------------

tu jo sveikata, palaiminimai ir t u r- Binghampton X. Y. c’O Mergaitės iki 2« metųAmerika buvo žemės ūkio £ imašinos ir įmokėtų pinigų.

■J2X Park St., 
Holyoke, Mass. O() MOTORINIAI ŽOLĖS P1AITI VAI 

15 Tennev Ct.. Sommertille

. ... per sugrįžusi Knstu. Dievo malo-
VPiflk sukti nardavaioi ira >yia SUge(1USlOS. keitė dirbančiųjų sudėtis, ningumas bus sugrąžintas žmonijos i

! - _ . * J t i .Ton cnrrnlvima 1,. Tnlrcd-iac ii o n,liti n tr»c ar Vitzic i-iičioc Padet*mei. Iš visų _ milionų žmonių.

pirkėjas žino ką daro, jei 
daro protingai. Betgi ir mi

sugedusios.
Jau sugebama ir inkstus Šiandien tos ar kitos rūšies 

pakeisti, jau mėginama ir gamyboje

i •
'J

nėta unijų centro tyrimo įs- g^0-

tarty numatytas sumas mo- r.“ J“"\ “ f“. •keti iki sutarties te™ino!f“'d‘“ .su«7,us,as dal,s «*• k“P. . . . . .. ... . . ,rf
lopyti ir 1.1. sntyje (prekyboje, finansų, »■ Jis buvo nedaugelių širdyse.

, . .. . i kurje gyveno ir mirė, bus randama p.n,.u,nii; ii ‘i — Pardavimas ir aptamavinui
myboje dil ba mažiau, nedaug tokių, kurie nebuvo -savo :sk . kuris buto Vokietėj/stuhuu* !, V.™'*1-, T’a‘ -rs in visokiu natai-navimu a b- girdėję apie Dievą. Jo var- lįj į 1945 njetu N minėtų metu * 1 *n»»sylvania Jucobs,

taigos bendradarbė pripa 
žįsta, kad deja daug pirkė
jų nesupranta ką daro. Jie 
dažnai įsiskolina virš savo 
pajėgumo arba kenčia dėl 
įvairių apgaudinėjimų.

Ji pastebi, kad ypatingai 
yra apgaunami automobilių 
pirkėjai. Tas atsitinka dėl 
to, kad automobilių pirki
mo sutartis yra sudėtinga.

Pirmon galvon čia ap
gaunama imant labai dide-

Daugelis nežino, kad jo' 
pasirašyta sutartis atiduo-į 
dama bankui Jei, sakysim,; 
paaiškėja, kad pirkėjo nu
pirktas daiktas turi tą ar 
kitą trūkumą, bankas už 
tai nėra atsakingas ir jis 
skolą išreikalaus. 

Perkantiems išsimokėtinai'

BRI KNĖS IJkPAI

, ... . Jie negalės Jo “pamatyti” kolei Jistransporto, valdžios ir pan. neatgręš į juos savo veidą ir kol 
įstaigose ). nepalygins jiems suteiktąjį Die-

. vo gerumą su blogu, kurs slogino 1 echnikai VIS tobulėjant juos iki mirties. Net ir Jobas tuo-
«; mažesnis darbininkų skai- ;

tvarkingo šlapini- cius gali daug daugiau pa- viešpatavimo laikuose, 
mosi, nuo akmenė- gaminti. (Bus daugiau)

Daugiaulių auginio, inkstų (--------
uždegimo, pūslės

yra pasakyta knygutėje
Jei tavo draugas ar kaimv- Štai Jūsų Karalius, 145 pus. 25 c..

nas ae-skaito ••Keleivio** na ra. neturtingiems veltui, turime ir raa- nas nesKaiio Keleivio, para- ies spausdinių nemokamai. Pra
gink išsirašyti. Kaina me šom kreiptis: L. B. s. A. 3444 s. Li
tams tik $4. tuanica A ve., Chicago 8, III.

sužinoti, kad jis po karo išvyko į į
[Ameriką. Jis pats ar kas jį žino ■ 
prašau atsiliepti šiuo adresu:

Ka'/imierz Strakowski 
į Będzin

UI. Sieleeka :1“. m. 14 
Woj. Kutowickie. Poland

i* imas— 
»-Mov«*r 

Jacobsell
-H54MI

<23
HARDI OI»L KARMĄ

Giminės iš Lietuvos ieško Julijono 
ir Mikalinos (laidžių, kilusių išL'-i-.i:..___ _ «:_, mu.'vvnv.' r.<iiTtw. naornu «|>. «> iv
patys ar, juos žinantieji atsiliepkite

nedirbimo neveik- • 
lumo ir šlapinimo- (

minėta Pratt at •* ’ ’kt* ‘ s* kanalo- $2 sv- į... . p ana plikti Trukžoliu šaknys nuo patrū-
" ----- NEW ERA NAUJA GADYNE «lis. patikimų asmenų ar įs- kimo. pasijudinimo, skaudėjimo x 

taigų būti labai atsargiems,; po krūtine, diegliu. Suteikia x 
gerai įsiskaityti sutartį prieš prakaitavimo ir atkosėjimą- x 

Kaina ..... $3.00 svr. x 
Pelynos žole nuo plaučių ne- x

Siuskit j LIETI VĄ siuntini iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS 
PER

TAZAB OF LONDON
SIUNTINYS MOTERV DAI.VKV, SIUNTINYS VYRU DALYKU
1 kuprmas—-1 jardai vilnonės me- j kuponas—3 su trečdaliu jardai 
dziagos suknei juodos, rudos, mė- \Vorsted Tem-.is “B“ lancy mėly- 
lynos, -žalios, raudonos, ar smė- ras> j-udas. pilkas ar juodas .$23 
ho spalvos......................... $23
Prie lo pridėkit: batukus, apati- Crie lo pridėkit; pamušalą, koji
nius. nertinuką, gražaus šilko ar n*s- tnarskinius, čekitus. šliures, 
medvilnės blįuskelčms ir sukne- ’ pirštines, skustuvą, amžiną p|un- 
lėms. j ksną.

EKSPRESO MAISTO PA KIETAI
$21.5* $3M

15 svarą cukraus 1 svaras kavos
4 svarai miltų 1 svaras šokuhalo
1 svaras sviestu 2 svarai ryžių

5 svarai cukraus
S2X<N) •> syarai kakao

10 svarų cukraus •y svarai medaus
0 svarai taukų ♦> svarai miltų
2 svarai miltų 2 svarai taukų

•> svarai skalb. muilo

$31.0#
5 svarai cukraus 
2 svarai miltų
2 svarai taukų
3 svarai razinkų
1 sv. kavos ar arbatos 
1 sva,*as sviesto 
1 svaras kakao 
5 gabalai muilo.

, .... . . Mes tap pat siunčiam.. . .. .... . J aukščiau nurodytastimų galit |>)*nk ti vai-k įna< :ejna vį<kas* r 5 . iu\am.»sias
mIb i- Miku o ■ . . masinas, akordionus ir
Mą is musų kai.iiogo.>sovl,,tų muitas ir pri- |.,į|ir,„|kju^

statymo garantija.

TAZAB OF LONDON
5! Reservoir St~ Uamhridge. Mass^ tei. Klrkland 7-9703

Prie paminėtų siun-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
SI,A—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

Ir dvidešimčiai metu ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudns sumą.

SLA—mažamečių apdniuda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA-SVEIKATOS ir NELAIMINGU ATSITIKIMU 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

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

Daugiau žinių apie SLA dariais ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose. kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu: *

DR. M. J. VINIKA9
J07 Wwt 30tb Street, N«w York 1, N. Y.

geltligės, karščiavi 
rugio ir nuo gumbo pasi- & 
. taiso vidurius jas ge- H

sveikumo, 
m u. dr
kėlimo, taiso vidurius jas ge- K 
riant. duoda apetitą geresnį.'  ̂
Kaina .... $2 00 svaras. •

ALEXANDER’S CO-
414 Rroadway Į g

South Boston 27, Mass.

iS8

Puiku, anglų-lietuvių
Kalbų Žodynas

i' Ai >ie 20,000 žodžių, nurodytai 
i ištarimas, geri aptarimai lie-j 
tuvių kalba, rūpestingas žodžių! 
parinkimas, vardų ir vietovar-j 
džių žodynėliai. Žodynas kišeni-j 
nio formato, kietuose viršelimv- 
se. 370 psl.. kaina tik $100. 
gaunamas adresu:

TERRA
33:13 So. Halsted SU • 

Chicago 8. IN.
(Skelb)

MIŠINYS GALVAI MAZGOTI g
į trumpą laiką užsitarnavo nepaprastai didelio skaičiaus &

Lietuvių pasitikė t imą. Atsiliepimai ateina iš visų kraštų. J.x* 
Amerikos Valstybių trečios gentkartės Lietuvaitės rašo:* 
Mes labai laikinam jūsų Shampoo- Iš Detroito F. Gustaitis^ 
rašo: Du sykiu išmazgojau galvą, atradau, kad aš visada jąg 
vartosiu. M. Kazlauskienė iš Cicero, Ilk, rašo: Aš atradau,x 
kad visi turi nors nejaučiamo niežėjimo, kas sukelia plaukų x 
slinkimą. NEW ERA tą viską padalina. S. Straukas iš Ind.K 
rašo: Aš visiems patariu mėginti- Ak Jasinas, chicagietisH 
sako: Į 5-kias savaites atradau daug daugiau negu aš tikė-čį 
jausi, vėlinu visiems mėginti. Kaina. $2 už 8 ©z. butelį. Ka-x 
nadoje $2.25.

Fr. Bitautas 302 So. Pearl Street Denver (olo-
X

šiuo adresu
S. Treinavich 
7 Douglas St., 
So. Boston 27, Mass

Savininkui mirus, parduodu 5<> ak
rų farmą. Geras namas 7 kambarių, 

į garažas, daržinės, vištininkas ir ki
ti troliesiai. 40 akru ariamos že
mės ir b’> akrų geros girios. Tinka 
karvių ar vištų ūkiui. Prie gero ke
lio, šešios mylios nuo Saratogoa. 1 LT •; nivqui." .

Mrs. M. Meehus 
Miildle Grove. X. Y. arba 

i Mrs. *M. Meehus
74 State St.,
Saratopa. X. Y. <21

Suvalkijos Įvykių 
ISTORIJA

Dabar visiems įdomu, kas dė
josi anuo metu Suvalkijos kai
me, kaip suvalkiečiai ūkininkai 
sujudo prieš tautininkų dikta
tūrą. kaip jie pergyveno perse
kiojimus ir terorą bolševikų ir 
vokiečių okupacijose, bet visa 
šitai jūs rasite tiktai Andriaus 
Valucko romane

NEMUNO SONOS 
Veikalas parašytas gyvai, įdo
miai. stiprus intriga, pavergian
čia nuo pirmojo puslapio, tiek 
stipriai remiasi į ano meto gy
venimą, kad daugelis veikėjų 
pažįsta save, nors ir po pakei
stais vardais. Romanas išleistas 
dviem tomais: I t.—290 psl. 
kaina $3.00. 11 t.—428 psl., kai
na $4.00. Gaunamas pas leidė
ją 183 E. Minnesota Ave„ De- 
troli. Mich. pas visas knygų 
platiniojas ir

TERROJE
3333 So. Halaied SI. 

Chicago 8. III- 
(Skelb)

i

ŽODYNAS
A.LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mass.

PATI PATIKIMIAUSIA PIRMA SIUNTINIAMS PERSIUSTI | 

SSSR. LIETUVĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITUS KRAŠTUS

Parcels To Russia,Inc.
1530 KEDFORD AVĖ.. RROOKLYN 16. N. Y.

Tek INgersol 7-7272. INgersoI 7-6465 
ši firma yra Maskvoje INTl’RIST įgaliota čia vietoje imti 

muitą už siunčiamus daiktus į SSSR.
Klijentų patogumui veikia šie skyriai:
11601 Jos. Campau Avė., DETROIT 12, Mich. Tek TO 8-0298 
651 Alhany Avė.. HARTFORD, Conn. Tek CHapel 7-5164 
121 S. Vermont St„ LOS ANGELES, Calif. Tel. DU 5-6550 
78 Second Avė.. NEW YORK. N. Y. Tek ORchard 4-1540 
832 No. 7th St.. PHILADELPHIA, Pa. Tel. WA 3-1747
Galima beveik viską siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto 
produktai, o taip pat Įvairūs vaistai. Streptomicin, Penicilin, 
Rimofon ir kt. Vaistai siunčiami oro paštu ir gavėjui prista
tomi per 7—10 dienų.
Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės Įvairiais alfabetais, 
akordijonai. siuvamos mašinos. Pristatymas garantuotas ir 
gaunate gavėjo parašą.

PARCELS TO Rl’SSIA, INC.
Naujas adresas: 1530 Itedford Avė., Bmnklyn. N. Y.

Telefonai: INgersol 7-6465, 7-7272
Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. ir šeš

tadieniais nuo 9 iki 4 vai.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas neatidėliojant ir paskyri
mo vietą pasiekia per 7 savaites, oro paštu—per 8--10 dienų.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuvil- 
kai ir angliškai, ir kaip jla anglų tariamas. Yra 
lengvų paaiskaitvmų ir viskas paaiškinta lietuviž- 
kaL

Kaiaa 7* Ceatal

Keleivis, 636 Broedvray, Se. 27, Mase.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—z
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

"KELEIVIS”
S36 Eaat 3roadway, South Bostoe 27, Mase

. A
T
.r



Pttslapto Aštuntu

SAUKIAMAS LDD 21 
SUSIRINKIMAS

KP. MIRĖ ANDRIUS YUGA

MOTINŲ PAGERBIMAS 
DORCHESTERIO KLUBE

KELEIVIS, SO. BOSTON 
Laiminti bostoniikiai Tarėsi socialdemokratai

S, 1967

Pabrangs automobilių 
draudimas br. B. Matutunit

----------  j Juozas Gaubas, gyvenan-! Praeito šeštadienio L.S.S.,
Dorchesterio L. Piliečių tis Doreh'esteiv. yra vienas 60 kuopos susirinkime bu- Massachusetts vyriausias 

Klubas gegužės 11 d., šj iš laimėjusiu Dainos ir gies- vo išrinku valdyba šiems teismas pripažino, kad au- 
šeštadieni, 7 vai. vak. savo mės konkurso dovanų, už mėtoms: J. Jankauskas tomobilių draudimo mokes- 
patalpose. 1810 Dorchester savo kūrini “Mišių giės- (pirm.), J. Sonda (sekr,), tis gali būti pakeltas. Jis 
Avė., rengia motinų pager- mės”. V. AnesU (fin. sekr.) ir P. nebus visur vienodai pakel-
bima. Bus muzika, geri už- Gavo premija ii- seniau Brazaitis (ižd.). Us, spėjama, kad privatinių

Gegužės 2 d., mirė vienas kandžiai. Atsiveskite senas Bostone gvvenęs, o dabar Balfe atstovu palikus J. asmenų automobilių drau-
(t. nei. nne- veiklesnių senos kartos lie- ir jaunas motinas, visoms Filadelfijoje gyvenąs Juo- Sonda, Lietuvių Tarybos dimas vidutiniškai pa

čių Dr-jos patalpose Įvyksta tuvių— Andrius Yuga. 68 šis vakaras bus malonu pra- Zas Strolia už savo giesmę skyriuje atstovais išrinkti brangs 22G.
Lietuvių Darbininkų Drau- metų amžiaus, palaidotasis leisti ir prisiminti. Jos bus ••Marija”. M- Michelsonas, J. Jankau-
gijos 21 -mos kuopos narių šv. Petro bažnyčios Naujo- dėkingos už suteiktą p,, j Girnius laimėjo skas’ Strazdas ir J. Son 
susirinkimas. Visi kuopos sios Kalvarijos kapinėse. džiauesma. Rensėiai .. _L_i. ,i~ i,_ da.
nariai yra kviečiami daly- Velionis buvo kilęs iš Sla- 
vauti. Šiame susirinkime tu- vančių kaimo. Igliaukos pa
rėjime aptarti du svarbiu rapijos. Amerikoj išgyveno

Gegužės 19 d. Liet. Pilie-

klausimu — mūsų organi- 45 metus. Jis buvo pirmojo 
zacijos suvažiavimą, kuris pasaulinio karo veteranas, 
ivvks birželio 1-2 dienomis priklausė ir buvo

Bostoniečių
pagerėjo

gyvenimas

SS^i
TaM. SS.

: ana Ptoridm -14

DR. D. PILKA
Ofiao Valaadaa: bm t fld 4 

ir aaof W<
546 BR0ADWAY 
80. BOSTON, MAfifi. 
Telefonas AN 8-1220

Čia peršvies plaučius

• Aidu” mokslo veikalų kon- “• ... Automobilis su Rengtcno
kurse" .$500 už “Žmogus be Nutarta įudenj rengti po- aparatu šią savaitę stovės 
Dievo” veikalą, kuris dar M, o per Jonines ar Pet- prie Supreme Market, E.

rines šeimyninę gegužinę. Broadvay and Dorchester 
Drg. M. Michelsonas pra- St., o kitą savaitę prie So. 
nešė aukojąs visus Kudir- Boston Health Unit, 133 
kos raštus. Nutarta juos ir Dorchester St.
kitus išplatinti laimėjimo 
būdu.

Pasveikint birželio 1-2 
Liet.

nėra įsspausuintas.

Dažnai girdi ginčus, ka- _ ..
veiklus da buvo geriau gyventi, da- Buvo smaSus Margučių 
— Ste- bai- ar prieš aštuonias de-

ra pono Dariaus postui. San- šimts metų. Žinovai i tai 
kuriuos darai. Gabijos chorui. SLA. duoda aiškų atsakymą: Da- 

aptarti. Taip pat So. Bostono Liet. Draugijai, bar geriau. Jie yra išskai- . s balandžio 26 d. turėjo dienomis įvykstantį

Brooklyne ir LDD 21-os kp. Įvairiose draugijose 
gegužinę liepos 14 
ir daugiau reikalų, 
turėsime aptarti, "laip pat 
svarbu, kad šiame susirin- Liko liūdintis brolis Anta
ki me kuopos nariai sumo- nas Yuga. kuriam reiškia- 
kėtų nario mokesti. me užuojautą.

Birželio 1 d. mes. bosto-1 -------—--------- .
niečiai. siunčiame savo de- Dr. A. Geručio paskaita 
legaciją i Brooklyną. Rei
kės delegatus rinkti, reikės

d.
Vakaras

Dorchesterio L. Pil. Klu-
S. Juškevičiui laiškas

Buvęs 
degaciios

čiavę. kad šiandien bosto- šau^M margučių v akai ą. L z: par^ Dr-jos suvažiavimą ir 
niečiai vidutiniškai maistui ^ia^ja^siU5 ’nal^u^lusT>.^y° pasiųsti jam dovanų $10. 
išleidžia 35.4 G

Stasiui Juškevičiui yra 
laiškas iš Lietuvos. Prašo
me atsiimti.

TaL AT

Dr. John Repdiis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: Z-4 ir 4-1
NadOioniia ir iventadioniaia: 

pagal susitarimą

495 Cokunbia Road 
Arti Upfcta’s Canur 

DOBCHESTFJU MASS.
uždarbio duodamos dovanos. Pirmą 

o 1875 metais (taigi prieš do\aną už gražiausiai iš-jęova dėl 
reikalui iš- margintą marguti gavo 

Mrs. A. Gudonis, antrą do-:
šiandien pajėgiama viso-']aIĮ?~Mrs. M. Plevokas ir jo

mokesčio
DETROIT, MICH.

Gegužės 12 d. 4 vai. p. p. 
Tarptautinio Instituto rū
muose (111 Kirby Avė., 
prieš meno muziejų) bus 
arch. E. Arbas - Arbačiaus-

81 metus) tam 
leisdavo net 56.5 Massachusetts seimely ir 

eina didelė ko
de-

. • • • 1 • 1V<«V1|VC 1/1 SV Sa- , .
tartis transportacijos ir ki-i.^.^ if £ietuvos „asiun- kiems - ... . .
tais reikalais. Tad labai *T:nvbė< šveicariioie dr A daug yra prabangos, išleis-’ Po dovanų dalijimo sve- kesčio (sales taxes), kurį . . . ... .
svarbu, kad visi kuopos na- GerutB neseniai atvvke«išhi 35.6G, o minėtais 1875 čiai linksminosi iki pirmųjų siūlo gubernatorius. Darbi- paskaitau Aichitektuia 
riai šiame susirinkime da-- G. G;s^.^;2»f^2imeuis tik 6.2G . gaidžių.

Lietuvos 
prie Tautų
Lietuvos reikalams, kuriu trečią Mrs. \. Kaniuski. va dėl 3% pardavimo mo-

neseniai
ši šeštadieni, ge- 

. . , . gūžės 11 d. 7:30 vai. vak. 
“ " įTautinės Sąjungos namuose

lyvautų.
Nepamirškite.

mas Įvyks gegužė.
Pradžia 3 vai. po
surinkimo turėsime ru- kietija- jos probkmas. vpač

i įėjimas visiems be mo- 
; kesčio.

Gegužė
Skautai dėkoja

Šiandien 27.4 G darbinin-

pietų.
19 d.

Po
pa-

B484 Fourth St.) skaitys
paskaitą apie šių dienų Yo-

Lietuvos Skautų Brolija 
Užsienio Skyrius nuošir- toje pačioje 
džiai dėkoja p. p. Kiliuliu!, ;A. Geručiui 
Yieškalniui bei sesėms Bi- pokylis. Norintieji jame da
linei Banaitvtei ir Elei Yiz-;lyvauti kriepiasi Į I. Vilė- 
baraitei už visakeriopą pa-,niškį (tel. AN 8-8384).
rama rengiant skirta Džiam- ~~-------------------77—-

borėš Fondui- paremti Ve- P,rmo)' »e*UI,ne 
lvkini šokiu vakara.

B. U. S.

ninkų unijos yra prieš tą 
mokestį, nes, sako, jo našta 
daugiausia slėgs medžia
giškai silpnesniuosius.

ir jos reikšmė gyvenime. 
Rengia Kultūros Klubas.

kų ir tarnautojų turi nuosa- Dr. S. Jasaitis minėjo 
vus namus, o anuomet tik gimtadienį
1‘ - teturėjo. _____ i ---------------------- -----

Anuomet vaikų pajamos Daktaras Stasvs Jasaitis Buvo klaida
sudarė 25G šeimų pajamų, praeitą penktadienį minėjo . ---------
o šiandien vaikai beveik savo gimtadienį. Jis šiuo Praeitame numery kores- 
nedirba. Bet šiandien dirba

PAR DIOI) AMAS NAMAS 
Parduodamas 3 šeimų namas (drujj- 
štoris, 2 karam garažius) Dorches- 
teryje. Dorchester Avė. ir Victoria

St. kampas. Telefonuoti:
CAnton 6-1182-J. (22

Tek AN 8-2712 irba BĮ 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDUU8)

■&£ SžSsar

X-RAT Aparatu 
Pritaiko Akinius 

VALANDO8: nuo 2-4, nuo M 
5*4 BBOAOWAT 

■ODTH BOSTON, Mina

PARDUODU NAMUS
metu specializuojasi vidaus pondencijoje * is Lawrence, U^^nSSi. vlniS'ZitoTTn-’

x kos> jjeros pajamos, graži vieta.
Kreiptis tel. GE 6-6763. (20

12 d. 7 vai. vak. (^au-c žmonų, tuo tarpu, kai ligų srityje žinomoj Carney Mass., apie Antaninos Ta 
vietoje dr anuomet žmonos tik šeimi- ligoninėj, o nuo liepos 1 d. mulaitienės mirtį be mano 

ruošiamas. ninkavo

i Ją rengia LRK Susi vieni- imet^ pajamas, patyrė, kad ; 
ijimo 94-ji kuopa gegužės į Bostonas bu\o paskutinėje 
19 d. Romuvos parke Brock-! vietoje. Taigi, uždarbių at- 
tone. Programoje yra ko-'^\Bgiu Bostonas nebuvo ir

-------- miškas sportas, bėgimas su nčra geriausia
laros 7-tos kuopos me- maišais, virvės traukimas, i ^la,u Bostone

linis banketas bus gegužės kiaušinio nešimas š---------- - .
(Mavi 12 d. Sandaros sa- kiti idomūs dalvkai. Geri ?lau mokėta uz butus, ku

Sandaros banke*as

Įėję <124 F St.». Pradžia 5
Įdomus 

šokėjai gaus

namuose. s pereina i New England De- žinios išsibrovė klaida: Ten
Šiandien bostoniškių mai- aconess ligoninę. Ten būda- parašyta, kad ji buvo gra- 

stas yra daug Įvairesnis ne- mas
gu anuomet. Žinovai, išna- Lahey 

• grinėję 
i miestu

rvil uuua- Ji vutu S1“
jis dirbs ir garsiojoj boriaus _Jono Tamulaičio 

jy klinikoj, kurioj nese- žmona. Tai klaida, jos vy-
Įvairių didžiųjų niai tyrė ir buvusį Anglijos ias nėra graborius. 

dirbančiųjų 1950 ministerį pirmininką Eden. Stonie

CHARLES J. KAY (KUČINSKAS)
12 Mt. Vernon St. Dorchester 25, Mass.

vieta. Blo- J Įei CO 5-5839 LIETUVIS PLUMERIS Tel. CO 5-5839
- -—v.__ _ ir kitais at- i Dabar Jaikas žemomis kainomis daryti gazo ir aliejaus šil-
> li aUKimas, nalvednti dau- * n'eninmus. Mes atliekame visokius “pluming“ (vamz-as šaukšte ir Žangiais, čia palyginu aau ,2 ftz,u įvedimo ir taisymo) darbus. Pirm negu ka darysite 

man mokėta už hutus, ku- J PAKLAUSKITE MvSŲ KAINŲ*
dovanu. Au-

vai. vak. Visi nariai ir jų tobusas nuo Lietuvių Dr-jos tuose didžiųjų miestų.
To dėl bostoniškiams 19- 

50 metais mažiau beliko pi- £ 
b =s s==s xxs = s1 nigi) drabužiams, automobi-;

T liams ir t.t. pirkti.

bičiuliai nuoširdžiai kviečia- (368 Broa(hvay) išeina 1 
mi dalyvauti. vai. Nuveš ir parveš už 81.

lt

ve! i

The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

I‘ar«iu'»dani<- tiktai vaistus, išpildome gydytoju re- 
ir turime visus gatavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir.ki
tu- kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų. 

J i reik vaistų—eikit i lietuvišką vaistinę.
Sav En anuel L. Rosengard'. B- S.. Reg. Pharm..

3s2a W. BROAIHVAY. tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefoną- .\N S-6020

Nuo 9 r\to iki s \ al. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

PARDUODAMK NAMAI 
Dėl mirties parduodu du gražius na
mus. 7 apartamentai, karštas van
duo. gražus įvažiavimas, lengvos sa
ly iro s išsimokėjimui, abu tik už 
$15,500. Savininko tel. GA 7-8086.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie- 

į: niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
K iieną. Perduodamos lietu- 
į viškos dainos, muzika 
£ Magdutės Pasaka.

šviesą, vandenį neguki- Biznio reikalais kreiptis į
PARDUODAMA KEPYffirŠdUTHWTONE^." B,Wc P0™518

Wa..er Hayvo, Į» W. 8.h St.------ --------AtfMrėti b«, kad, | 6°2
\ įenmtele kepykla, kuri kepa pagirta lietuviška duona South Ž Broadway, So. Bostone. 
Iiostono-Walter Rayvot Rye Bread. Parduodama dėl savi- Ž Tel. AN 8-0489. Ten 
nmko nesveikatos. Galima pirkti su namu ar be namo.

x Iš 11 didžiųjų miestu • i$3osxxxxxg5©©esotxxxgxxxxx>Jxx»3eae00OG^xxi0ecaGGO0ex 
ę ventojų bostoniškiai dau-'
» giau už kitus išleido rūka-

X tarnas ir “Keleivis.”
gau-

Steponu Minlras.

lams. bet mažiausia svaigie
siems gėralams.

Pirmoje vietoje buvo Bos- i 
tonas ir knygų pirkimo at- į

R

» a ' a a a
a žvilgiu.R K Žodžiu, dabar geriau gy-' 
» venama kaip prieš 80 metų.

Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos susirinkimas

Dėmesio! Dėmesio!
Mum* pranešta, kad dėvėti rūbai ir kitokie daiktai vėl gali

nta Įkainuoti pigiai pagal ju vertę taip. kaip buvo daroma anks
čiau. Ir dėlto -iuntiniu per-iuntima- atpigs.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO įSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Parcel Department

TRAVEL SERVICE
Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 West Broad way So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jū-ų >udarytu- -iuntinius i LIETI’V.^ <r VISAS

Balandžio 30 d. buvo Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 
skyriaus susirinkimas. Kal
bėta draugijos išleistosios 
d r. Y. Sruogienės Lietuvos 
istorijos platinimo, numato
mo išleisti Lietuvos vieto
vių aprašymo reikalais. Val
dybai pavesta rudenį su
rengti pokylį. I ji pakviesti 
ir Lietuvos istorijos autorę 
dr. Y. Sruogienę, kuri ta 
proga Bostone galėtų ir pa
skaitą laikyti.

šių metų valdyboje yra: 
Pirm. A. Januškevičienė, 
vicepirm. A. Andriulionis,

LAISVES VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrine Radio Programa

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15. MASS. 

Sekmadieniais
12:30 iki 1:00 vai. po pietų

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS
31 BCNKKR AVĖ. 

BROCKTON 4, MASS..
Tel. Brockton 8.1159-R

.4 * *SS8^Xsjfia^XK«X«SK>tS<XM«XXSXXS«ga93OUS»Į©8?©SxkX«,SSXiS.XX-»

p PLEKAVICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge St. 
ĮO Cambridge yra adara vakarais, išskyrus sekmadie- 
ū nius Mes turime didelį pasirinkimą visokių pyragai- 
£ čių Jūsų valgymo malonumui, o penktadieniais ir 
h šeštadieniais mes kepame barankas ir pyragus ir 

virš to šviežią Baltic Lietuviiką Ruginę Duoną.

kita' Rl SUOS 'ald<»ma> sritis
is i.; , ■ r .‘ nudotu rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir
kitko. \ i-a- Siaidas ;r SSSR muitą apmoka siuntėjas. t

tai'tii' ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai- sekr. K. BarmUS, ižd. K. \ 1- 
goję- Prašykite kataloglų. leisis.

J- toliau siųskite siuntinius mūsų adresu. Pačių siunčia- Rev. Komisija: A. Čapli- j L 
mų pr« kiu -voris negali būti didesnis kaip 18 svarų, kas, J. Solidu.
Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo lr gavėjo adresus- Mes.-------------------------
siuntini perpakavę. pranešime Jums. kiek kainuos persiuntimo Mirė J. Kartonas
i'laulos. (staiga liet mišką, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai. _______

Visi siuntėjai Įsitikino, kad musu Įstaiga greičiausiai patar
nauta ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame «u IN’TI RISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priin ami kasdien nuo 9 iki 5 vai vak. ketvirtadie

niais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 \al. po pietų.
Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.
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Praeitą savaitę Lowell, g B»R»c Lietuviška Ruginė Duona yra parduodama 
Mass., mirė Jonas Karšo- £ daugumoje krautuvių, kur Jūs perkate. Kai pirksit
nas. ilgametis “Laisvės” g ruginę duoną dabar prašykit ir pirkit tikra lietuviš- 
bendradarbis ir ko,es,x,n- >| ką ruffinę duoną> BALT|C Ry į ' , 
dentas. įšį

g
gXX
K

Tel. AN 8-2805

Dr.J.L.Pa9akamio 
Dr, Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Saredomia—ofisas atdarytas.

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
KKAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Brondnmy
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
ST ORIOLE STEER

Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS A CO.

Laikrodiiai-Deimantai

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l’pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Elektras Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4648

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. 4.
imnoi

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lauko 
ir vidaus; apkalame iinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
11 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
Tek: JA4-457S

Telefonas AN8-4148

VAISTAS "AZIVA” 
<»:•••» ių« '‘*9RB
1—Vaistai MO BniighM Ii

•aaoaaaaaaaaaaaMMMMak
APSIDRAUSK NUO 

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

BRONIS KONTRIM 
Jastiee of the Peace -CenstaMe

598 E.
So. Boston 27,

Tek AN 8-1761 Ir AN 8-248
■MBMMnaanaaaMM

4-Vaistas mo koją bMUI- 
lr

Bsiknlaiikita litą vaistą gm 
raitais nomeriais.

kiekvieną numeri |1. 
gal, ėstis nr monej 
kalno. Adresuokit:


