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52-IEJI METAI

Nusiginklavimo Klausimu

Sąjungininkai Nėra Vieningi

Šią Savaitę Atsinaujina Derybos Londone Dėl Nusigin
klavimo; Vakarų Valstybės Dar Nesusitarė Dėl 

Bendros Politikos; Amerikos Delegatas H. E.
Stassen Atvyko j Sostinę Aiškintis su Vals

tybės Sekretorių.

Jau kuris laikas Maskva 
parodė norą “rimtai” derė
tis dėl nusiginklavimo. 
Amerikos vyriausybė nuta
rė rusų gerą valią išbandy
ti ir pavedė savo delegatui 
H. E. Stassen’ui pasiūlyti 
rusams kol kas aprėžtą nu
siginklavimo planą. Bet pir
ma negu tas planas bus pa
tiektas rusams Amerikos 
vyriasybė pavedė tam pa
čiam delegatui išsiaiškinti 
su Amerikos sąjunginin
kais, kad Vakaru valstybės 
atstovautų tą pačią politiką.

Tokio sutarimo tarp Va
karų valstybių dar ir dabar 
nėra, nors Amerikos dele
gatas turėjo keletą pasita
rimų su NATO valstybių at
stovais Paryžiuje.

Anglija ir Prancūzija nė
ra patenkintos, kad Ameri
ka siekia taitis su Rusija, 
per savo sąjungininkų gal
vas ir norėtų, kad Vakarų 
valstybės pasiūlytų bendrą 
Vakarų valstybių nusigink
lavimo planą. Prancūzija 
nėra patenkinta, kad “trys 
atominės valstybės” raošia- 
si uždrausti kitoms valsty
bėms gamintis atominių 
ginklų. Jei pracūzai su tuo 
sutiktų, tai Prancūzija pa
liktų visam laikui antraei
lė valstybė be atominių 
ginklų. Vakarinė Vokietija 
nėra patenkinta, kad Ame
rika savo pasiūlyme dėl pir
mųjų nusiginklavimo žings
nių eina tolokai ir nekelia 
kartu Vokietijos susivieniji
mo klausimo.

Tuos nesutikimus su savo 
sąjungininkais Amerikos 
vyriausybė turiių išlyginti 
prieš pradedant derybas su 
rusais. Tuo tikslu Amerikos 
delegatas Stassen ir atvyko 
j Washingtoną pasitarti su 
valstybės sekretorium.

Amerikos planas numato 
pirmiausiai laikinai sulaiky
ti visų atominių ir vandeni
lio ginklų bandymą, o pas
kui susitarti dėl dalino tų 
ginklų bandymo sulaikymo, 
ypač dėl sulaikymo bandy
mų didžiųjų vandenilio 
bombų. Paskui eitų susita
rimas dėl mažinimo karo 
pajėgų ir dėl oro inspekci
jos šiaurinėse srityse — 
Alaskoje, Kanadoje ir Rusi
jos šiaurėje. Toks būtų pla
nas “pirmam žingsniui” j 
nusiginklavimą.

Prezidentą* už Gaso
Kontrolė* Atleidimą

Pernai prezidentas veta
vo Įstatymą apie panaikini
mą kainų kontrolės natūra
liniam gazui. šiemet prezi
dentas remia kiek panašų 
Įstatymą, kuris žymiai su
švelnintų federalinę kontro
le natūraliniam gazui

Mayfloiver Antroji 
Jau Atplaukia

ŠĮ antradienĮ jau laukia
ma būrinio laivo Mayflow- 
er Antroji atvykstant Į Ply
mouth, Mass. Laivas yra 
padirbtas pagal pavyzdį 
Mayflower laivo, kuris 1620 
metais atplaukė iš Ply
mouth Anglijoje i Massa
chusetts, kur dabar yra 
Plymouth miestelis.

Mayflovver Antroji plau
kia vėjo varoma burėmis. Ji 
iškeliavo iš Anglijos balan
džio 20 d. Piima plaukė į 
pietus, paskui į vakarus ir 
dabar iš pietų Amerikos pa
kraščiais artinasi prie Ply- 
moutr, Mass. Trumpą laiką 
ji sustos prie Provincetovvn.

Kai piimoji Mayflovver 
atplaukė 1620 metais vieti
niai žmonės indėnai ją pa
sitiko draugiškai. Mayflow- 
er Antroji tokios laimės ne
turi. Kai kurie “vietiniai” į 
ją šnairuoja dėl visokių biz- 
niškų sumetimų. Laivas ir 
vyksta čia biznio sumeti
mais.

NESENIAI BUVUSIŲ RIAUŠIŲ FORMOZOJ VAIZDAI

Kaip žinoma Formozos sostinėj Taipti ki-o didelės 

karys nušovė kinietį ir karo teismas 

pasiuntinybės langus. sulaužė baldus,

riaušės dėl to. kad amerikietis 

jį išteisino. Riaušininkai išdaužė Amerikos 

sužeidė kelis jos tarnautojus. 9 riaušininkai 

buvo užmušti, daug sužeistų. Paveiksle dešinėj matome tarp apverstų pasiunti

nybės automobilių kiniečius, kurie stebi, kaip kiti \idun įsiveržę daužo langus ir 

baldus. Kairėj nušautojo kiniečio žmona su vaiku sėdi prie Amerikos pasiuntiny

bės tuo reikšdama sa\o protestą.

Pasirašyta Pagalbos Kanada Renka 
Sutartis su Lenkija Savo Parlamentą

Trujillo Diktatūra 
Pradeda Braškėti

Dominikonų respublikos 
diktatūra gyvena sunkias 
dienas. Jokios opozicijos 
krašte nesimato, absoliutinė 
Trujillo diktatūra laiko vi
są kraštą geležinėse replė
se, bet žmonėse eina braz
dėjimas. Daugiausiai Traji- 
llo diktatūrai pakenkė skan
dalas su Dr. Jėzus de Ga- 
lindez dingimu ir vėliau 
dingimas amerikiečio lakū
no G. L. Murphy. Žmonės 
kalba, kad diktatūros poli
cija nužudė de Galindez, o 
paskui nužudė ir amerikie
ti Murphy. Tokios kalbos 
vis dažniau girdėti, o Ame
rika užsispyrusiai reikalau
ja ištirti, kokiomis aplinky
bėmis buvo nužudytas lakū
nas Murphy.

Domikonų respublikoje 
kruvinasis R. L. Trujillo 
valdo jau 27 metus kaip ab
soliutus diktatorius.

ANGLŲ KARALIENE
LANKYSIS AMERIKOJ

Anglijos karalienė Elz
bieta Antroji su savo vyra 
spalio mėnesį lankysis Ka
nadoj ir Amerikoj. Sjialio 
16 d. karalienė dalyvaus 
Jamestown, Va., iškilmėse 
minint 350 metų nuo pir
mųjų anglų kolonistų išsi- 
kėlimo Amerikos žemėje, iš 
ten karalienė vyks į Wa- 
shingtoną ir vieną li^na 
lankysis New Yorke.

Sovietų Vadai Suomijoje 

Vilioja Skandinaviją

Chruščiovas ir Bulganina* Lankosi Suomijos Sostinėje; 
Kalba Apie Visų Skandinavijos Kraštų Neutralu

mą; Suomiai Aiškina Rusams, Kodėl Suomija
Nori Būti Neutrali; Rusai Neužsimena 

Apie Stalino Pradėtą “Žiemos Karą”.

Poznanėj Atidaryta Sovietų vadai Chraščio- 
rr / /‘-if ~ vas ,r Bulganmas pereitos1 ar plautine muge savaitės gale atvyko ĮSuo-

---------- miją pasisvečiuoti ir paro-
Sekmadienį, birželio 9 d. dyti savo geią valią. Suo-

Poznanėj, Lenkijoj, atida- mių gyventojai juos pasiti- 
ryta tarptautinė mugė, ku- ko šaltai, veik visai ne
rtoje šiemet dalyvauja ir kreipdami dėmesio į svečius 
Amerika. Amerikos pavilio- jš Maskvos, bet oficialiai 
nas pirmą mugės dieną bu- vyriausybė ir valdininkai 
vo perpildytas žmonių. Pa- priėmė svečius iškilmingai 
vilione išstatytas Amerikos
gyvenamas namas su visais 
moderniškais patogumais ir 
žmonės veržiasi jo pažiūrė
ti. Be to amerikiečiai išsta- 

■ - tė savo Įvairias mašinas ir
Vengrų Komunistai Jiaug visokiM vartojamų da- 

Barasi Savo Tarpe ‘ Pernai

■ . . , , V/movi ins
j Pereitos savaites gale sį pirmadienį Kanadai . ’.''***’**■’ 
Amerika pasirašė su Lenki- renka federalini parlamen- ,lasl’ kad

komunistai 
jie jau vėl turi

PI.

mugei 
galo Poznanėje 
-ninku1IIIIOU
metinėms

einant prie 
kilo darbi-
Tn naii&iu-------.

pneme
Suomijos vadai vaišėse 

pabrėžė, kodėl Suomija no
ri būti neutrališka tarp Ry
tų ir Vakarų ir kartu nori 
palaikyti gerus santykius su 
Sovietų Rusija, nes tai yra 
“nacionalinė būtybė”.

Suomiai laukė, kad rusai 
atsilankymo proga grąžins 
Suomijai atimtas iš suomių 
teritorijas, ypatingai Viipu- 

miestą, kuriame Suomi-
sukaktuvėms

ia^'sutarti^dėl "paskoloj da- ta* TraUžstatyta860'kandi- •l)artW apie 4OO’(M)O narių-birželio 28 d., lenkų vyriau-ri Kuname a.uoni1'Smn llkriLi Lenk ai Žb, l ementa renk^ P, ieš *Palio sukili‘ ^bė “pasiruošė”. Poznanėj Jos laikals Pu’
uenkiiai tUtn. na.Umenta renka paitijoje buvo 900,000 pilna policijos iš Katovicų, mihono "-------  ~

jau Opolės, Varšuvos ir kitų

vimo Lenkijai. Lenkijai datų. Į parlamentą renka 
įduodama 30 milionu dole- ma 265 atstovai, 
rių paskola per Eksporto- Kandidatus išstatė kon-1 
Importo banką už 4 su pu- servatoriai (265), valdan- 
se nuošimčius. Iš tų pinigų čioji liberalų partija (262), 
lenkai galės pirkti žemės socialinio kredito 

produktus ir už 4 mi

mą 
nariu). Bet

buvo 
komunistai 
kad

žmonių. Bet ru
ošai apie sienų atitaisymą 
visiškai dar neužsiminė. Ru- 

____________________ sai neužsiminė apie Stalino
Flekt™ pradėtą karą prieš SuomijąA.iomų VAeKira . * 2939 metų vėlų rudenį, ka-

Varžosi SU Anglimi da rusų bolševikai be jo-
--------  kios provokacijos užpuolė

nebeslepia, kad partijojei- miestų.
i na rietenos ir varžytinės ----

- dėl geresnių vietų. Užsienių
znsi o v.; Kon, isPauda rašė, kad buvusio(lio), socialistų partija—A,. . • o i • - i- •

■Bonus dol. galės pirkti ma- CCF (161 kandidatą) ir 67^.' ^I-ėtę padami ptr^ef- 
įšinas angliams kasti. Be to kandidatei yra nepriklauso-j gma h. ‘KJara ..

, , ? . fe,.. . _ , valdžios, vengrai ta uzgm-dolenų kreditų žemes ūkio Per 22 metus Kanadą čiia bet .„.įpažista ‘iognar-
pertekliams pirkti ir už valdo liberalai, bet šiais į ti joj eina nesutikimai ii Ja Jau greitu laiku pradės vietų “tautų šeimą”, kaip

įpirktus perteklius mokės rinkimais opozicija smar- ’ijarniai. Valdžios žmonės konku,uot‘ elektrą gamina-vra įjungtos Latvija, Lietu-
zlotais. kiau reiškiasi. Konservato- aįgkina. kad nerimą kelia ma anglimis. Tokias žinias va ir Estija.

Vėliau, kai kongresas pa- Va* y1*41 stipriausia. opozici- Į “ra kosi n iai” staliniečiai, .patiekia Anglija, kur ato- Roiševikai praeiti “užmir-
tolimesnį žemės Jos partija, jų didžioji jėga kuriems jr Kadaro teroras J71106 eneigija plačiai įkin- j,. nenorj grąžinti Šuo-

’ -------- ------ - ' koma 1 elektros gamybą. mjjai jos pavogtas teri.
bet n įs kitų klastų surink- Rusu vadai Suomi-

ūkio

, tvirtins ... ......—---------, ...............................
ūkio perteklių pardavimą yra 9ntal 10 pmvincijoje n 
už svetimas valiutas, Len- j rytinėse provincijose. Libe- 
kija
milionu 
per pruviuviją u puiciujunv pai- j .... į lamente turėjo 23 atsto-
KuboS Sukilėliai vus. Šiuose rinkimuose so-

Gerai Laikosi :«Haijstai išstatė vien, lietu- 
vj kandidatą, Dr. Praną

i .... , Ancevičiu Toronte, Ont.i Kuboje, rytinėje jos da-
’lyje, keli šimtai jaunų ku-

kuriems ir 
atrodo peršvelnus.

Sočiai Ciedit partija valdo 
Albertos ir Rritish Colum-

J.T. organizacijos surink- Suomiją ir norėjo iš jos pa- 
tomis žiniomis elektra ga- daryti bolševikišką sovietiš- 
minama su atomine energi- ką respubliką, įjungtą į So-

Alžyro mieste arabų 
cionalistai pakišo bombą

čiau vaitoti buvo 
gumas, bet dabar

:prancūzų lankomame kazi
no. Bombos sprogimas už
mušė 7 žmones ir sužeidė 
83. Nukentėjo tiktai euro-

.................... , , ,, tori jas. Rusų
•tos žinios irgi rodo, kad-^ arinėje garsiai kalbė- 

. atomine eneigija pajėgs ga-jo ie vigu Skandinavijos 
83 į mmti .elektrą tokia pat arRrašt neut^iUmą ir kvietė 

net pigesne kaina, kaip an- Norvegiją ir Daniją trauk.
i tis iš NATO (Šiaurės At- 

Iki šioliai didžiausia kliu- įjanto Gynimosi Sąjungos), 
atominei energijai pla- ,Bet rasų vadų žodžiai var- 

josbran-igŲ paveiks Skandinavijos 
ta kliūtis i salk kurios iš Suomijos

biečių su ginklais laikosi 
prieš seržanto - generolo !
Batistos kariuomenę. Kai- tetu,i J
nuotoj krašto vietoj sukilę- _________________
liai ne tik atsilaiko prieš
diktatoriaus kariuomenę, 30 Famerilį Vįįkstū 
bet ir plečia savo įtaką. , Paiiurf li Rusijos

Kubos sukilėliams vado- ----------
vauja Fidel Castro. Dikta- 30 Amerikos farmerių iš
tarius Batistu neseniai ža- vyko į Sovietų Rusiją pasi
dėjo “per savaitę” apsidirb- žiūrėti Maskvos, Leningra- 
ti “su tuo kriminalistu”, bet do ir Kijevo. Rusai buvo 
taip lengvai nepasisekė. F.'pakvietę 67 farmerius, bet 
Castro su savo šalininkais: vyksta tik 30 iš Illinois ir 
jau keli mėnesiai laikosi Wisconsin valstijų. Išvyk- 
kalnuose ir jo šalininkų darni farmeriai sakėsi, kad 
skaičius visame krašte di- didžiausia kliūtis vykti bu
dėja. ' įvo jų žmonos, kurios neno-

Diktatorius Batistą gali nėjusios dupti vyrams “vi- 
susilaukti Kolumbijos ir Ar- zos” kelionei. Bet 30 far- 
gentinos diktatorių likimo, merių nugalėjo moteriškas

Ypatingai atvirai žmonės kliūtis ir išvyko porai sa- tas. Pirmomis žiniomis Va-
yra nusistatę prieš karišką Vaičių su “geros valios mi- kani orientacijos šalininkai
diktatūrą Santiago mieste, sija” į bolševizmo šalį. Kiek laimi daugumą 66 narių
rytinėje Kuboje, kur neto- iš jų grįš pasidarę “eksper- parlamente, bet balsų skai-

i bia provincijas, bet kitose ' P’^čiai. Vienos savaitės bė-
mažai i La kos gyje tai jau antras toks pa

sikėsinimas bombomis.
Policija Įtaria, kad bom

bą pakišo tame kazino dir
bęs porteris arabas, kuris 
P‘

nugalima ir jau išmokta 
atominę energiją pasiga
minti daug pigiau.

Kas Teis Kareivį Girard’ą

Amerikoje daug protestų 
i sukėlė vyriausybės nutari

patyrimo žino, kokia' yra 
Maskvos politika.

s

Arabijos Karalius
Lankosi Jordanijoje

•s porteris ai anas. Kuris jmas ,eisįį Ja|^nijos tetmui. Arabijos karalius Sarai 
, sprogimo kur tai dinjjo. karejvj a|wciaIi^, dabar lankosi Jordanijos
Arabų nacionalistai viso-;yVni § Girard, kaltinamą sostinėje Ammane, kur jis

Įse Alžyro provincijose stip-jnu-ovus vieną japOnęmote-Jordanijos kara- 
rj, kai ji šaudymo lauke ku,P. Hussein. Vakaruose 
linko tuščius patronus. Gi- įauklarpa» kad Arabija ir 
rardo giminės iškėlė Ame- 4ordanlJa sustiprins tarpu- 
rikos teisme byla dėl karei- ^avl° iysius ir kartu su ba

ri na terorą prieš europie
čius. Bombos, užpuldinėji
mai farmų ir paskirai gy
venančių europiečių karto
jasi visą laiką.

mui ir byla, tur būt, pa
sieks aukščiausią teismą. 
Dėl klausimo, kas teis Gi
rard’ą dabar eina politinė 

Sekmadienį, birželio 10 kova krašte.
d. l.ebanono respublikoje! Kareivio Girard klausi- 
buvo renkamas parlamen- mas pasidarė “nacionali-

LEBANONE
VAKARŲ

LAIMI
ŠALININKAI

vio neišdavimo japonu teis- ku l,asoks daugumą arabų 
valstybių 1 Vakarų pusę.

Redikalas Sudaro
Prancūzų Vyriausybę

liese yra ir F.
'•einė kalnuose

Castro bū-;lais” bolševizmo klausimu, tymas dar 
pamatysime jiems grižus pirmadieni

nėra oaiglas sį

Prancūzijos vyriausybę 
dabar bando sudalyti radi

nis” ir Japonijoj, kur publi- kaili partijos vadas Bourges 
ka reikalauja, kad jis būtų į-Manoury. Socialistų parti- 
teisiamas japonų teisme, ja nutarė remti jo vyriau- 
Ginčas užsiaštrino dėl na-sybę. Bet dar nėra tikrumo, 
eionalistinės spaudos šūka- ar radikalų vadui pasiseks 
vimų. 'sulipdyti naują vyriausybę.
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SUTARTYS SU VEIDMAINIAIS
Jungtinių Tautu organizacija paveldėjo iš seniai jau 

mirusios Tautų Sąjungos Tarptautinę Darbo Organiciją. 
Ta T. Dari.o Organicija tarpininkavo sudarant visą eilę 
tarptautinių sutarčų dėl darbo apsaugos. Tarp kitų sutar
čių T. Darbo Org-cija tarpininkavo sudalant dvi svarbias 
sutartis, kurios garantuoja darbininkams teisę jungtis i jų 
į ačiū norimas organizacijas be jokio valdžios leidimo, 
arba dėtis prie organizacijų, kokios jiems patinka. To
kioms darbininkų organizacijoms tarptautinės sutartys 
garantuoja teisę lasvai veikti be jokio valdžios kišimosi 
ir garantuoja teisę vesti kolektyvines derybas su darbda
viai dėi darbo sąlygų nustatymo.

Tas dvi tarptautines sutartis Sovietų Rusija ne tik
tai pasirašė, bet jas ir ratifikavo (patvirtino). Bet kas iš 
to? Pasirašė, patvirtino, bet jų vykinti ir nemano. Sovietų 
Rusijoj kaip nebuvo taip ir nėra jokios laisvės darbinin
kams organizuotis i nuo valdžios nepriklausomas darbo 
unijas ir. žinoma, darbininkai ten negali per savo organi
zacijas vesti kolektyvinių dervini su darbdaviais, (kuriais 
Rusijoj yra komunistų partija ir valdžia) dėl darbo są
lygų nustatymo. Darbininkų unijos Sovietų Rusijoj yra 
valdiškos organizacijos, kurios tik pildo valdžios joms 
pavestus uždavinius ir i darbininkų uždarbių nustatymą 
neturi jokios Įtakos. Darbininkų uždarbius Sovietijoj nu
stato valdžia, kaip ji nori. o unijos yra tik valdžios Įran
kiai daugiau prakaito išspausti iš darbo žmonių.

Rusijos darbininkų unijos nebuvo laisvos anksčiau, 
jos nėra laisvos nė patvirtinus tas dvi sutartis, kurios dar
bininkams garantuoja teisę organizuotis Į laisvas unijas. 
Kyla klausimas, kodėl Rusija tokias sutartis pasirašė ir 
jas patvirtino, nors visai nemano jų laikytis? Klausimą 
galima atsakyti tik taip. kad Rusijos diktatoriai yra veid
mainių gauja, kuriems parašas padėti nieko nereiškia, bet 
kurie visai ir nemano savo parašo gerbti.

Laisvųjų Darbo Lnijų Tarptautinė Konfederacija 
(ICFTL). kuri turi virš 5<» milionų narių, dabar vykstan

čiuose T. Darbo Organizacijos posėdžiuose paskeloė sa
vo griežia protestą prieš Rusijos nesilaikymą pasirašytų 
sutarčių. Tų unijų vadovybė teisingai nurodo, kad Mas
kva veidmainiauja—pasirašo sutartis, bet jų nesilaiko. 

Taip yra ne tik su sutartimis dėl unijų laisvės, bet ir

ABI’ GEROS NUOTAIKOS

Vokietijos kancleris kon ra d Adenauer (kairėj) kalbasi 
su valstybės departamento sekretorių John Foster Dul
les. kai šių dienų Vokietijos vadovas buvo atvykęs į 
\Vashinytona.

Posėdžiavo Vlikas

Kas Savaite

su sutartimi dėl •genocido" (tautžudystėsf, . vmiuruiKV ix t.i nv’v v»
teisiu ir kt. Tain bus ir su nusiginklavimo sutartimi . . .

Apžvalga

PAGAL SENĄ ĮPROTĮ

CIevelande vyko tautinin
kų (Tautinės Sąjungos) su
važiavimas. Suvažiavime 
buvo aptariami paniniai 
reikalai. Bet i tautininkų 
suvažiavimą asmeniškai ar 
raštu atskubėjo su sveiki
nimais visas lietuviškas di
plomatinis korpusas, koks 
jis čia dar yra Amerikoje 
ir kitur.

Smetonos laikų činaunin- 
kai ir dabar dar atsimena 
Įprastą tvarką, kada i tau
tininkų suvažiavimus ėjo 
aukšti valstybės pareigūnai 
ir tuose suvažiavimuose aiš
kindavo visokias valstybi
nes gudrybes, o tautininkų 
suvažiavimai, tų pranešimų 
išklausydavo ir pasiųsdavo 
“tautos vadui” savo ištiki
mybę ir linkėjimus. Atsimi
nę tą tvarką lietuviški dip
lomatai ir dabar nudardėjo 
Į tautininkų suvažiavimą ir 
ten "širdingai sveikino”, bet 
žinoma, jokių apyskaitų is 
savo darbų ir dabar neda
vė, kaip neduodavo nė 
“tautos vado" laikais. Pa
gal “Dirvą” tautininkų su
važiavimą sveikino:

“Į Tautinė.^ Sajunpos seimą, 
visu dalyviu daleliam džiaugs
mui. atvyko Lietuvos konsulas 
< hicagoje Dr. I*. Daužvardis. 
drauge perduodamas geriausius 
sveikinimu- ir Lietuvos pasiun
tinio |iareigas einančio p. J. 
Kaieeko. Taip pat ir JAV be
silankąs ir čia studijinius dar
bu- atlieką- pasiuntinybės pa
tarėjas Dr. A. Gerutis. Jie sa
vo kalbose gyvai kėlė minti, 
kad reikia visur aktyviai bu
duti ir stropiai ginti Lietuvos 
laisvės reikalus. Rastu seimą 
pa-veikiro Diplomatijos šefas 
min. St. Lozoraitis ir jrenerali- 
.• i- konsulas .J. Budrys. Po to. 
raštu ir žodžiu, sekė gausybė 
kitu -veikinimų kuriuos arti
miausiu laiku paminėsime”.

Vadinasi, sveikino visi. 
Ir Lozoraitis iš Romos, ir

Kaieikas iš YVashingtono. ir 
Daužvardis iš Chicagos, ir 
Gerutis iš Berno - Bonnos, 
ir Budrys iš Ne\v Yorko.

Nėra ko stebėtis. Visi tie 
valdininkai yra tautininkų 
režimo paskirti. Visi jie bu
vo išdriliuoti nusilenkti vie
nintelei nors ir nevisai val
dančiai tautininkų partijai, 
visi jie ir patys, tur būt, bu
vo tautininkai dėl geresnės 
karjeros ir riebesnio duonos 
kąsnio. Pagal seną tvarką 
jie ir dabar sveikina, tik 
raportų neduoda.

Tie patys diplomatiški či- 
inauninkai labai norėtų, kad 
; visa lietuviška visuomenė 
juos gerbtų ir šenavotų, 
kaipo Lietuvos suverenumo 

ore pasikabinusius likučius. 
•Iie gal yra likučiai, jie vis 
dar yra Lietuvos iždo gerai 
apmokami valdininkai, bet 
kad jie yra kartu ii- tauti
ninkų partinės lėlės ir ne- 

.gali atsikratyti jiems idri- 
liuoto vienpartinio režimo 
Įpročių, tai irgi tiesa. Todėl 
tuos ponus diplomatus ir 
reikia vertinti, kaip vienos 
partijos lėles, o kada jie 
kalba apie Lietuvos atsto

vavimą. visada sveika pri
siminti. kad iie tebeatsto- 
vauja smetoninę Lietuvą, 
kurioje tik viena partija 
buvo legališka. o kitos bu
vo uždaiytos. Daužvardžio, 
Rajecko, Lozoraičio, Geru
čio. Budrio “sveikinimai” 
uždeda tiems ponams ant 
kaktos autoritariniai parti
nę žymę, kurios jie. mato
mai, visai nesibaido, o to
dėl likusi visuomenė, kuri 
nėra nei tautiniška nei či- 
nauninkiška, tuos ponus tū
li vertinti pagal jų pačių 
elgesį.

Diplomatai tai diploma
tai, bet kartu ir smurto re
žimo ištikimi palikonys,bu
vusios smetoninės diktatū
ros atstovai.

nių tiekimą Lietuvon per 
tris minėtas radio stotis.

Vliko dabartinei sesijai 
teko rimtai susirūpinti lėšų 
patikrinimu Vliko ir jo iš
taigų tolimesnei veiklai. 
Tas lėšas nuo pat Vliko su- 
siorganizavimo dienos tie
kė Tautos Fondui savoji vi
suomenė tiek Lietuvoje, 
tiek tremtyje ir emigracijo
je. Dabartiniu metu lėšų pa
tikrinimo naštą neša po vi
sus kontinentus išblaškyta 
mūsų emigracija, ir jos pa
čią sunkiąją dalį pasiėmė 
lietuviai Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse bei Kana
doje. Vlikui teko konsta
tuoti, kad emigracijos duo- 
snumas Lietuvos laisvinimo 
reikalui silpnėja, Tautos 
Fondo atsargos sumažėjo ir 
reikia daiyti neatidėliotinų 
pastangų jas papildyti, ir 
pastoviomis visuomenės au
komis sudalyti sąlygas pa
stoviam Vliko darbui.

Kartu Vilkui teko rūpes
tingai peržiūrėti iki šiol da-

----------------- rytas išlaidas, ir, nors jos
Du kartu atidėjęs, Vy- bloko gyvenime. Įvykiai nebuvo be reikalo daromos, 

riausiojo Lietuvos Laisvini- Lenkijoje ir ypač Vengrijoj sumažinti jas ateityje kiek 
mo Komiteto prezidiumas susilaukė gyvo atgarsio ir tik galima. Ir Vliko prezi- 
sukvietė Vliko posėdį Neu gyvų simpatijų pačiuose So- diumas, ir Vykdomoji Ta- 
Yorke gegužės mėn. 31-mą vietuose. Jie pažymėjo nau- ryba, patiekdami Mikui 
dieną. Prezidiumo pasiūly- ją etapą komunizmo kely- tvirtinti išlaidų sąmatas an- 
toje ir Vliko narių priimto- je. Tuose įvykiuose daly- trajam šių metų pusmečiui, 
je dienotvarkėje buvo pa- vauja ir Lietuva. Jie reika- kur tik galima “susitraukė”, 
tiekta svarstymui 28 kiau- lauja ir iš Vliko tinkamai Vliko sesija jas sumažino 
simai. Vlikas posėdžiavo 3 vertinti besikeičiančią pa- papildomai. Dėl to iš dalies 
dienas, kietai padirbėjo, pa- dėtį. peržiūrėti jo veiklos buvo pertvarkytas ir Vliko 
sisakė visais jam patiektais būdus ir sau statomus arti- prezidiumas. P. Matulionio 
klausimais ir. baigęs svars- miausius uždavinius, stro- vieton išrinktas naujas Vli- 
tyti. susikaupęs sugiedojo piai sekant, kas darosi mū- ko pirmininkas dr. A. Tri- 
tautos himną. su krašte, kokie pasikeiti- makas nebegaus pastovaus

Toji. trečioji Vliko sesija mai vyksta tautos gyvenime atlyginimo, kaip ir du kiti 
Amerikoje pareikalavo is u galvosenoje. Jei tone— piezidiumo nai .ai J. Stik= 
jo dalvvių didesnių kaipka- bus padalyta, mūsų veiks- liorius ir H. Blazas. Tenka 
da nors pastangų teisingai nių kalbinama per radio apgailestauti, kad dėl fi- 
įvertinti tarptautinę padėtį, bangas Lietuva gali prade- nansinių sunkumų dabartį- 
nustatyti tolimesnio darbo ti nebesuprasti mūsų kai- nis prezidiumas, kurį gula 
gaires ir palodyti ryžto nu- bos ir mes nao jos toltume. visas kasdieninis Vliko dar- 
galėti Lietuvos laisvinimo Kas mūsų veikloje yra kei- bas šiame krašte, neturės 
veikloje didėjančius sunku- stina, kurios mūsų gairės tu- nė vieno žmogaus, kuris ga
mų*. Tų sunkumų Vliko ri būti perstatytos, tą mus lėtų visą savo laiką skirti 
pastangose nemažėja. Pa- šiandien svarbiausi klausi- Vliko pirmininko labai ne- 
saulinių Įvykių raida pasi- mą Vlikas pavedė apsvars- lengvoms pareigoms. Nesu- 
lieka debesuota. Santykiai tyti ir nustatyti prezidiu- mažinta kreditų Vykdomo- 
tarp laisvojo pasaulio ir ko- mui. sios Taiybos pagrindiniam
munistinio bloko kiaštų. Antras, nemažiau veiklos uždaviniui — leisti biulete- 
kartais atslūgdami. bet ir sėkmingumui svarbus kiau- njus ir panaudoti radio sto- 
vėl Įsitempdami, palieka nė- simas buvo vidinio susitvar- tfe. Priešingai, bus ir toliau 
išspręstas didžiąsias pašau- kymo reikalas. Kai Vokie- leidžiamas New Y orke biu-

žmonių letenis anglų kalba ir šio-lio problemas, jų tarpe ir tijoje vis mažėja 
Sovietu pavergtųjų tautų li- skaičius. tinkamų dirbti dienomis turi pasirodys 
kimą. Vakarai, siekdami iš- Lietuvos laisvinimo darbą, ti Elta ispanų kalba, skiria- 
laikyti taiką, vra linkę da- ir kai iš Europos išvyko p. ma Pietų Amerikai, 
ryti didelių nuolaidų Mask- Devenienė, susidarė sunku- Išrinkta ir nauja Tautos 
vai ir yra greiti bent arti- mų pertvarkyti iš naujo i Fondo valdyba iš 5 asmenų 
miau: ’
to milionų Europos centre tas per 
ir Rytuose pavergtųjų Iais- ilgesni laiką. Naujos V. Ta--n>’s— nedelsiant sustiprin- 
vę. bet tik pasiektu “taikin- ivbos sudarymą turėjo ti Tautos Fondo išteklius, 
go" su Sovietais sugyveni- spręsti dabai tinė Vliko se- Vlikas išklausė komisijos, 
mo. Vakarai nieko nepadė- sija. Reikia pažymėti, kad kuriai Vliko prezidiumas 
jo sukilusiai Vengrijai. Va- ir per tą laikotarpį Vykdo- JTa pavedęs kalbėtis su a- 
karai tereiškia savo šimpa- majai Tarybai pavestas; nais metais iš Miko išėju- 
tijas visiems kovojantiems darbas buvo dirhamas be;šiųjų organizacijų atstovais 
už išsilaisvinimą, palikda- pertraukos. Buvo leidžiami į ir norinčių naujų jame da
rni jiems patiems laisvę iš- Eltos biuleteniai lietuvių, l.vvauti, pranešimą apie pra- 
sikovoti. vokiečių ir italų kalbomis, dėtą pasitarimą ir praneši-

Bet praėjusieji metai bu- Visą laiką buvo sekamos irimą priėmė dėmesin. Savo 
vo reikšmingi įvykiais pa- su,až°mos žinios iš Vilniaus j tolimesnius uždavinius Vil
ties komunistinio bloko kra- radio stoties ir buvo kas-įkas aptarė ir nustatė, neat- 
štuose. Stalino žiauri dikta- I*»' radio stotis Romo- Įsižvelgdamas į tai, kuo tie
tūra brandino revoliucines :j«» Vatikane ir Madride Į pasitarimai baigsis. Vliko
nuotaikas Sovietuose ir jos siunčiamos žinios Lietuvon.;paskutiniuose posėdžiuose 
privertė Kremliaus vadovus v- Tarybos pasilikę nariai j buvo kalbėta ir apie lenkų 
pasižadėti sovietini režimą dalyvavo svarbesnėse pa
laisvinti. Pernai metu ivv- vergtųjų tautų atstovų kon,

i: .tirt iii vili irtiu rti li jiiu jitri rti u ij* nauju ..
įsiam laikui aukoti šim- Vliko Vykdomąją Taiybą ir JaĮ pastatytas gal sun- 
nilionu Europos centre tas pertvarkymas užtruko kiausias šiuo metu uždavi-

Chruščiovas agituoja
Per televiziją Amerikos 

žmonės aną sekmadienį ga
lėto pasižiūrėti “iš arti” į
Nikita Chruščiovą. Jis išti- * *
są valandą atsakinėjo į jam 
duodamis klausimus ir bu
vo saldus kaip medus—jis 
norėjo tik taikos, sugyveni
mo. taikių lenktynių, nusi
ginklavimo ir išpranašavo, 
kad po vienos kitos gent- 
kartės Amerika bus socia
listinė.

Kokia bus Amerika, pa
likime šiuo tarpu. įdomu 
yra, kokia yra Rusija? Ko 
ji siekia? Kokie yra jos 
valdovų planai?

Apie tuos klausimus Ni
kita melavo visai “nesusi- 
riesdamas”, bet tik ranko
mis mosikodamas ir su šyp
sena. Ypač prikišamai jis 
melavo apie Vengriją, kuri, 
girdi, esanti ir laisva ir vi
sai nepriklausoma nuo rusų, 
o Vengrijos komunistai esą 
vengrų remiami...

Koks reikalas buvo Ame
rikos televizijos biznieriams 
garsinti Chruščiovą ir jo 
melus, tą gal tie biznieriai 
žino. O Į klausimą, ar rusai 
duos Amerikos kuriam nors 
vadui kalbėti visą valandą 
per Sovietų Rusijos televi
ziją,— niekas nežino atsa
kymo.

O jei ir duotų, tai visvien 
mainai būtų jaučio į kala-
rvutčt. milKTI II\V7JV

organizacijų vedamą propa
gandą savoje visuomenėje 

kiai Lenkijoje ir Vengrijo- ferencijose, palaikė ryšį su ir jų daromas žygius Iais- k•’ •’ • — 1 • « . • • • _ •• • 1 • ’rje sukrėtė' Maskvos padėtį mūsų kaimynų, latvių ir es- 
satelitų kraštuose, pažadin- atstovais, panaudojo da- 
dami pavergtųjų ryžtą Iais- žnas progas priminti pa- 
vintis nuo Sovietų priklau- vergtos Lietuvos reikalą Va- 
somybės, savaip tvarkyti kaių visuomenei, jos politi- 
savo ūkį, savo kultūrinį ir kams ir vyriausybės žmo- 
I»olitinį gyvenimą. Tai bu- nėms. .
vo išdava masių krustelėji- Miko sesijoje buvo pa- 
mo, masių ryžto atgauti lai- kartotinai pasisakyta, kad 
svę ir

vojo pasaulio vyriausybėse 
pasisavinti Vilnių ir Vil
niaus kraštą. Laikydamas 
Vilnių neginčiamąja Lietu
vos sostine, Mikas pavedei 
savo prezidiumui daiyti tin
kamų žygių lenkų agresijai 
atremti ir pažadinti savąją 
visuomenę, kad budėtų ir 
reaguotų į lenkų pretenzi-

yra veik kiekviename na
me, o Rusijoj tas išmislas 
vis dar tebėr retenj’bė.
Gomulka kalba

Lenkijos komunistų va
das W. Gomulka pereitą 
savaitę kalbėjo Poznanėje, 
kur veik prieš metus laiko 
Ciegelskio (tada Stalino 
vardo) dirbtuvių darbinin
kai išėjo Į "duonos ir lais
vės” streiką. Poznanės dar
bininkai rengiasi minėti to 
streiko ir kruvinų riaušių 
sukaktuves. Gomulka tam 
pritarė, tik prašė, kad dar
bininkai birželio 28 d. su
kaktį minėtų ramiai, kaip 
pridera minint savo šeimos 
narių mirtį...
Gomulka atsakinėjo į dar

bininkų jam duotus klausi
mus ir pabrėžė, jog dabar
tiniu laiku Lenkijos ūkis 
taip yra susmukęs, kad nė
ra jokios galimybės page
rinti darbininkų gyvenimą. 
Komunistų šeimininkavi
mas privedė šalį prie be
dugnės krašto. Svarbiausias 
uždavinys Lenkijoje dabar 
yra pakelti gamybą.

Gomulka nurodė, kad pa
galba iš Amerikos nėra 
greita. Pernai po spalio mė
nesio Amerikos preziden
tas sakė, kad Amerika yra 
pasiruošusi duoti Lenkijai 
pagalbą, bet kai pagalba 
buvo paprašyta, tai derybos 
ilgai užsitęsė ir už duoda
mą nežymią pagalbą rai
kės mokėti aukštas nuošim
čius. Bet ir tokia pagalba 
padės Lenkijai jos sunkioje 
padėtyje.

siekti demokratinio Vykdomoji Taiyba turi ir 
susitvarkymo. toliau pasilikti Europoje ir jas«

Pavergtųjų masėse pasi- ji iš naujo sudalyta, išran- sesijų vyko
raiškusios revoliucinės jė- kant jos pirm. J. Glemžą ir tokioje rimties nuotaikoje, 
gos. kurių priešakj’je stovi nariais d r. P. Kalvelį ir tei-.80 Miko uždavinių sunku- 
darbininkai ir komunizmo sininką J. Kairį. Kartu nu- n?° supratimu, vieningu su- 
auklėtas jaunimas, yra nau- tarė ir toliau leisti tins EI- siropinimu Lietuvos bylos 
jas raiškinvs komunistinio tos biuletenius bei tęsti ži- reikalu ir pasiryžimu tęsti

kovą už Lietuvos išlaisvini
mą. To ryžto pagrinde bu
vo įsitikinimas, kad jo už
daviniai yra kartu ir mūsų 
emigrantinės visuomenės 
uždaviniai ir tik jos pade
damas Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas pa
jėgs juos atlikti. Reikia ti
kėtis, kad Vlikas, suburda
mas apie save mūsų emi
gracija, nebus apviltas.

J. K.

Gomulka tvirtino, kad 
tik Sovietų Rusija gali ga
rantuoti Lenkijos vakarines 
sienas, bet ir Lenkija turi 
būti ištikima kariškai są- 
jungai su Sovietu Rusija, o 
dėl Lenkijos nepriklausomy
bės Gomulka neabejoja, 
kad nepriklausomybę gali
ma turėti, tik reikia visam 
kraštui būti vieningam.

Reikia pastebėti, jog dėl 
Lenkijos sienų Gomulka 
yra visiškai teisus. Tas sie
nas Lenkijai gali garantuo
ti tik Rusija, nes Vakarai, 
ieškodami sąjungininkų vo
kiečiuose, gatavi būtų pada
ryti antrą Lenkijos sienų 
jaltišką licitaciją.

1500 mylių
Amerikos armijos “veda

mų bombų” ar raketų ga
mintojai jau išbandė vieną 
raketą, kuri iškilo 300 my
lių į aukštybes ir nulėkė 
1,500 mylių. Tai yra taip 
vadinama ‘vidutinio tolu
mo” raketa. Tarp armijos 
ir karo aviacijos ėjo lenk
tynės, kas pirmas tokią ra
ketą padirbs. Annija lenk
tynes laimėjo. Karo aviaci
jos gaminamos raketos dar 
nėra tiek ištobulintos, kaip 
armijos gaminamos. Kaip 
lenktynes eina su rusais, to, 
žinoma, niekas tikrai neži
no. t

Bet svarbiausias ir “pas
kutinis žodis” ginklavimosi 
lenktynėse yra “tolimo skri
dimo” raketa, kuri turėtų 
nuskristi per pusvalandį 
5,500 mylių. Tokia raketa, 
iššauta Amerikoje, galėtų 
pasiekti veik visus pasaulio 
užkampius ir su atomine 

, “galva” galėtų išdaužyti 
priešo miestus, pramonės 
centius ir susisiekimo maz
gus.

Kalbama apie nusigink
lavimą. Net 11 metų apie 
tai kalbama, o dabar jau 
ir “rimtai” apie tai pradė
ta kalbėti, bet ginklavimosi 

■lenktynės eina be pertrau- 
[kos. Juo toliau raketos lėks, 
į juo lengviau bus kalbėti 
, apie nusiginklavimą...
II
Kepėjų unijoje

Senato tyrinėtojai tęsia 
i aiškinimą netvarką unijose 
: ir pereitą savaitę jie pačiu- 
‘pinėjo kepėjų unijos vieną 
darbuotoją, George Stuart. 
Jam tyrinėtojai prikišo, kad 
jis pasisavino iš unijos iždo, 
ypač iš dviejų unijos sky
rių apie 40,000 dolerių. G. 
Stuart į šitą aiškų kaltini
mą atsakė, kad jis negali 
atsakjli į klausimą, kad 
kartais savęs neapkaltintų. 
Vadinasi, penktas amend- 
mentas.

Kitas tos unijos dai’buo- 
tojas pasakojo, kaip jis 
švaistėsi unijos pinigais pa
gal savo viišininko, to pa
ties G. Stuait įsakymą. Pi
nigai buvo išmokami dar
bininkų oiganizavimui, bet 
faktiškai ėjo į vadovų ki
šenę. Kiti pinigai buvo iš
mokami neva tai paramai 
streikuojantiems darbinin
kams, bet faktiškai ėjo į 
vadovų kišenę ir L t

Tokia netvai'ka, ar sta
čiai vagystės žydėjo kepė
jų unijoj per eilę metų. At
rodo, kad toj unijoj turėjo 
būti tikra diktatūra, kad 
tokie dalykai galėjo vykti 
ir nariai nieko negalėjo 
prieš tai daryti. J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCEST£R1O NAUJIENOS
WORCESTER, MASS.

Baigė mokslus
Antanas Matulaitis ir Da

nielius Bundza baigė poli
technikos institutą ir gavo 
inžinieriaus diplomus.

Mokytojų kolegiją baigė 
Albertas Lukšys ir James 
česaitis.

Šv. Kryžiaus kolegiją bai
gė Vincas Burdulis. 
Massachusetts universitetą 
baigė Jacųuelin Overka.

Malonios viešnios

Jūsų bendradarbio na
muose gegužės 31 d. lankė
si netikėtos, labai malonios 
viešnios—giminaitės ir jau
nų dienų draugės Or.a Lau- 
kienė iš Baltimore, Md., ir 
Alena Vilkisiepė iš Chico- 
pee Falls, Mass.

Malonu buvo jiasikalbėti 
su seniai matytomis vieš
niomis. Ona Laukienė yra 
“Keleivio” skaitytoja.

BROOKLYN, N. Y.

L.S.S. 19 kp. susirinkimas
Lietuvių socialdemokra

tų Sąjungos 19 kuopos na
rių susirinkimas bus ši 
penktadienj, birželio 14 d. 
S vai. vak. Atletų Klubo 
salėj (1332 Halsey St.). Vi
si nariai kviečiami atsilan
kyti. Komitetas

NEW HAVEN, CONN.

Neatsargumo vaisiai

Dėl neatsargaus rūkytojo 
birželio 2 d. naktį užsidegė 
Pleasant viešbutis. Sudegė 
3 moterys, 9 asmenys sun
kiai apdegė.

Tas rūkytojas 49 metų 
amžiaus vyras suimtas.

Rūkytojai, būkite atsar
gesni, negulkite lovon rū
kydami !
Įvairios žinios

Birželio 16 d. Sandaros 
16-sios kuopos gegužinėje 
Vytauto parke bus pagerbti 
tėvai, nes ta diena skirta 
tėvams.

Birželio mėnesį mirė Vin
cas Dapkus ir Antanas Kuz
mickas. Nuo metų pradžios 
Worcesteryje jau mirė 59 
lietuviai.

S.L.A. 57 kuopos geguži
nė ivyks birželio 23 d. Vy- 
tauto parke, ši kuopa turi 
virš 300 narių.

Birželio pradžioje Petras 
ir Izabelė Miliauskai minė
jo savo vedybinio gyveni
mo 46 metų sukaktį.

Jonas Endzelis, senas 
“Keleivio” skaitytojas po 
sunkios ligos jau jaučiasi 
gerai. Marijona Endzelienė 
yra veikli įvairiose organi
zacijose.

Motėm Klubo birželio 2* *
d. gegužinė Vytauto parke 
gerai pavyko, nors ir lietus 
lijo.

Anų laikų didelio lietu
vių beno vadovai Jurgis 
Našukaitis ir Juozas Bliu- 
džius dar tvirti vyrai. Juo
zas ir Agota Bliudžiai yra 
“Keleivio” skaitytojai.

Birželio 3 d. mano geras 
bičiulis D. Mažeika išsiva
dino į Brooks ežerą pažve
joti. Tikrai neveltui važia
vome — turėjome gerą lai
mikį; J. Krasinskas

Birželio įvykių minėjimas

Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės visuotinis susirin
kimas nutarė minėti žiau
raus pavergėjo įvykdytų 
Lietuvoje baisiųjų bii-želio 
trėmimų minėjimą;

Sekmadienį, birželio 16 
d. 10 vai. šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje bus pa
maldos, o 11 vai. parapi
jos didžiojoje salėje (339 
Greene St.) minėjimas.

Visi Nevv Haven ir apy
linkės lietuviai kviečiami at
silankyti ir tuo pagerbti žu
vusius tremtinius ir dar te
bekenčiančius Sibire ir ki
tur priverčiamų darbų sto
vyklose vien tik už tai, kad 
jie buvo lietuviai, kad my
lėjo savo gimtąjį kraštą.

CHICAGO. ILL.

Gegužės 30 d. Tautinėse 
' kapinėse

Tą dieną į Tautines ka
mpines suvažiavo tūkstančiai 
lietuvių ne tik iš Chicagos,

; bet ir iš daugelio tolimesnių 
į vietovių.

Iškilmės prasidėjo lygiai 
11 vai. Amerikos Legiono 
Dariaus - Girėno posto ir 

i jį sekusios minios eisena,
!grojant dūdų orkestrui.

Estradoj Legiono koman- 
i dienus Grigas pasakė trum
pą kalbą, žodį tarė ir jų 
kapelionas Pacauklis. Ve 

j liau legionas padėjo vaini- 
| ką prie karių paminklo, iš- 
i šovė 3 kartus ir tuo baigėsi 
■ legionierių apeigos.

Po jų kalbėjo dr. Vanda 
j Sruogienė, SLA preziden
tas Povilas Dargis, Mikas 
Vaidila ir dr. P. Grigaitis, 
kuris savo turiningoje kal
boje be ko kita pasakė, kad 
žmogaus nemirtingumas pa
sireiškia ne kažkokia “už- 
grabine” siela, bet darbais,

• kuriuos tas ar kitas palie
ka.

Į Grojo Kazio Steponavi
čiaus vadovaujamas orkes
tras ir protarpiais giedojo 
pirmyn choras. - •

Oi-as buvo gražus, to dėl 
tūkstančiai turėjo progas 
maloniai praleisti pavakarę 
kapinėse ir aplankyti savo 
šeimų, draugų ir pažįstamų 

i kapus.
X X P.

MINĖJO 50 VEDYBINIO GYVENIMO SUKAKTI Milkintas, Jonas. Jono sūnus. 
Mušalskienė - Ruskiutė. Marė 

(buvusi Venškauskietiė). iš 

Smilgių kaimo.

Naujokaitienė - Demeikytė, Iza- 

,Lėlė. jos duktė Elena. .sesuo 

Elzbieta ir broliai Demeikis. 

Juozas ir Kazys, iš Ta!kiškių 

k., bunskių vai.

i Noreika, Stasys, gini. 1926 m.

Paliauskas, Petronėle, ir vaikai 

Stasė ir Vladas.

Patkeviėius, Kasparas. 

Petrauskas, Alfonsas 

Romano sūnūs.

Jaunino pastangos neįvertintos
Nuo vajaus paskelbimo viražas sieks 4uoo; tai būtų 

dienos iki gegužės mėn. ga- tiražo padidinimas vi. u 1,- 
lo į LITUANUS leidėjų 000-čiu.
prašymus atsiliepė tik 53 Pats jaunimas uoliai <la- 
tautiečiai, prisiųsdami $198. lyvauja LITUANUS vaju
je! visuomenė leidiniui je. Atskirose vietovėse yra
skirs tik tokį dėmesį, tai paskirti įgaliotiniai, kurie
vienintelis lietuvių žurnalas, tais visais reikalais rūoina-

Yin- skirtas informacijai svetim- si. Chicagoje tie rūpesčiai
taurių taipe, turės netrukus pavesti Gražinai Šabaliū-

i’etreikis. Stanislovas. Kazimie- sustoti. Būtina, kad atsilie- naitei; Los Angeles i; No\v
r<> sūn.. iš Rapšaiėių k.. Kuliu pusių skaičius šimtą kaitų Yorko miestuose sudaryti
parap. padidėtų, nes tik tada bus komitetai, kuriems vado-
Sadt. Friedrich. žmona Anseli- užtikrintas žurnalo leidi- vauja V. Variakojis ir V.

Markrei-

Cit S.

mas. Krivickas: Bostono įgalioti-
Nuostabu, kad pirmosios nė—D. Kuodytė: Hartfor- 

dvi aukos vajaus reikalams de visais reikalais rūpinasi 
gautos iš L. Prapuolenio E. Skrupskelytė: Clevelan-
($5 L kuris visiškai neseniai do įgaliotinės pareigos pa- 
iš Europos atvyko į Chica- vestos A. Malcanaitei. 
gą >r dar nespėjo pradėti Vajus visu intensyvumu 
kurtis, bei is P. Kriščiūno bus vykdomas ir per hirže- 
($51, kuris atsiliepė iš toli- lio mėn.: jis pasibaigs sti 
mosios Venezuelos. Iš vė- Jaunimo Kongresu. Tiki
nau atsiliepusių tautiečių masi, kad iki to laiko Jietu- 
aukų pažymėtinos: prel. M. viškoji visuomenė atras pro- 
Krupavičius, V. Trumpa, gos, reikalo ir galimybės 
kun. Pragulbickas, J. Pe- atkreipti i studentų kreipi- 
čiūrienė, K. ir H. Vygantai mąsi tinkamą dėmes;. Au- 
(visi po $10). Tėvas Žiūrai- kas siųsti šiuo adresu:

Petro sūn. (ir Kozica, dr. Prūsas,
51 V. Petraitis (po $5) ir Lin- 

deno lietuviai, sudėję $6.- Į 
35. Nepaprastai brangios į 
tačiau ir menkesnės tautie-1 
čių aukos: LITU ANUS lei-į
dėjai visiems tiems tautie- ---------
čiams vra be galo dėkingi Baigė dienas Pacific 
uz atsiųstą paramą. bendrovė

Po paskutinio numerio 
ekspedicijos Lituanus re
dakcija yra gavusi visą ei
lę šiltų atsiliepimų apie 
žurnalą. Tš gautų pasisaky
mų paminėtini: Jaunųjų re
publikonų federacijos cent
ro valdybos pirmininkas,it
in šiltai žurnalą sutikęs ir 
ji labai gerai įvertinęs; Co- 
luinbia universiteto spau
dos skyrius: Ukrainiečių 
kongreso komitetas: visa

I*o- eilė universitetinių bibliote-

Juozas.

Juozas Senukevžčius ir Katrina Arenčiūtė - Senukevičienė ge
gužės 19 d. minėjo savo 50 metu vedybiniu gyvenimo sukakti. 
Jie susituokė South Bostone 1907 metais gegužės 19 d.

Sukaktuvių vaišės buvo gegužės 20 d. pas Blinstruhą. South 
Bostone. Jas suruošė duktė Magdalena Budvitienė ir žentas 
Stephen Butvitis. :»i Thitrney St.. Cambridge. Mass., ir duk
tė Stella Grabam su žentu John B. Grabam. 43 Mereier Avė.. 
Dorchester. Mass.

Sukaktuvininkai dabar jau džiaugiasi susilaukę dvieju anūkių 
Budvifaičių Ruth ir C 'lit irę Jean, ir dviejų anūkų Grabam. John 
Jr. ir Roherl.

Juozas Šenukevičius paeina iš Punsko krašto Suvalkijoje. 
Amerikon atvyko 1901 melais, o jo žmona Katrina irgi iš 
Punsko Amerikon atvyko i 903 melais. Sukaktuvininkams duk
terys. žentai, anūkai ir svečiai linkėjo uar ilgų saulėtų die
nu. o visa šeima dvi dienas šventė lą malonią sukakti.

ja. ir seserys Fieser 

da ir Mets. Emilija.

Žeikevičius, Feliksas ii 

Onos sūnūs.

Šimonienė - Braziulytė. Grasilė. 

ir sūnus Šimonis. Leonas. 

iTalutis. Paulina. Jono ir Onos 

'duktė.

i Tamošaitienė - (iurgždylė. Mar

celė.

į Vasiliauskas, Antanas, iš Kar

tenos vai.. Kretingos apskr. 

Vilimas. Aleksas. Kosto sūn. 

Amolevičius. čes.ius.

Blauzdžiūnas. Kazys. Jono sūn..

-.1.

JAUNIMO KONGRESAS KONSULATO IEŠKOMI

Susiburkit krūvon, Lietuvos Andriejus. Romanaš; Vincento 

sakalėliai, išblaškvkit mig
las Jūs galingais sparnais!

sūnūs.

Aušrotas. Matijošius, iš čyčkų 

k., Alvito vai.. Vilkaviškio ap. 

Lietuvos Jaunime. Barkauskienė - Petkutė. Mari-

laikas, kada keletas švie- joną. Kazimiero duktė, 

šuolių kalnus nuversdavo,: Demeikis, Juozas ir Kazys, jų 

bet šiandieną kelių negana: seserys Elzbieta ir IzabelėNau- 

šiandieną reikia visų ryžto jokaitienė ir jos duktė Elena, 

ir darbo. Mūsų tėvų žemė Talkiškių k.. Šunskų vai. 

guli paslika po okupacijos J’ieser. Mcrkreida jos brolis i 
jungu, jos vaikai nyksta Si- 1-riedrich n sesuo Mets

biro taigose ir emigracijos
materializmo dumble. O Ji

Indrišiūnas. Valentinas.

iš Pajevonio. Vilkaviškie ap. 

Bušma, Antanas.

Butkevičius. Pranas 

Černiauskas. Pranas. Jono 

Joanos Remeika itės sūnus, iš 

Kazbarinų k.. Batakių v.. Tau

ragės ap.

činga. Antanas ir sesuo Nei- 

vienė, Agota. Agotos Vingienės 

1-Dovidaviėiūtės vaikai.

Į Dargužis. Algirdas.

į Poringas, Jonas ir Vilius, 

dviko sūnūs.

Dzikas. Albinas. Jurgis ir 

toras.

Jakštonienė. Liza. gyvenusi An

glijoje, Silsden.

Jankeliūnas, Pijus, iš Korpie- 

jų k.. Vilkaviškio ap.

Kemėšis. Viktoras, iš Panevė

žio.

Kručas. Jonas. Justino sūnus, 

iš Rokiškio apskr.

Kuprevičius. Valerijus, 

sūnus.

Lenktys. Justinas.

Lukošius, Kazimieras. iš 

tokšlių k.. Sartininkų pa.

LITUANUS 
916 VVilloughby Avė. 

Brooklyn 21, N. Y.

LAVVRENCE, MASS.

JU-

Yik-

YIad<

ku ir kt. Senatorius Elan-'buvo viena

Birželio 5 d. baigė savo 
dienas Pacific tekstilės ben
drovė, įkurta prieš 107 me

dus Abbott Lavvrence. ku
rio vardu vėliau buvo Pava
dintas ir dabartinis i.a\v- 
rence miestas.

Tai buvo viena didžiu ių 
tekstilės įmonių. krioš 
dirbtuvėse ir daugelis lie
tuvių pelnėsi duoną.

Dar antroj;> pasaulinio 
karo metu Pacific inn.nės

Kapickas, Jurgis. Jono sūn.. iš 

Bakšėnų k., Salamiesčio pir., 

Vabalninko v.. Biržų ap. .

Lietuvos Jaunime, karštų Katiliūtė - Kočiunas. Elzbieta, 

širdžių ir tvirtų rankų šian- J Antano d. 

dieną reikia. Tėvų—senųjų Kazakevičius. Aliulius, Mykolo 

darbuotojų gretos retėja ir i sūn., is Barsukynes k.. Mari

jų nečiai jau nebetoki tvir-' iamP°les ap. 
ti". Ko vertas tas, kuris nlo. k'««l<ą. Jonas .|..n„ »ūn . gi- 

.ną palieka mirties patale. ;]9U m 2J ,,
ko vertas jaunimas nek au-;Klk:.iu|1;,s . Klzl>i<.,a.

_ sąs engiamos tėviškes l>al-iAnUn„ duktė. 
ž_ so, užmirštas gimtą kalbą ^unigonis. Juozas. MyknH s., iš •

kas dieną vis 
balsu šaukia:

silpstančiu

rbiausiu 
veiksniu, 
ie dirbo 

keli tūkstančiai darbininkų, 
bet 1954 metais jos akci jos 
buvo parduotos ir dirbtu- 

pradėjo viena po kitos 
užsidaryti, kol galu gale 
prieš kelis mėnesius susto
jo paskutinioji.

I.utis - Davidonis. Ona. vaikai dei*s (Yt.) kreipėsi i redak-.miesto gyvenimo v 
Albinas, (dorijair Vanda Mar- prašydamas infoiTnaci- dar ir po karo joji

jos apie baisiuosius birželio 
Martmat. Vanda, vvras vaite- . - • *

. . ’ * . trėmimus; jis ta proga se
tis Ona nate numatęs pasakyti kal-
Paserpskis. Juozas (Joe Pa- irJ>agCldaVO konkrečių vės
serpskv). gvvenes Čikagoj.So. davimų ir smulkesnės infor- 
Campbell Avenue. macijos. Žurnalas pakvies-
Pečkauskaitė. Petronė ir Pran- tas dalyvauti periodinių lei- 
ciška. Onos Saukienės - Peč- dinių parodoje, kuri bus'

pravesta 
<ūn„ is Librarv

kauskaitės seserys.

Žemaitis. Kazys. Petro 

Kaimelio parap.. vokiečių išvež- žiavimo 
tas iš Praveniškiu.

Birželio 5 d. Pacific ben- 
laike American Įdrovės trobesiai, kurie uži- 
Association šuva- ma vieno miliono kvadrati- 
Kansas City: šia-inių pėtlu plotą, parduoti uz

me suvažiavime dalyvauja • $300,000 Tvvindusti ies ben-

WORCESTER, MASS.

Birželio 16 dieną — Vytauto parke
SANDAROS 16-OS KUOPOS RUOŠIAMAS

ŠAUNUS METINIS PIKNIKAS
Sandariečiai tikisi, kaip ir visuomet, turėti svečių 

veikėjų iš toliaus.
Muzika, dainos, šokiai, bufetas, skanūs valgiai nu

teiks visus linksmai. Kviečia visus atsilankyti

Kuopos Valdyba ir Veiklos Komisija

ar metąs i šalį musų 
bingas tradicijas? Jau pri
brendo laikas nors dali eg
zistencijos kovos paimti ant 
jaunųjų pečių, jau pribren
do laikas atsakyti i Tėviš
kės šauksmą, ir todėl,

Lietuvos Jaunime, šių me
tų birželio 29 ir 30 dieno
mis Čikagoj šaukiamas Jau
nimo Kongresas. Reikia ap
tarti dabartinės mūsų pro
blemos, išsiaiškinti ir susi
derinti- laisvinimo kovos bū
dus ir išreikšti lietuvių jau
nimo ištikimybę kovojan
čiai Lietuvai. Susiburkim 
visi į šį Kongresą, tenelie- 
ka nei vieno prie svetimo 
krašto pastogių židinių. 
Stokime visi skaitlingai, kad 
prieš savo pranokėjus ir 
prieš savo palikuonis galė
tume pasišventusiomis šir
dimis ir galingu balsu pa
skelbti: Mes—Lietuvai!

Iki pasimatymo Kongrese, 
Jaunimo Kongresui 
ruoiti Komitetas

Čikaga, 1957 m.

k.. Veiverių 

i atoža. Bronislovas.

Maukus. Viktoras. Juozo sūn 

Mets. Emilija, jos brolis

Friedrich. ir sesuo Fieser. Mar- 

k reidą.

gar- j Bakūžės vai.

1

<4

• Ieškomieji arba apie juos arti 3500 bibliotekų atsto- drovei. Taip pat parduoti ir 
žinantieji maloniai prašomi ’ vų ir specialistų. Esame ga- visi dar esantieji įrengimai,
atsiliepti: ivę laiškų, kuriuose mums Tokiu būdu baigė dienas

pranešama, kad žurnalo re- viena didžiųjų N. Anglijos 
'dakcijai bus siuntinėjami tekstilės įmonių,
žurnalai pasikeitimui; tas i  ---------
rodo, kad atsiliepusių žur- Be >usi<l(irimu 
nalų leidėjai mūsų leidiniu i _Tai sakai k.„, ni..ka.i„s ne

susidomėję. Bendras susi- turėjai susidūrimų su savo 

domėjimas žurnalu taip au- žmona?:
|ga, kad artimoje ateityje —Niekados. Ji eina sav..ke-

į: pasirodyti turinčio numerio liu. aš savo.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 1
Pirkit vaisto* iš tikrai Amerikos valdžios *

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY 3
, e 29 Kelly Square, Worcester. Maut.

Sadt, Consulate Gen. of Lithuania 

41 West S2nd Street 

New York 21. N. Y.

DAR GALIMA UŽSISAKYI I

Keleivio9 Kalendorių 1957 Metams
“Keleivio” kalendorius 1957 metams jau baigia

mas išparduoti. Norintieji jį įsigyti prašome pasku
bėti jį užsisakyti, nes vėliau galime pritrūkti.

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

šių metų kalendoriuje yra eilė geru 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, Mau.

i ►►■ ► • ►
►e***

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruota vaistiniu- J 
ka Vytautą Skrinską. "Ideal Pharmacy” savininka. čia iš- * 
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- * 
Iuose. Kreipkitės iš toli ir iš arti. «

Mes siunčiame vaistus V1S1R. Turime X 
specialinią vaistų nuo džiovos ampulėse. X 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, r.uo * 
reumatizmo, nuo Širdies ir nervų litru. Vai- + 
štai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums •»
visais sveikatos klausimais. X
Vytautas Skrinską. B S. Reg. Phm. X

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 2
lr Notary PnbHc i

e

............



falinis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 24, Birželio 12, 1957

Iš Pavergtos Lietuvos I

Paminėjo Lazdynų 
Pelėdos sukaktį

Rašytojai Lazdynų Pelė
dai (Marijai Lastauskie
nei i. kuri tebėra gjTa ir 
gyvena Kaune, gegužės mė
nesio 15 d. sukako 85 me
tai. Ta sukaktis gegužės 17 
d. buvusi iškilmingai pami
nėta Kaune respublikos bi
bliotekos salėj. Su gėlėmis 
ir dovanomis rašytojos pa
sveikinti buvę atėję moks
leiviai ir visuomeninių or- 
ganizaiiju atstovai. Iš Vil
niaus buvę atvykę rašytojai 
E. Matuzevičius ir K. Boru
ta. Pasak Karoli Vairą-Rač- 
kauską. minėjiman buvęs 
atsilankęs ir Juozas Urbšys 
su savo žmona Mašiotaite- 
Urbšiene. (Urbšys buvo pa
skutinis nepriklausomos 
Lietuvos užsienių rei kalti 
ministeris. rasų buvo suim
tas ir išvežtas i Rusiją, da
bar jam. matyti, leista gy
venti Lietuvoje).

Bibliotekoj buvusi atida
ryta Lazdynų Pelėdos kny
gų paroda. Sukaktuvininkei 
suteiktas nusipelnusios me
no veikėjos garbės vardas.
Teisybė* apie Angarieti 
vis nepasako

Zigmas Angarietis - Alek
sa buvo vienas komunistų 
vadų. Kaip žinoma, jis bu
vo visai dingęs. Patys bol
ševikai apie ji visai neužsi
minė. tarytum jo nebūtų 
buvę. Nebeminėjo jo nė mū
siškiai Maskvos tarnai, nors 
žinojo, kad Angarietis yra 
pačių komunistu sudorotas.

Staliną nuvainikavus ir 
j radėjus iš kaistų kelti jo 
nekaltas aukas, atsirado ir 
Angarietis. Pasirodo, tas 
"visų mokytojas” Stalinas 
buvęs ir Angarieti sudoro
jęs. Jis buvo viešai pripa
žintas vėl '‘košei". Neseniai 

pranešė, kad 
paveikslas pir- 

po 1940 metų
< Angarietis, kaip dabar pa
aiškėjo. nugalabytas 1940 
m. gegužės 22 d.» greta su 
Kapsuko buvęs išspausdin
tas "Tiesos' 40 metų sukak
tu v i n i a m e n u m ory.

Dabar iš Vilniaus ra
dijo sužinome, kad gegu
lės 17 d. revoliucijos mu
ziejuje buvęs vakaras, skir
tas senųjų komunistų prisi- 
in. i minams apie Zigmą An- 
garietb Tame minėjime bu- 
vęs iškeltas "didžiulis bol
ševiko leniniečio vaidmuo 
kuriant Lietuvos komunistų 
paitiją". bet radijas nepa
skelbė. kad ta žvmu parti- 
jos kūrėją nužudė- patys ko
munistai.

Čia galima pastebėti.kad 
ir Angarietis buvo likviduo
tas kominterno nutarimu. 
Tai sužinome iš suomio Ar- 
vo Tuominen atsiminimų. 
Jis pats buvo kominterno 
narys, bet 1938 metais nu
traukė su komunistais ry
šius ir dabar yra Suomijos 
socialdemokratų laikraščio 
redakcijos narys. .Jis išlei
do knygą, kurioje aptašo, 
kaip Stalino Įsakymu ko- 
minternas vykdė kitų tautų 
komunistų vadų. nepatai
kaujančių Stalinui, likvida
vimą. Jis aprašo. kaip buvo 
nugalabytas Vengrijos ko
munistų vadas Belą Kūno, 
Lenkijos komunistų centro 
viršūnė su pačiu pirminin
ku Julium Lenskiu. vienas 
kominterno steigėjų vokie
čių komunistų vadas Reme- 
Je. kominterno nariai estai 
Jar Anvelt ir Alias ir t.t.

GAlLll'OS. KAS ATSITIKO

Seržantas Robert Reynolds, kurį teismas dėl kiniečio 
nušovimo išteisino ir dėl to Formozoj kilo didelės riau
šės. atvykęs į Travis oro pajėgu bazę Kalifornijoje, 
pareiškė: “Gailiuos dėl to. kas Formozoj Įvyko”. Su 
juo jo žmona ir duktė.

Melas apie ju nusiginklavimą
- •

(Pasikalbėjimas su atvažiavusiu)

Ar tiesa, kad rusai suma- savo motiną. Dabar kaniba-

Rusijos KetuviŲ seimas
(Pradžia Nr. 23)

' Dabar sustokime prie 
svarbiausio seimo darbo
tvarkės klausimo — Lietu
vos politikos ateities, dėl 
kurio seime buvo daug kar
štų kalbų ir dėl kurio sei
mas, neradęs visus patenki
nančio žodžio, skilo.

Dr. A, Šapoka savo dide
lėje ‘‘Lietuvos istorijoje? 
(pusi. 533), apsišarvojęs 
"mokslu įstabiu”, apie tai 
taip rašo:

“Tačiau svarbiausiu būsi
mos Lietuvos klausimu čia 
nebuvo vienybės: Dešinioji 
Seimo pusė pasisakė už vi
sai nepriklausomą Lietuvos 
kūrimą, o beveik visi kai
rieji atstovai pasiūlė Lietu
vos ateitį sujungti autono
mijos arba federacijos pa
matais su Rusijos tautų de
mokratijomis. Nesutikimas

ir "Laisve 
Angariečio 
ma karta

links
Buvo susirinkęs 
“parlamentas”

Tuominen rašo, kad tokiu 
pat kominterno prezidiumo 
sprendimu buvo likviduo
tas ir lietuvis Zigmas An
garietis.
Geras patarimas

Vilniaus radijas pataria 
šeimininkėms indus šveisti 
pelenais, trinta plyta ir mo
liu.
Atverskite ir antrą lapą

Lietuvoje esanti išleista 
knygelė, kurioje rašoma 
apie hitlerinę okupaciją, 
apie tai. kaip naciai naiki
nę lietuvių kultūrą, alinę 
Lietuvos ūkį. apie jų pada
rytas piktadarystes, žmonių 
naikinimą Paneriuose, mir
ties forte Kaune, stovykloj 
netoli Alytaus ir kitur. Tai 
esą kažkokios ypatingosios 
komisijos vokiškųjų fašistų 
ir jų bendradarbių piktada
rystėms nustatyti praneši
mas.

Aišku, visa tai reik sura
šyti. bet lygiai taip pat 
reik rinkti medžiagą ir ją 
skelbti apie dabartinių oku
pantų tautos naikinimą, jų žino kariuomenę? —Tai di- lizmo jau negirdėti, 
piktadarystes, apie žudynes džiausią apgaulė ir melas. Ar gerai kolchozuose?— 
Rainiuose. Proveniškiuose. Kiekvienas antras vyras pa- Paprastai labai blogai, nes 
Červenėj ir kitur, apie 1941 imtas kariuomenėn skaitosi nėra tvarkos. Laukų neįtre- 
m. birželio ir vėlesnius trė- ne kariuomenėje, bet darbo šia, laiku neįdirba, nenuva- 
mimus. kalinių kankinimus, tarnyboje. Jis nešioja visiš- lo, derliai prasti, reikia kol- 
' ergų darbų stovyklas ir t.t. kai tą pačią uniformą, kaip chozninkams šerti daug po-

Bet šitiems reikalams, kareiviai, bet neturi tik ant- nų partiečių, agronomų, bri- 
aišku. komunistai komisijos pečių. Jie pereina visą ka-< gadininkų, kurių didelė da- 
neskirs ir tos medžiagos ne- rišką apmokymą kartu su lis vagia ir prageria kolcho- 

kareiviais, tarnauja taip pat zo turtą. Geriau tik ten. kur 
tris metus, bet oficialiai ne- gera vadovybė, bet tokių 
siskaito kariuomenėje ir to- vietų labai maža. Nesant 
dėl gali mulkinti užsienį, pašaro gyvuliai stimpa, o

Dabar dažniau susirenka j°£ kariuomenė sumažinta karvės šeriamos žiemą eg- 
;r Aukščiausia Taryba, ne- perpus. Iių šakomis, negali atsikel-
Ivgir.ant seimas. Ji savo Kaip su areštais ir išveži- todėl jas pakelia piie lu- 
antspaudą deda visur, kur mais? —Areštų mažiau dėl bų pririštomis virvėmis ir 
tik komunistų partijos va- politikos, bet nepageidauja- tokias pakabintas melžia, o 
dovybė liepia. Tai ne laisvo miems sudaromos bylos už 3°^ verkia melžiamos... 
krašto parlamentas, kuris girtuokliavimą, chuliganiz- ^aigi, kai \ ės veikia kol- 
pats sprendžia, o ne kieno mą ir spekuliaciją. Paltie- chozuose.
nors Įsakymus pildo. čiai nebaudžiami iki trečio

nusikaltimo, o jeigu ir nu
baudžiami. tai juos greit 

7 ihiiaus radijo praneši- paleidžia. Vienas partietis 
mu. Šiaulių dviračių fabri- oji-tas nušovė restorane 
kas 19.?1 metais pagaminęs žmogų, tai gavo du metus,

• s.'t'to dviračių, o pernai bet už kelių mėnesių parėjo
•au 135.000. Dviračių da- namon. Dideli spekuliantai, _______
lys surenkamos konvejerio kurie gabena prekes lėktų- kų algos? ___ Nuo 300 rub-
būdu. Per pamainą konve- Vajs išsiperka ir teisman lin mėnesini iki 700 rubliu 
-.oriai išleidžia 800 dvira

Dviračių gamyba
Kokios darbo valandos fa

brikuose? — Buvo aštuonių 
valandų darbo diena, šešias 
dienas savaitėje, dabar su
mažino iki septynių valan
dų. bet reikia vis dar dirbti 
šešias dienas.

Kokios fabrikų darbinin- 
i algos? — Nuo 300 rub

liu mėnesiui iki 700 rubliu

Sviesto kg krautuvėje 28 
rųb., bet sunku gauti, o juo
doj rinkoj 40 rublių, neti
kę taukai—32 rubliai kilo
gramas, lašiniai gaunami 
tik juodoj rinkoj ir bran
gūs, apie 50 rublių, kasmet 
vis sunkiau juos gauti.

Odiniai vyriški batai 260 
rublių, vyriški kiaulės odos 
batai su guminiais padais 
160 rublių, moteriški gumi
niai batukai 140 rublių, o 
odinių išviso sunku gauti.

Vilnonė suknelė 300 rub
lių, perkelio metras 9 rub
liai, moteriškas paltas 1,000 
rublių, geros kojinės 32 r., 
blogesnės 18 rublių ir visai 
blogos, kurios tuoj suplyšta, 
penki rubliai. Skarelė 22 ru
bliai. Vyriški kostiumai 
brangūs, iki 3,000 rublių. 
Siuvant kolektyvo siuvyklo
se reikia laukti tris, keturis 
mėnesius, privačiai pasiuva 
greičiau,, bet brangu.

Prekių lengiau gauti žie
mą, vasarą išperka suva
žiavę rusai. Rygoje prekių 
daugiau, Vilniuje mažiau, o 
Kaune dar mažiau, nes 
miestai aprūpinami prekė
mis pagal zonas, kaip res
publikų sostinės ir norint 
pasirodyt prieš užsieniečius, 
šiaip kitur visi baisiai nu-

cių.
Gamyba padidėjo, bet 

Šiauliuose dviratį nusipirkti
is vien sunku.

Nėra net stygų
gusi nuvelka gatvėje, arba 

I tenos rajono pionierių atima rūbus namuose irnu- 
namu styginio orkestro va- žudo. Kalbėjausi su mergi

ni
nepakliūva. Išvežimų buvo pe, mėnesį viršininkams. Iš 
į plešinines žemes, liet da- to uždarbio reikia atiduoti 
dar sustojo. per dešimtį mėnesių vieno

Kaip su nusikaltimais?— mėnesio uždarbį valdžiai 
Vagia visi. nes nevogsi, tai karo bonus perkant, už ku- 
negyvensi. Geriau apsiren- riuos niekad pinigų atgal

dovas \. L rbonaitis skun- na> kuri karo metu apgul-
džiasi "Tiesoje", kad jau tame 
nuo pereitų metų ieškąs sty
gų muzikos instrumentams 
Panevėžy. Kaune ir Vilniu
je. bet visur vienodai atsu
ka : "Netrukus bus”.

Laikraščiai šlamštas

negauna, jie pražūna. Bonų 
pirkimas prasideda gegužės 
mėnesio pirmą, baigiasi ko
vo mėnesyje, balandžio mė- 

Leningrade suvalgė nesi duoda atilsėt ir gegu-
---------------------- niėn prasideda nauja

paskola. Paskutiniais me
tais nešventė Stalino kons
titucijom šventės.

Kaip su butais? — Butų

"Koks skirtumas tarp jo 
ir mūsų šlamšto. Jį (tąame
rikonišką) gali ramiai skai
tyti ir neširsti”.

Galima ir iš tų žodžių trūksta. Juos gali turėti tik
suprasti, kokiu “stofu” ten tie. kurie dirba, arba dirb- 

Kas yra kada nors matęs žmonės maitinami. darni išėjo pensijon. Buvę
ir skaitęs Sovietu sąjungos v • M .. be darbo neturi teisės į
ir J J? jega Įjungtos Lietu- - * gyvenamą plotą. Gyvena
mos laikraščius, tas žino, Viena Rytų Lietuvos kol- mas plotas skaitosi devyni 
kad nuobodesnių kaip jie chozininkė rašo, kad ji per- kvadratiniai metrai dviem 
niekas nebesugalvos: žinių nai už metų darbą kolcho- žmonėm su vaikais, bet da- 
beveik jokių ir tos iškiai- ze gavusi 70 kilogramų (150 bar nori sumažinti iki šešių 
pytos, o šiaip viena propa- švara) kornų ir 62 rublių metui. Už gyvenamą plotą 
ganda. pinigais. Bet ji buvusi pa- kartais įskundžia, ar nužu-

Nėra ko stebėtis, kad vyzdinga darbininkė, todėl do.
žmonės tokios spaudos ne-dar gavusi 50 rublių pre- Kiek kaštuoja būtinos 
nori ir vengia ją skaityti, mijos ir tokiu būdu pinigais prekės?—Pieno litras žie- 

Teko skaityti vieno as- gavusi 112 rublių. mą 2 rub. 50 kap., pieno
mens, seniau ilgai gyvenu- įsidomėkime, už metų litras vasarą—1 rub. 80k., 
šio Amerikoj ir nesuspėju- darbą 150 svarų javų ir 112 duonos kg—lrub. 60 kap., 
šio rusams ateinant iš jos rublių pinigais! Aišku, to- balta duona—lrub. 95kap., 
pasitraukti, laišką, kuriame kie atlyginimai yra išimtis, cukraus kg 10 rublių, bet jo 
jis rašo matęs vieną nume- bet įdomu pabrėžti, kad ten neduoda daugiau, kaip po 
rį Amerikos bolševikiško dėl to nesisielojama ir dėl pusę kiiogramo ir jis blo- 
laikraščio ir neiškentęs pa- mažų uždarbių viešai nesi- gos rūšies, geiionas, ueišva- 
stebi: skundžiama. lytas.

Kaip po Stalino mirties?
—Keletą mėnesių komunis
tų propaganda verkė Stali
no, paskui tris dienas aiški
no kareiviams ir septynias 
dienas šiaip žmonėms, kaip 
Stalinas buvo blogas. Ma
lenkovui paėmus buvo la
bai gerai, prie Chruščiovo 
su Bulganinu vėl pablogė
jo.

Ar daug svetimtaučių?
—Labai daug gudų ir gu
diškomis pavardėmis žydų. 
Rusai nekenčia žydų ir lau
kia progos juos išpiaut.

Koks rusų jaunimas?— 
Fanatiški komunistai. Mane 
draudė važiuoti į Ameriką, 
nes ten esąs badas ir ne
darbas. Jie nori išsprogdin
ti visus kapitalistus su ato
mine; bomba.

Tuo baigėsi pasikalbėji
mas, bet laimingasis kelei
vis pridėjo, jog Švedijoje 
baisiai teisingi žmonės: jis 
buvo palikęs paltą dvi va
landas restorftne ir niekas 
nepaėmė, nors tas palta»to- 
k iam baisiam stovyje, jog 
jo neimtų joks elgeta Ame
rikoje ...

Užtenka stebėti, kaip jis 
valgo. Kiekvienas trupinėlis 
duonos yra rūpestingiausiai 
surenkamas, lėkštė išvalo
ma taip. kad nėra kas plau
ti, tai vis daugelio metų so
vietiško gyvenimo patyri
mas.

toks buvo griežtas, kad kai
rioji mažuma išėjo ir išar
dė seimą.”

Mokslu nesidangstantieji 
dešinieji rašo ir sako pa
prasčiau: “Dešinieji buvo 
už nepriklausomą Lietuvą, 
kairieji prieš ją”. Tą mintį 
pakaltojo ir “Draugo” š.m. 
gegužės 27 d. numery veda
mųjų strapsnių rašytojas 
kun. Bagdonavičius šitaip: 
“Priėmus nepriklausomybės 
rezoliuciją, jie (kairieji, 
J. V.) apleido seimą giedo
dami marsalietę”.

Bet kiek tuose jų teigi
muose yra teisybės? Nė už 
centą.

Prieš 40 metų įvykusių 
faktų nepanaikinsi, gali tik 
juos iškreipti, kitoj šviesoj 

' parodyti, gali juos taip “su- 
ifiksyti”, kad baltas atrodys 
j juodu. Tuo būdu tie, kurie 
Stų faktų patys neišgyveno, 
Įgauna apie juos klaidingą 
'supratimą. Taip elgiasi tie, 
Į kurie savo tikslams pasiek
ti laiko visas priemones lei
stinas. Jiems ir istorija tė- 
ira tik jų tikslų tarnaitė. Ge- 
riausias čia pavyzdys yra 
komunistai. ’Jie visą Lietu
vos istoriją savaip rašo. Bet 
deja taip elgiasi ne tik jie 
vieni.

• Teisybė, kad seimui tik 8 
ar 12 balsų dauguma priė
mus rezoliuciją, kurioj sa
koma, kad Lietuva skelbia
ma nepriklausoma, sociade- 
mokratai, liaudininkai ir 
santariečiai, padarę moty
vuotus pareiškimus, salę 
'apleido ir, atskirai susirin- 
' kę, priėmė tą rezoliuciją, 
į kurią bendras seimas, kaip 
minėta, vos kelių balsų dau
guma atmetė.

Ta kairiųjų rezoliucija 
buvo tokia:

“Lietuvių Seimas Petra
pilyje, atstovaująs išblašky- 

i tajai po Rusiją demokrati
nei Lietuvių Tautos daliai, 
apsvarstęs politinę Lietuvos 
ateitį posėdžiuose birželio 
1-4 d.d. (Senojo kalendo
riaus, J. V.), rado:

1. Lietuva yra atskira et
nografinė, kultūrinė, ekono
minė ir politinė vienetą;

2. Lietuvių Tauta savo 
politinio ateities likimo 
klausime yra savarankumo 
idėjos vedama:

3. Kiekviena tauta gali 
pasekmingai vystyti ir plė
toti savo kultūros ir eko
nomijos pajėgas tik turėda
ma pilną politinę savo ša
lies laisvę;

4. Šitoji laisvė kiekvie
nos tautos manoma kaip 
teisė pilnai savo politinį li
kimą spręsti;

5. Politinio tautų apsi
sprendimo teisė Rusijos 
Darbininkų bei Kareivių 
Atstovų Tarybos yra iškel
ta, kaip busimosios taikos 
pamatinė sąlyga. Toji pati 
teisė jau paskelbta pamati
niu taikos principu atskirų 
Europos ir Amerikos vals
tybių;

6. Susidėjusiomis karo ap
linkybėmis politinis Lietu
vos likimo klausimas tapo 
tarptautinis ir tokiu būdu 
tarptautiniam taikos kong
rese svarstytinas;

7. Tarptautinis taikos kon
gresas turės sankcionuoti 
teisę, kad pavei-gtosios tau
tos galėtų išsiskirti, jeigu to 
norės, iš valstybių jas pa
vergusių, o išsiskyiusioms 
tautoms turės duoti tarptau
tinę garantiją laisvo, sava
rankaus politinio gyvenimo, 
ir vienu balsu nutarė:

L Kreiptis į Laikinąją Ru
sijos Valdžią, taip pat j vi

sas valstybes, sąjungininkes 
bei neutrales valstybes ir 
reikalauti pripažinti:

1. kad Lietuvių Tautai 
priklauso politinio apsi
sprendimo teisė;

2. kad savo politinį liki
mą Lietuvių Tauta turi tei
sę spręsti laisvai išrinkta
jam Lietuvos Steigiamaja
me Susirinkime, visuotino, 
be lyties, tautybės ir tiky
bos skirtumo, tiesaus, ly
gaus ir slapto balsavimo 

“pamatais, proporcionalios 
sistemos prisilaikant;

3. kad Lietuvių Tauta, 
kaip užinteresuotoji tauta, 
turi teisę turėti savo atsto
vus tarptautiniame taikos 
kongrese.

II Apie visą, kas čia iš
dėstyta, pianešti viso pa
saulio demokratijoms”.

Skaitykite ją kelis kartus 
ir ieškokite, kame čia iš
reikšta mintis prieš Lietu
vos nepriklausomybę ir siū
loma autonomija ar federa
cija su Rusija, kaip kad ra
šo įvairaus plauko dešinių
jų mokyti rabinai. Tų min
čių nėra, jos išgalvotos. Re
zoliucija nuo pradžios iki 
galo dvelkia Lietuvos tau
tos savarankumo dvasia. To 
dėl praeitame numery Sei
mo dalyvis, o anksčiau Bi
rutė Novickienė, taipgi, sei
mo atstovė, teisingai rašė, 
kad tari) tų dviejų rezoliu
cijų nebuvo esminio skirtu
mo.

Ne dėl nepriklausomybės 
ėjo ir ginčai. Ne prieš ne4 
priklausomybę kalbėjo so
cialistai ir santariečiai. Kal
ba ėjo apie tai, ar mažas 
pabėgėlių būrys turi teisę 
kalbėti visos tautos vardu 
ir jai nužymėti būsimo po
litinio susitvarkymo būdą.

Nėra tokio klausimo ne- 
demokratams, jis jiems at
rodo juokingas, nes nede- 
mokratai visuomet yra pa
siruošę už visą tautą kalbė
ti. Kas kita tikriems demo
kratams: neturėdami rei
kiamo Įgaliojimo jie už ki
tus nekalba, nes tai būtų 
kitų teisės pasisavinimas.

Jiems ir revoliucijos iš
keltieji laisvės ir tautų ap
sisprendimo šūkiai buvo se
niai lauktos svajonės, dėl 
kurios jie kovojo, sėdėjo 
kalėjimuose, valgo ištrėmi
me, įkūnijimas, to dėl jie 
buvo šventai įsitikinę, kad 
ir juos skelbiant nebūtų 
pažeisti demokratiniai pra- 
drai, tai yra, kad pati tauta 
tegali paskelbti, kaip ji no
ri tvarkytis.

To dėl jie ir seime kalbė
jo, kad negalima savintis 
tų teisių, kurios priklauso 
visai tautai, negalima kalbė
ti jos vardu, spręsti jos li
kimo.

Bet viena ir šiandien, sil
kė jie, yra aišku, kad visi 
nori laisvės ir teisės pa
tiems savo likimą spręsti. 
Ta mintis, galvojo kairieji, 
turėtų visus apjungti ir vi
sus patenkinti.

Deja, tie kurie iki to lai
ko, kaip sakoma, nepriklau
somybės liga nesirgo, kai- 
kurie ją tik vaikų svajone 
vadino, dabai* staiga ta|>o 

'aršūs nepriklausomybės 
skelbėjai, tuo lyg norėdami 
pasi rodyti esą labai pa
žangūs.

Kairiesiems anuomet toks 
dešiniųjų elgęsis negalėjo 
atrodyti nuoširdus, jis dvel
kė paprastu užsispyrimu. 
Kiek to tikro nuoširdumo 
buvo tame reikalavime aną 
kaitą priminė ir seimo da
lyvis. Juk kas, ar ne deši
nieji taip lengvai “turgavo- 
jo” Lietuvos ncpriklauso- 

(Nukelta į 5 pusi.)
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emasi?

NEPRALEISKITE 
DIDELES PROGOS

Pagal 1956 metų sociali
nio draudimo {Matymo pa* 
keitimą pilną senatvės pen
siją gali gauti ir 50 metų 
amžiaus, jei jie yra dirbę 
tam tikrą laiką ir nustoję 
darbingumo. Tas pakeiti
mas pradeda veikti nuo šių 
metų liepos 1 d. Tačiau visi 
tie teisę turintieji asmenys 
gali tos pensijos sau ir savo 
šeimai visai netekti arba 
gauti tik jos dalį, jei jie 
neišpildys to, ko {statymas 
iš jų reikalauja.

O reikalauja jis labai ne
daug, būtent: Kas tą teisę 
turi, tas turi ne vėliau kaip 
šių metų*birželio 30 d. apie 
tai pranešti savo artimiau
siai socialinio draudimo įs
taigai (sočiai security Of
fice).

Ką tas liečia? Jei esi ne
darbingas (disabled), bet 
prieš nustodamas darbingu
mo esi dirbęs ir buvęs so
cialinio draudimo įstaigos 
apdraustas bent 5 metus, iš 
jų bent pusantrų metų lai

ke 3 paskutiniųjų metų 
prieš nustosiant nedarbin
gumo, jau esi liečiamas ir 
to dėl nieko nelaukdamas 
raštu ar žodžiu kreipkis į 
artimiausią socialinio drau
dimo įstaigą (Bostone ji 
yra 161 Devonshire St.). 
Kreipkis į ją ir tuo atveju, 
jei nesi tikras, kad gali tuo 
pakeitimu pasinaudoti. Gau
si tikrą atsakymą, nepra
leis! termino.

O terminą svarbu nepra
leisti dėl to, kad iki birže
lio 30 d. nepranešus gali 
priklausančios jiensijos vi
sai nebegauti arba gauti 
tik jos dalį. Vadinasi, būsi 
50 metų amžiaus, nedarbin
gas, bet dirbęs seniau kiek 
įstatymas reikalauja ir ga- 
lėtumi pensiją pradėti gau
ti nuo liepos 1 d., bet jos 
negausi ir teks laukti kol 
turėsi 65 metus, bet ir ta
da gausi mažesnę pensiją. 
Kodėl ir kaip, čia nerašysi
me, nes tiksliausius atsaky
mus gausite savo socialinio 
draudimo Įstaigoje. Į ją ir 
kreipkitės nieko nelaukda
mi.

LIETUVIŲ SEIMAS

(Nukelta i 4-tą psl.)
my)>ę, sutikdami sujungti 
Lietuvą amžinais ryšiais su 
kaizerine Vokietija, kvies
dami Lietuvos karaliumi vo
kiečių kunigaikštį Urachą? 
Reiškia jiems toji nepri
klausomybė buvo labai 
plokščias, pigus daiktas.

Žinoma, kairieji galvoje 
turėjo visai kitokią nepri
klausomybę. Jiems ne žo
dis rūpėjo, bet esmė. Todėl 
tas taurusis lietuvis, vėliau 
pirmasis nepriklausomos 
Lietuvos teisingumo minis
teris P. Leonas seime ir pa
sakė, kad “kažin, kas ge
riau Lietuvai: ar būti pri
klausomai, kaip Australija, 
ar kaip svetimų batų min
džiojama Persija”.

Šiandien vietoje Persijos 
galite paimti Lenkiją ar ku
rią kitą panašią valstybę, 
kurios formaliai yra nepri
klausomos, bet ko veltos jų 
nepriklausomybės?

To dėl, anot kairiųjų, ne
žinant politinių sąlygų, ka
da Lietuvai teks apsispręs

ti, negalima iš anksto pasi
sakyti už tą ar kitą formą.

Viso šito seimo dešinieji 
nenorėjo suprasti ir savo 
užsispyrimu seimą suardė.

Baigdamas noriu pasaky
ti, kad kas buvo, to nepa
keisime, bet nustokime, 
kiek tas liečia kalbamą sei
mą, baltą vadinti juodu ir 
Biiutės Novickienės žo
džiais tariant “vieną kartą 
visam laikui reikia nustoti 
skleidus, kad kairieji balsa
vo prieš nepriklausomybę: 
Ne prieš nepriklausomybę 
buvo balsuota, bet tik prieš 
jos paskelbimą vienos tau
tos dalies, tai yra Rusijoje 
atsidūrusių tremtinių. Kai
rysis blokas balsavo už tai, 
kad nepriklausomybė būtų 
paskelbta visos lietuvių tau
tos, Lietuvos steigiamajame 
susirinkime, nes tik pati lie
tuvių tauta gali spręsti sa
vo politinį likimą”. (Karys, 
1953 m. Nr. 7-8).

J. Vanagas

KAIP LIETUVOJE

Dar netaip seni laikai, ka
da Lietuvoje daugelis ku
nigu mesdavo bažnyčią ir 
eidavo į prekyvietę ant sta
tinės atsistoję kalbų sakyti, 
kuriose su purvais maišė 
kairiąsias partijas. Tai bū
davo rinkimų metu.

Panašiai dabar yra Vo
kietijoje. Ten lugsėjo 15 d. 
bus parlamento rinkimai. 
Jose didžiosios varžybos 
eis tarp socialdemokratų ir 
krikščionių demokratų par
tijų. Prieš porą savaičių 
Muensterio katalikų vysku
pas Keller paskelbė, kad vi
siems katalikams draudžia
ma balsuoti už socialdemo
kratu kandidatus.

—Alou, Maiki! Kaip tau lizinui vistiek bus kaput.Jo' 
vieton ateisiąs socializmas

—Neblogai. O kaip tau? ar kitoks izmas. Ir tada,sa-, 
—Viskas būtų olrait, vai- ko, Amerika galės užleisti • 

ke, tik pinigų trūksta. ant savo gronyčios medinę' 
—Pinigų trūksta visiems, uždangą, kad niekas nema-į 

vaike. tytų, kas čia darosi. Nu, tai
—Na, pasakyk, kaip tu kaip tau, Maiki, atrodo:ar 

rokuoji, Maiki, ar susilauk- galės taip būti, ar ne. Ir 
sime Amerikoje geresnių jeigu taip bus, tai kaip ta- 
laikų, ar toliau bus dar da bus: geriau, ar siekčiau? 
siekčiau? —Kokia bus Amerikos

—Ne visiems, tėve, ir da- ateitis, tėve, to niekas ne- 
bar blogai, štai, unijų va- gali tikrai pasakyti. Tačiau 
dai gauna po $50,000 algos iš istorijos mes žinom, kad 
metams ir dar po keliolika gyvenimas nestovi: vietoje, 
tūkstančių išlaidoms, už ku- Senos ir galingos valstybės 
riuos nereikia nei mokesčių miršta, o jų vietą užima 
valdžiai mokėti. Arba p<£ jaunos ir jau kitokią kuria 
imk tokius žmonių mulkin- tvarką. Kai kur permaina 
tojus, kaip Billy Graham, įvyksta staigiai, per revoliu- 
kuris tik pabaugina lengva-: ciją, o kai kur ateina po 
tikius nesamo baubo ragais, i valiai, evoliucijos keliu, 
ir jie sudeda jam tūkstan-i —Bet Amerikoje, Maiki, 
čius dolerių. j tas negali atsitikti, ba čia

—Ale dabar, vaike, kata- ’ yra daug bažnyčių ir daug 
likai jau neneš jam savo į kunigų, kurie nenori jokių
dolerių, ba kunigai uždrau
dė.

—Tas tiesa, tėve: tų do
lerių nori patys kunigai, o 
Billy Graham daro jiems 
konkurenciją. Bet ar lengva
tikiai atiduos savo dolerius 
jam, ar jiems, vistiek jie tų 
dolerių neteks. Tokie žmo
nės, tėve, nesusilauks gė
lesnių laikų nei Amerikoje, 
nei kitur. Gerus laikus turi 
tik tie, kurie ima, o ne 
duoda.

—Bet ar tu, vaike, matei 
Sovietų bosą Chiuščiovą, 
kuris anądien buvo palody
tas Amerikoj ant teliavy- 
žos?

—Nemačiau, tėve. Aš tuo 
laiku buvau knygyne.

—Tai tu negirdėjai nei įo 
kalbos?

—Ne, tėve.
—O aš, Maiki, girdėjau.
Ar supratai ką girdėjai?
—Jis, vaike, kalbėjo rus- 

kai, o klumočius jo žodžius 
klumočijo ant angelsko.
Kaip žinai, aš esu slūžijęs 
pas ruskį vaiske, tai įuskai 
mokėjau nesiektai. Žinoma, 
tais laikais ruskių kalba bu
vo daug lengvesnė ir ma
žiau žodžių turėjo. Vaiske 
daugiausia girdėdavom tik
tai "durak”, "bolvan” ir 
"dera mordu”. Chiuščiovas
jau biskį daugiau žodžių iš- ba 
mokęs, ale aš vistiek supta-į —Chiuščiovas kalba nie- 
tau. Jis rokuoja, kad Ame-į kus, tėve, ir jokios uždan- 
rika be reikalo priešinasi!gos Amerikoje nebus. 
Sovietams, ba po dviejų pa- —Olrait, Maik, tai viskas, 
kaleni jų Amerikos kanita-ką aš norėjau žinoti.

pei-mainų. O prie to juk 
yra republikonų ir dimikra
tų partijos, kurios permai
nų nenori.

—Amerikoje, tėve, buvo 
jau dvi permainos. Iš pra
džios žmonės čia gyveno iš 
žemdirbystės ir dirbo patys 
sau: tuomet atėjo kapita
lizmo gadynė, išaugo fabri
kai, geležinkeliai, ir žmo
nės dirba jau nebe sau, bet 
kapitalistams. Tai buvo eko
nominė permaina. Paskui 
įvyko politinė permaina, tai 
atsimetimas nuo Anglijos 
karaliaus ir įkūrimas nepri
klausomos respublikos. Ši
tai permainai buvo reika
linga revoliucija. Bet tai 
dar nereiškia, tėve, kad 
daugiau permainų jau ne
bus. Gali būt ir trečia per
maina. Organizuoti darbi
ninkai gali paimti pramoifę 
į savo rankas ir padalyti 
kapitalizmui galą.

—Tai sakai, kad bus re
voliucija?

—Ne, tėve, ne būtinai. 
Unijų spaudimas gali pasi
daryti toks didelis, kad 
darbdaviai negalės atlaiky
ti ir geruoju savo pramo
nės išsižadės.

—Tai kam tada bus rei
kalinga medinė uždanga, 
apie kurią Chiuščiovas kai-

ADRESAS M0- 
ATSTOVO ANGLIJOJ

NAUJAS

SŲ

"Keleivio” ir "Darbo” atsto
vo adresas pasikeitė. Jis dabar 
yra toks: J. Venskūnas. 8 Ste- 
wart St., Itellshill - Mossend, 
Lanarshirc. Scotland.

Prasčiausias vežimo ratas dau- Pakalbinkim draugus ir 
giau triukšmo pridaro. kaimynus užsisakyti “Kelei-

Benjamin Franklin vj’’. Kaina metams $4-

Direct Distance Dialing 
Prasideda Birželio 16d.
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BOSTONO TELEFONO KNYGOJ TUOJ GALĖS PATYS PASAUKTI 
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Moterų Skyrius

Tėvu dienos proga

NETEKO GEK’Al S1O DRAUGO

Noru Zecca. S metų amžiaus, sunkiai sulaiko ašaras 
žiūrėdama i policininką ir ieškodama jame pagalbos 
jos geriausiam draugui šuneliui, kuri automobilis su
važinėjo Nevv Yorke. Bet pagalbos nebebuvo—šune
lis buvo sunkiai sužeistas ir netrukus padvėsė.

nueis i praeiti, kaip jau pa- G. PETKEVIČAITE-BITE 
mii-šome kavos malūnėlius.

Vis daugiau ir daugiau 
.'maisto gausime visiškai pa
puošta. General Electric!

Nebe pirmas

Prieš mėnesi minėjome jaus atveju.
M otinų dieną. Ji seniau su- Neabejotina, kad motina 
manyta, labiau išgarsinta, savo moterišku nujauti- 
to dėl ir minima jau pla- mu geriau numano, koki 
čiai. Vargu rasime šeimą, patarimą tuo ar kitu atve- 
kuri tą dieną būtų visai pa- ju duoti savo vaikui. Bet 
miršusi. motina vra jausmų kupina.

Naujesnis, dar neipras- dažnai jie nusveria sveiką 
tas dalykas Tėvų diena, ku- protą, ji negali atsispirti 
ri minima birželio 16 dieną, vaikų reikalavimams, kurie

Nėra abejonės, kad mo- yra nepatenkintini. 
tina yra pagrindinis šeimos Tokiais atvejais geras tė- 
židinio šulas. Pati gamta vas gali ateiti pagalbon ir 
skyrė jai toki vaidmenį, bet savo šaltu protu, valia pa
tai p pat yra aišku, kad be veikti vaikus reikalinga 
tėvo nėra vilnos, laimingos kryptimi.
šeimos. To dėl gal nėra šeimoje reik ir sudrausti 
prasmės kalbėti apie tai. jr rūstesni žodi pasakyti, 
kuris iš jų—tėvas ar moti- bet yra sakoma: "Motinos 
na šeimoje svarbiausias, o mūšis — sviesto gniūžis". 
apie jų uždėtųjų pareigų žinoma, neišmintinga, jei 
tinkamą atlikimą. šeimoje tik tėvo diržiuku

Daug kur tėvas tebėra vaikai bauginami, bet vis 
vienintelis šeimos išlaikyto- dėlto vaikai turi jausti, kad 
jas. Taip seniau buvo ir šia- su tėvu pil
me krašte, šiandien dau- negalima, kad jis nekalto sakomis, dainelėmis ir au- —------
giau motinų dirba ir savo nebaus, bet kad kaltas tu- bet vėliau pagalbon Mūsų akyse šeimininkių
uždarbiu prisideda priešei- rėš gauti teisingą baudą. ateis geras tėvas. Kiek pa- darbas virtuvėse iš pagrin- 
mos išlaikymo, bet vis dėlto Tokiai nuotaikai esant še i- mugėjusiam vaikui tėvas vis dų pasikeitė. Kiek visokių 
ir čia tėvas tebėra šeimoje moję labai palengvėja ir
patrridinis duonos pelny- motinos pareigos.'bet žino
tojas. jos medžiaginės ge- ma. jei tarp tėvo ii 
rovės užtikrintojas.

O kas gali neigti tėvo 
reikšmę auklėjimo požiūriu. suderina 
jei. žinoma, tėvas jaučia sprendžia, 
savo pareigą, atsakomybę, klausimu

Motina vra šeimos šilu- “taip", kai

piktų juokų krėsti l\vs motina, ji juos savo pa- VISKAS SUŠALDYTA

į bendrovė jau sugalvojo’ 
į (kol kas mėginamąjį) XPC- 
,1. Tai šaldytuvo ir viryklos 
t kombinacija. Paspaudus ati
tinkamą migtuką, pasirink
tas maistas iš šaldyduvo > 
pats keliauja į elektroninę 

Į viryklą. Virimo laikas re- i 
’ guliuojamas t automatiškai,; 
to dėl tiek kepsnys tiek kabo lempa. Jos gelsva šviesa šiek tiek aiškiau apšvie

čia tik sėdinčius prie stalo; abu stalo galu ir grįčią 
skęsta prieblandose. Visi buvo linksmus. Nieks nejuto 
ir nematė, kad šviesa menka ir oras troškus, pilnas 
tabokos dūmų, krakaito, deguto ir surūgusių kailių

[kvapo. Juo daugiau išlenkė iki dugnui stiklelių balta-,pasinaudosime mes, papras- . _ , ♦ . ... . , . ,
'tos šeimininkės, bet nėra kes’ Juo ‘'““K13“ ištustino uzbonų alaus,—juo links- 
1 mesni buvo visi, juo labiau kaito veidai ir blizgėjo akys.

Grįčią ūžė: jauni ir seni, vyrai ir moterys šnekė
jo, juokavo, tik retkarčiais per tą ūžimą pakildavo 
rėksmas šiandien apkrikštyto vaikelio.

Smarkiai užkaitęs, tvirtas vyras su stačiais, kaip 
šenai, plaukais ir šaltomis, kaip želvės, akimis šaukė, 
belsdamas kumščiu į stalą:

t —Kad tai mano vaikas taip padarytų, nušaučiau
jį! ... Kaip mane gyvą matot, nušaučiau!

Ištaręs tuos žodžius, Budris žvilgterėjo į nuošaliai 
stovintį pašalyje gimnazistą, juodviejų akys susitiko. 
Atkaklumas aiškiai buvo išbrėžtas ant abiejų veidų. 
Sūnus, išgirdęs grasinančius tėvo žodžius, nenulenkė 
galvos: išturėjo žvilgterėjimą nemirkčiodamas. Tik sun
ku buvo suprasti, ar jis pritarė tėvo žodžiams, ar pa- 

! niekino juos.
Ne vieną užgavo tie žodžiai. Gerai įkaitusi kūma 

jau buvo šiek tiek užsnūdusi, bet išgirdusi tokius 
trankius žodžius, pakėlė mieguistas akis ir paklausė:

—Kas te pasidarė? Ko taip šaukia šeimininkas?
Keli vyrai, taipgi nenugirdę priežasties to šauksmo, 

mostelėjo rankomis:
—Tai... taip sau.
—Ne taip sau, ne taip sau! — šaukė vis labiau 

įkaisdamas šeimininkas. Atsigręžęs i šalip sėdintį žilą 
senelį ramaus veido, kalbėjo sujaudintas:

—Nesitikėjau, švoger, kad savo vaikams tokią va
lią duotum! Kiek jis tau pinigų suėdė? Ir kas dabar 
iš jo? Eis šunims šėko piaut, ir tiek!..

Nusiminęs senelis tylėjo? o šeimininkas paklausė:
—Ar jis pas tave dabar, namie?
—Ne,—tyliu, liūdnu balsu atsakė senelis.—Buvo 

sugrįžęs, prašė pinigų toliau mokintis, bet aš jam sta
čiai atsakiau: “Važiuok į seminariją, tai iš paskutinos 
duosiu, o jei ne, tai žinokis.” Jis ir išvažiavo...

—Ir tu jam niekur nieko!—šaukė vėl šeimininkas. 
—Nedovanočiau aš tokiam paleistuviui! Arba važiuok 
tu man į seminariją, arba.... išsivedęs kur į pašalį, 
nušaučiau jį, kaip šunį: pražudei tu mano kruviną pra
kaitą, tai žūk ir pats!...

lengva pasakyti....—tarė vėl senelis, sunkiai at
sidusęs, — bet vaikas vis tau vaiku palieka....

—Kaipgi ne? Kaipgi ne?—pritarė daug balsų.— 
antroji da- Nors širdį skauda, bet ką jiadaryęi,—pridėjo vienas. 

.$4.00. —Tfu!—nusispiovė šeimininkas:— Tfu, su tokiu
bobišku plepalu! Ar paleistumėt vagį, pagavę jį jūsų 
arklius bevagiant? Kuo geresnis toks vaikas, kuris,

Niekad neprapuls tie, kurie žūva kariaudami už šventą 
teisybę, nors ir jų kraujas aptaškys budelio kirvį, 
nors ir jų galvos džius ant saulės, jų kūnai stygos 
ant miesto vartų arba pilies sienų, bet jų dvasios 
gyvuos amžinai.

Bvroa iš "Falieri"

Pilna grįčią žmonių. Palubyje ties viduriu stalo

daržovės bus išvirusios vie
nu laiku.

' Kol kas visa tas dar atei
ties reikalas, dar tuoj tais 
1 technikos laimėjimais ne- *•

!abejonės, kad ir mums atei- 
!na lengvesnės dienos virtu- 
i vėje.

GRAŽUS MODELIS

didesnis autoritetas, jam dalykų seniau turėjome pa-
labiau i galva smegs, jei čios daryti, o šiandien gau- 

motinos «*-“***-, kodėl reik name pirkti jau paruoštus
vra (la’iius su°weniina's iei ^nokėti sa1^ tė\ų kalbą, ko- krautuvėse. Tas pasikeiti- 
visus auklėjimo klausimus <«« >?ik H<*uv»k, mas ne tik nesustojo, bet

vienodai m°kyklą. su draugais lietu- dar didesniais žingsniais 
viskai kalbėtis ir 1.1. žengia priekin.

To dėl pagerbkime tėvus žinovai sako, kad po 10 
sako jiems skirtą dieną kaip kas metų pusė viso mūsų mais- 

ma. Ji šeimos židinį padaro “n(* • Kur šito priestaravi- išmanome, ii tuo būdu pi i- to pirksime sušaldytą, kad 
jaukų ir malonų, bet jam nėra, ten vaikai auga ridėkime ne tik prie savo dabartinės viryklas (range)
reikia ir saugumo. Tėvas— sveikoje šeimos aplinkoje, šeimos židmn
valios, jėgos įkūnijimas, šei- Primintina lietuvio tėvo lmikjmo, bet 
mos židinio saugumo ga- emigranto reikšmė lietuvy- .£5 senimo

tėvas aiškins,

ir
jei tuo pačiu

ii vcarvv
motina

rantija. Kur yra tėvas, ten bei išlaikyti. Ir čia pirmuo- 
šeima jaučiasi saugi pavo- sius lietuvybės daigus įskie-

prie
šilumos pa- išmesime lauk ir virsime 
ir šių dienų trumpomis elektromagneti- 

pagrindinės ląs- nėmis bangomis, kad da
lelės—šeimos sustiprinimo.

R. J-nė
baltinė virtuvė, pilna viso- 

puodų, keptuvų ir 1.1.kiu

-tąjį r»-

ki, spaudos fotografo duk
tė, kuri išrinkta “Miss Ju- 
nior Model of 1937". Var
žybose dalyvavo New Yor
ko spaudos fotografų duk
terys.

Naujausios knygos
ŽENGIA LYG SAVOMIS KOJOMIS

Ifctnna de Young, 6 metų mergaitė iš Haven. Mich.. 
gimė be kojų ir naudoja dirbtine-. kojas nuo 1-nų me
tų amžiaus, čia ji r»»do. kaip tos kojos jai tarnauja 
senato darb<* ir viešosios labdaros komitetui. Ją seka 
atstovų rūmų narė Edith Rogers (dem. iš Mass.) ir 
senatorius Pat McNamara (dem. iš Mich.).

saoeeaeoooGoooaoeaosoooeooGOoeoM

KALNU DEBESĖLIS

Pro tamsiai žalius tapus 
Spindi mėlynas dangus. 
Nieko, nieko nebėra.
Vien tyli karšta giedra.
Vien dangus ramiai alsuoja. 
Vien tik lapai pkvėsuoja.

Pro tamsiai žalius 
Plaukia debesėliai, 

plaukia
Baltas debesėlis

į ANGLŲ - LIETUVIŲ K ALBU 20- 
! DYKAS. Apie 2<>.o00 žodžiu, ::6S 
1 psl.. redagavo V. Baravykas. Kieti 

viršeliai. Kaina .................. $4.09 j

NEMUNO SŪNŪS, parašė An-

• drius Valiukas. Įdomus roma
nas iš 1935 melu Suvalkijos 

ūkininkų sukilimo. Įdomiai at- 
> vaizduotas tas Įvykis, apie kurį 

dabar mažai kalbama. Pirma 

dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

*
►

lapus

Tyliai plaukia neskubus

du baltą debesėlį, kur jis plaukia— 
Palydėsiu per padangę žydrą, jaukią, 
l’ž padangės tylūs kalnai mėlynuoja, 
Trys viršūnės sidabrinės spinduliuoja.
Ir priplaukęs debesėlis vidurinę. 
Pabučiavo šviesią kaktą jos ledinę. 
Pabučiavo, sutvyskėjo ir paliko 
Tarp šviesių padangės perlų ios vainiko.

Putina*

p t -t t t *++

Mamyte labai dėkinga

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

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

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

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

Keleicit
R. Brmrihrev. Sa. 17.

*

*

»*♦>***

NEMUNO SŪNŪS 

lis, 426 psl. . . .

DANTYS. Jn Priežiūra, Svei

kata ir Grožis. Parašė dr. An«Į

tonas Gussen-Gustainis. Knyga J Parijęs kruviną tėvų prakaitą, ein šunims šėko piauti? 
gerai pavaizduoja, kaip dantų Čia vėl susitiko įpykusios tėvo akys su apsiraso- 
priežiūra palaiko kūno sveika

tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina...............................................................................-54.00

PATARTINA VISIEMS ISIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyria 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-; 
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius ją ratus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairiu tautų mėgiamiausių valgių ' 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para* 
syta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
836 E. Brn»dw»-- So. Boston S7« Mas*

fftatns;

BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 

vertė St. Vainoras ir V. Uivin- 

skas. 15 įdomiausių pasakų iš 

visame pasaulyje žinomų Brolių 

Grimų raštų. Pulki dovana vai 

kams................................................................................................. $3.00.

ŽEME DEGA, parašė Jurgis So- 

vickas. Atsiminimai iš 1939- 

•1945 metų, kuriuos autorius,

rašytojas ir diplomatas, pralei- 

to Pr«jh •Ū7iinj, prie Italijos sie

nos. r-a uaris 433 psl. . . .$4.30.

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 

Ieva Simonaitytė. Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy

venimo ir Klaipėdos atvadavi

mo. 228 psl., kaina...................................$2.50.

jūrininko sindrad nuo
tykiai. Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje "Tūkstantis 

ir viena naktis”. Iliustruota, 
puifci dovana jaunimui, psl 108, 

kaina.............................$2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivi*”

836 E. Broadw*y 

So. Bo*ton 27, M***.

jusiomis sūnaus akimis. Tos akytės, tarytum liepsnelė, 
žibėjo ant pabalusio veido. Jos ramiai ir tvotai žiūrė
jo į tėvo užkaitusį veidą, bet drebančios lūpos jau 
aiškiai reiškė vidinę kovą ir širdies neramumą.

n
Keliems metams pi*aslinkus, toj pačioj gijčioj sė

dėjo dar su gimnazisto tūbais Budriukas. Per tuos ke
lerius metus jis labai i>ersimainė. Anuokart jis stovėjo 
Įtrisišliejęs prie sienos ir nedrąsiai žiūrėjo ir klausė, ką 
kalba vyresnieji. Atkaklumas paliko tas pats, bet iš 
(to surauktų antakių žibėjo dabar akys, degančios sausa 
vidine ugnimi. Jau taip jaunam amžiuje nepaprastai 
išdirbtos proto ir būdo pajėgos valdė ir stabdė atkak
lumą, kuris aiškiai spindėjo iš jo akių. Vaikinas susi
ėmęs kaistančią galvą abiem rankom, atsirėmė ant 
lango ir žiūrėjo į darželį. Te žydėjo ir kvepėjo žoly
nai; vėjelis iš lengvo lenkė galvutes aukštesniųjų; 
žvirbliai, sutūpę ant tvoros, pusbalsiai čirškėjo; dilgy
nės, išsikišusios tarp varnalėšų anapus tvoros, tarytum 
snausdamos, lingavo. Tuoj už darželio gulėjo nesiju
dindama upė.

(Bus daugiau)

PRIEŠ 40 METŲ MES 28 METUS

1
Kitiemet sukaks 40 metų, 1932 metų birželio 21 

kaip Lietuva nepriklauso- Amerikos lietuvis
ma yra paskelbta. Gi Lie- . Bukauskas nugalė-
tuvą nepriklausomą paskel- . .. 4. . , . . ,
bė Lietuvog Taryba Vilnių. i° botemmk, Max
je 1918 metų vasario 16-U, Smėlingų ir laimėjo pašau- 
dieną. linj bokso čempionatą.



No. 24, Birželio 12, 19'? KELEIVIS, SO. BOSTON ■ Puslapis Septh&A

Vietinės žinios
Tėvų dieno* banketas I

Dorchesterio Liet. Mote-

Konsulas sugrįžo

Lietuvos garbės konsulas
rų Klubas ruošia banketą adv A o\ Shallna> dalyva. 
tėvams pagerbti Parengi-:vęg Comell universitetą

JI ^’įflthaea, N- Y > baigusiųjų jinkėjimus.
susirinkime ir 

'porą dienų pailsėjęs kal-
želio 15 d. Dorchesterio L.; metiniame 
P. klubo patalpose, 1810
Dorchester 
vai. vak. 

Bankete

Avė. Pradžia 6'

turėsime muzi-

nuošė — Buck Hills Falls,
!Pa., birželio 10 d. sugrįžo

ką. Įžanga $2. Visi malo-Į*
i Bostoną.

niai kviečiami atsilankyti.
Rengėjai

‘Mūsų padėka

gražiai papuoštą medali, V.'gas, kurio ofisas yra 475 Bostono ir jo apylinkių lie 
Ulevičienei, N. Genevičie-! Commonwealth Avė. Jis tuviams protestantams pa-20*!0rnis’, su<larė. nepa,a.nkias s^" 
nei, P. ir S. Averkams, J.ir kelerius metus yra buvęs maldos, kurias laikys išlygas kdmvimui
A. Ou irkams, V. ir J. Ali-j miesto ligoninės vyriausio Europos atvykęs kunigas kukUl 
seviėiams ir A. Šaltinienei. 1 chirurgo dr. Francis Hen-* Keleris.
P-nui A. J. Namaksy ačiūįderson padėjėju. -------------------------------
už sumanų programos ve-! Jo duktė Felicija G ren- MIRĖ JURGIS MĖŠLIS 
dimą, o visiems svečiams už Į dalvtė yra adv. A. Shallnos' _______

ii- čiv/linmio •_ 1__ x —..2 ...21.14 T1..I_ U!ir

Pokarinė Vokietija, padalinta hovos -pety-’' uar nėra apreikštas 
taip. kad visos tautos galėtų su
prasti kas darosi -u žydais; Siono 
-argai matu ir supranta, kad žydus 
;r Palestina liečia įvykiai aiškiai 
parodo, kad net dabar garbės Ka
raliaus valdžia jau prasidėjo.

Galutinas Izraelio išgelbėjimas pa
sirodys tik Armagedono pabaigoje. 
Apie tai rašančios pranašystės yra 
Kzekiėlio 38 ir 39 ir Zakarijo 14:2, 
3. 16-21. Kzekiėlio pranašystė pa
sakoja apie galingas kariuomenes, 
ateinančias prieki Jeruzalę, kariuo
menes, kurios apdengs žemę kaip 
"debesys", ir kad Viešpats Sunai
kins jas. šitam Izraelio neprietelių 
sunaikinimui įvykus, tautų akys at
sidarys ir jie pamatys Viešpaties 
garb . Tuomet jiems bus apreikšta 
Viešpaties "ranka". Sulig Apreiški
mo 1:7 "kiekviena akis” matys jį 
"debesyje”; kitaip sakant, jie matys 
kaip jis nugalėjo Izraelio priešus, 
kurie audengė žemę kaip "debesys”. 
—Ezek. -38:15. 1*;, 18, 21-23. 

PABAIGA
Daugiau yra pasakyta knygutėje

todėl visuotinam apjun
gimui reikėjo skirtigas sąly
gas išsiaiškinti prieš imantis 
šaukti suvažiavimą. Susirinki-
me dalyvavo 21 asmuo. Disku
sijose aktyviai dalyvavo ir inž. 

širdingus:sekretorė, veikli Pabaltiečių Sekmadienį, birželio 9 d. .V. Sirutavičius. Buvo nutarta 
Draugijoj ir kitose organi- Mass. General ligoninėje sudaryti organizacinis bran- 

mirė Jurgis Mėšlis, ilgame- ;‘,uo}y* suvažiavimui sušaukti, j
tis So. Bostono gyventojas, įkurj *eJ0 Vlsų okupacinių zonų 

atstovai: inž. Adomaitis—pran
cūzų zonos. inž. A. Nasvytis—

» . , . .. anglu ir inž. B. Galinis, inž. J.
zanų kaimo, Karvanjos l>a-:jurki„as _ amwiWea, 2on„. 
rupijos, Suvalkijoje. Laido- į Nutarimų vykdymas buvo pa

jamas trečiadienį, birželio Įvestas amerikiečiu zonos atsto-

, zacijose.

PAGERBĖ MIRUSIUS

Stepono Dariaus Legio- 
S. L. A. 43 kuopos valdy-' nierių Postas 317 Kapų puo-

Antanina ir Kazi
mieras Prakapai

S.L.A. 43 kp. nartam*

praneša, kad liepos ir
| Reiškiame širdingiausią rugpiučio mėnesiais kuopos 
: padėką mūsų dukterims susirinkimų nebus. PirmasMokyklos pabaigtuvės

UtuanMtotT’ Mokyklos 1-^.ytei, RūtaV Felicijai" ir 1>? vasaros atostogų susirin-Įrodė Posto Moterų Pagelbi- 
sūnui Edvardui ir k™as pyks rugsėjo men. nis skynus. Grpsus is kapt-

Bostone aštuntųjų mokslo k 
metų baigimo aktas įvyksį 
birželio mėn. 15 d. 10 vai. 
ryto šv. Petro lietuvių para

(žentui Carl Hartkopf už H dieną Lietuvių Pil. Klu- 
mums sunioštą 25 metu ve- '^8 W. Broadway. Įvai- 
dybinio gyvenimo sukak-

gyveno 415 E. Fifth St. Ve
lionis buvo kilęs iš Jurga-

Šimo dienoje gražiai pasiro
dė kapinėse lydimas CYOįlŽ d. iš Kasparo koplyčios kams.
beno. Labiausiai gražiai at- ir šv. Petro bažnyčios 9 v.

iš ryto šv. Juozapo kapinė-

nių buvo duodami pietūs. 
Užkandus buvo pasakyta

nais reikalais prašoma ' keletas kalbų. S. Janeliūno 
ties malonu banketą L. P. kreiptis į fin. sekretorių J. paagituoti nariai sudėjo be

jos atitekama programVva-i P.rau^os painėje gegu-, Vaičaitį ar prot. sekr. V. Į no ir kitoms išlaidoms pa
ti o vau jant muz. J. Vasiliū-'^s -®"tą dieną.
nuj ! Ypatingai dėkojame vy-

iMinkienę.

Iriausiam šeimininkui Povi- F- Grendalis sveiksta 
tėvai su vaikais ir visi besi- Į^i V adlugai, seimininkei 
domį tos mokyklos veikla

Kviečiami dalyvauti visi t'

Nepriklausomai nuo šios ini
ciatyvos Wuerzburge gyvenę 

se. Velionis jau buvo išėjęs i inžinieriai rengėsi sušaukti su- 
i pensiją. įvažiavimą pas save. liet suži-1

noję apie Augsburge padan - j 
tus nutarimus ir Organizacinę 
Komisiją, Jųjų atstovas inž. K.Dr. Jasaiti* atostogose

_ . Krulikas atvyko į Augsburgą ir
. I Sta^S Jasaitis, -me- -ja t>uvo sutarta suvažiavimu

dengti. Už aukas dėkoja įtus specializavęsis vidaus Ii- VUOštj bendrom jėgom, 

komitetas. Aukavusiųjų pą- gų srityje Carney ligoninėj, • Įdomus faktas, kad inž. v. 
valdės bus paskelbtos kitą išvyko atostogų. Po atosto- |Sirutavičius iš visu dalyviu (lis-

savaitę “Keleivyje’ ,gų jis specializuosis garsio-
■ Veronikai Ivanauskienei ir Feliksas Grendalis, ke-
jų pagelbininkams, svočiai Holiką metų buvęs Lietuvių l --------------------------

i Onai Mazrimienei už gardų Piliečių ir Kęstučio Draugi- Lietuvių Protestantų 
!keiką, svotui Adolfui Iva- j<i valdybų narys po sun-

Pabaltiečių Dr.-jos (Bai- nauskui, pamergei Nelei kios operacijos grįžo iš Il
tie American Society) pa- Franchett, pabroliui Mikui goninės namo ir čia sveik- .Sekmadienį, birželio 16 bas

Pabaltijo laisvės diena
Žiniai

145 pus. 25 c..Šiai -iū.-ų Karalių-, 
neturtingiems Viliui, turime ir ma- 
iešmų .-paustiir.ių nemokamai. Pra
šom kre.ptis: I.. B. S. A. 3414 S. Li
tuanika Avė.. Chicago 8. lll.

Jieškojimai

stangomis gubernatorius Vasiliauskui ir visiems už sta

Nary* joj Leahey klinikoj.
kusijose dėl suvažiavimo vietos 

pašildė VVuerzburgą, kaip arti

mesni punktą prie prancūzų ir

Clbinskas -Ju<-za- ieško sesers Ge
nės Kovclin. kuri anksčiau gyveno 
Kwansville, Arkansas. Ji pati ar jų 
žinantieji atsiliepkite adresu: 

Juozas Clbinskas
Vilkaviškio rajonas 
Bartininkų paštas 
Iiombaukos kaimas 
Lithuanian S.S.R. (25
Lietuvos T.S.R.

“Darba*” išeina
anglų zonų.

vienuolika i
kur 
metu

Šios

(June) 2 vai. po pietų, Liu- meratoriams.

savaitės gale “Dar-į 
bus išsiųstas pienu-:

ir ivvko.

Ieškomas Česlovas (Česiusl ()RAX- 
.. ... . . . tas, sūnus Jono. gini s 1921 m.
IS tikrųjų prieš Bijotų km.. Kybartų val.šč.. Vilka

viškio apskr. Vra žinių iš Lietuvos.
Jis pats ar jį žinantieji malonėkite

suvažiavimas

atsiliepti
Mrs.
3730
Detroit 14,

adresu:
(J. Suginto 
Kuru.- A ve.

•b. (28

Fuicolo birželio 15 d. pa- brangias dovanas — duktė- Jo sūnus Mykolas G re n- teronų bažnyčioj, 85 W.Į -------------------------------
skelbė Pabaltijo valstybių riai Marytei ir R. Kazlaus- dalis yra gydytojas chirur- Nevvton St., Bostone, bus SKAITYTOJŲ BALSAI 
laisvės diena. ky už 25 sidabrinių dolerių
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ATOSTOGOS... KUR?
Gražios gamtos aplinkumoje, prie (Juaddrie ežero. Thomp
son. Conn.. priimami vasarotojai atostogoms, savaitgaliams, 
iškyloms.
žuvingas ežeras, geros žvejojimo sąlygos apylinkėse. Papra
sti ir motoriniai laiveliai.
Erdvūs miegamieji, dideli laisvalaikiams praleisti kamba
riai. Žaidimai. Televizija. Dušai.
Valstybės tvarkomi Quaddric ir Memorial Park paplūdimiai. 
Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.
Sezono pradžia birželio mėn. 1 d.

J. Paknys
x BOK 126 Thompson. Conn.
fe Telefonas: Put nam—Walnut 8-7736
v; XXX X '• XX x :šx f •• X X »X S? " x •• X XXX *; - x x 3 XX ■-:; 11 x XX:::; x ‘.:: u ‘: x:; s
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LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
ORBIS” siuntiniai pasiekia LIETUVĄ per 3-4 savaites. 

Siunčiamt tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiai aukštos 
kokybes, o kainos žemos. 100'< garantija siuntiniams. Se
kite mūsų skelbimus laikraščiuose ir naudokite kaipo kai
noraščius. Rašykite mums lietuviškai.

SKELBIMAS Nr. 1
i.iuif i:iviuiag<«s r gatavu.-' i u»rv«~,

vaistus ir kitas reikmenis. Kiekvienas siuntinys gali būti sudėtas iš 
aukščiau paminėtų dalykų t. y. siuntiniai savo turiniu gali būti mai
šyti. Mūsų siuntiniai yra lt) kilogramą arba 22 svarą brutto. Jei siun
tinyje nėra skardini:} dėžių—tai gryno svorio galima dėti 9’š kg arba 
21 sv. (pav. jei vien cukrus, miltai, ryžiai). Jei yra skardinių dėžių, 
siuntinyje yra gryno svorio (netto) 9 kg. arba 20 svarų. Mūsų siunti- 
tiniai pakuojami kilogramais, tai prašome gerbiamų klijcfltt) daryti 
užsakymus kilograminiu skaičiavimu (1 kg. ’skg, G kg), o ne sva
rais). šalia kilogramų paduodame kainas svarais dėl )>endros orien
tacijos. nes dauguma firmų skaičiuoja svarais. 1 kilogramas yra ly
gus 2.21 svar.

.Siuskit Į LIETUVĄ siuntinį iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS 
PER

TAZAR OF LONDON

• -

SU NTINYS MOTERV DALYK V šit NTIN Y.S
1 kuponas—3 jardai vilnonės nie-’ j kuponas_ 3
ilžiagos suknei juodos, rudos, mė- į 
lynos, žalios, raudonos, ar smė- '
li<» spalvos............................ $23 '
Prie to prHėkit: batukus, apati-i Prie to pridėkit: pamušalą, koji
nius. nerlinuką, gražaus šilko ar n*"s- marškinius, čeimtus, šliures, 
medvilnės bljuskelėms ir sukne- ; pirštines, skustuvą, amžiną plun- 
lėms. |

EKSPRESO MAISTO PAKIETAI

\Vorsteil 
r.as. rud

VYKV DALYKV
su trečdaliu jardai 

Tennis "B" fancy mėly- 
pilkas ar juodas .$23

kaina už kg. 
cukrus $0.72
ryžiai 0.95
miltai kviet. 0.75
manu kruopos 0.95
makaronai (verm.) 0.95 
pieno milteliai 
valg, alyva
margarinas 
sviestas
sūris “šveiear."

$2.35 
2.30 
2.00 
2.05 
2.50

Taukai (kiauliniai) L90 
bekonas (daniškas) 2.00
kumpis 
kumpio dešra 
salami dešra 
Kepenų paštetas 
k i 1 kės (an jouvis)

3.25
2.50
2.H0
$2.00
2.30

uz sv.
$0.3.3
0.43
0.34
0.43
0.4.3
1.07
1.04
0.91
1.20
1.14
0.87
1.18
1.47
1.14
1.28

41.18
1.04

pipirai
citrinai švieži 
apelsinai švieži 
džiov. vaisiai 
"kompotas” 
razinkos 
fygos
datulės vaisiai 
bičių medus 
šokoladas 
kakava 
kava
arbata kg. 1.40 
arbata ’a kg 2.75 5.50 
muilas ] .05
cigarečių 2000 št. Philip 
Morris <10 pok.) su muitu

kaina už kg.

1.50
kaina

1.90 
1.50 
2.1" 
2.40 
2.25 
.3.55
3.90 
3.00

uz sv. 
1.25 
0.08 

nepastovi

$29.00
5 svarai taukų 
5 svarai miltų
5 svarai cukraus 
I svaras šokolado 
I svaras saldainių 
1 svaras razinkų

Prie paminėtų siun- j 
tinių galit pridėti vai-Laį„as 
stų iš mūsų

$30.00
1 svaras kavos 

kenuos 1 svaras šokolado
2 svarai ryžių 
5 svarai cukgaus 
2 svarai kakao 
2 svarai meilaus 
2 svarai miltų 
2 svarai taukų 
2 sv. skalbiamo muilo

$31.00
5 svarai cukraus 
2 svarai miltų
2 svarai taukų
3 svarai razinkų
1 sv. kavos ar arbatos 
1 svapas sviesto

1 svaras kakao
2 sv. skalbiamo muilo

aukščiau nurodytas
____ Įeina viskas

katalogo.Sovietų muitas ir pri
statymo garantija.

pat siunčiam 
siuvamąsias 

mašinas, akordionus ir 
laikrodžius.

i (
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TAZAB OF LONDON

Reservoir St~ Cambridge, Mass^ tei. Klrkland 7-970-'’

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBĖS 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 apdraudos sumą.

SI<A—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

ŠIA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

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

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

•m. m. j. vnnRAs
m W«t Mth Strwt, Nmr Y«tk 1, N. Y.

0.82 
0.68 
o.9e 
1.09 
l.t»2
1.63 
1.77
1.64

2.50 
0.48

4-25
Pastaba: valg. alyva, sviestas, taukai, bekonas, kumpis, kep. pašte- 
tetas. kilkės ir pan. yra skardinėse dėžutėse: tokio siuntinio gryna- 
(netto svoris į yra 20 sv., o su įpakavimu pilni 22 svarai <10 kg.) 
brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai įpakuoti kartonuos jų grynas (netto) 
svoris 21 sv.— o brutto 22 sv. (10 kg.) ir susumavus siuntinį: reikia 
dar. pridėti — licencijos mokestį, garantuoto pašto išlaidas, kas kar
tu sudaro $6.50. Standartiniai siuntiniai:
L cukrus brutto 10 kg. (22 sv.) $6.45 plius $6.50 viso $12.95
2. taukai brutto 10 kg. (22 sv.) 17.10 plius 6.50 viso, 23.60
3. stori sūdyti lašiniai brutto 10 kg (22sv.| 17.90 plius 6.50 viso 24.40 
J. looO amer. cigarečių Philip
Morris (50 pok.) ir 7 kg (15’j sv.) cukraus 6.50 viso 24.50
1000 tabl. isoniazid (rimifono) ir 7 kg. <16uj sv.) cukraus viso $30
stiprūs geri moteriški batukai (daniški) su muitu..................... $10.95
stiprūs geri vyriški tatai su muitu $12.00

Sekite mūsų skelbimus ir naudokitės kaipo kainaraščius. Gyvenan
tieji už Toronto ribų siųskite užsakymus paštu prijungdami money 
order (pašto perlaida), o mes prisiusime Tamstoms visus reikiamus 
pakvitavimus. Nedarome skirtumo tarp JAV ir Kanados dolerių.

"9RBIS” 4414 Rorkwell St., Chicago, lll. Y A 7-2445 
"ORBIS“ centras: 298 Hathurst SL, Toronto. Ont.

Tel. EM 4-2810
'*j<xx»Qty>Q-xj(xx.inuiiiiin»n—i n nnn d um—i iomn>—— 
f *•» ag »~xxMitai(«gggx>CX»gH8*itaa>taaM« Kx.aa*«»«xa g

SIUNTINIAI LIETUVON IR ANAPUS 
GERIAUSIA SIŲSTI PER “ANAPUS”

liiojau rašyk. Reikalauk kainoraščiu—informacijų: 
-ANAPUS Mail Order — Dr. G. Valančius 

I7O7O Ludlow SU Granada Hilb, Calif. — I SA
Siunčiame ir oro paštu per Stockholmą—Rygą.

Ypač pigiai ir greitai pasiunčiame vaistus.

L.................

Ir mann žodelis
i

Jūsų redaguojamame laikraš- ’ 
tvje buvo paminėtas inž VIa- Į 
das Sirutavičius Jo 80 metų su- į 
kakties proga.

i Ten rašoma: "Tai įdomi as- ! 
menybė, apie kurią vertėtų 
daug rašyti ir kalbėti, bet 
trumpos laikraščio skiltys ne
leidžia to daryti. Reik tenkin
tis vieno kito fakto iš jo tur
tingos veiklos iškėlimu”.

I Prisidėdamas prie Jubilijato 
pagerbimo noriu pasidalinti 
mintimis su skaitytojais, kad 
inž. Vladas Sirutavičius buvo 
aktyvus organizuojant Lietu-

• vos Inžinierių Tremtiniu Drau-

Inž. Bronius Galinis

AR VERTA?
išleisti $2.00 į metus, kad už
laikius gražius plaukus? Mė
gink NEVV ERA! 40 metų sėk
mingai vartojamas. Siųskite

Paieškau Antano Skaburskio iš Xi- 
ciunų km., Gelažių para)). Turiu ži
nių nuo jo sesers iš Lietuvos. Jis 
pats ar jį žinantieji malonėkite at
siliepti adresu:

Paul Antanavičius 
58 Foster St.,
Ne\v Haven, Conn.

Paieškau Antano leskevičiaus iš 
Valadikovo kaimo. Plisos vals.. Dia
nos aps., Vilniaus srities. 19-35 me
tais gyveno Argentinoje. Jis pats 
ar jį žinantieji |.rašom atsiliepti ad
resu:

J. Pearl
c.76 \Y. Broadway 
v ancouver. B. C. c anada <24

Paieškau savo sesers vaikų—Vytau
to Jončiaus ir Jono Yilkausko. Gal- 

. jie gyvena ar gyveno Vokietijoje. 

.Taip pat Įiaieškau Jurgio Žukausko, 
kuris gyvenu aide Chicagų. Minėti 
asmenys ar juos žinantieji prašomi 
atsiliepti šiuo adresu:

I.. Virbickas 
6 VVaverly St..
Worcester, Mass. (25

ve-; giją Vokietijoje, iš kurios
; liau išsivystė Pasaulio Lietuvių Į $2.00 už. 8 oz. bonką 
;(Inž. ir Archt. S-ga ir Ameri- j E. BITAl’TAS

kos Lietuvių Inž. ir Archt. S- ' 302 So. Pearl SU Denver, Colo. 
; ga. Tas įvyko 1946 m. vasario
; mėn. 1 d. Augsburge - Vokie
tijoje. Naudojantis proga, kadĮ
►j
I)Ūkio Atstatymo Konferenciją 
!'skaitlingesnis inžinierių skai
sčius, Augsburgo inž. iniciatyva 

buvo sušauktas inžinierių susi
rinkimas inž. ir ajrht. susior-

► ganizavimo reikalui aptarti.

čia buvo suvažiavę į Lietuvos
BIBLIJOS TYRINftTOJV 

GARSINIMAS

. 1

NAUJIENA!! !
Pinigai persiunčiami į Sov. Są
jungą. Lietuvą, Latviją. Estiją. 
Pilnai garantuojame ir oficia
liai —100 rublių $10. Persiun
timas atsieina $5. Perlaidos di
džiausia suma $50., bet galima 
užsakyt perlaidų kiek norima.

GRAMERCY 
744 BROAD STREET 

NEWARK. N. J.
Licensed and Bondod by 
N. J. State Banking Com.

“ATGAIVINIMO LAIKAI”
šiandien didžiuma žydų tclH-gyvc- 

na “tyrumoje”; tat Dievo kara
liavimas ant jų nesiduoda nuo to 
laiko, kai jie saugia: sugrįš į ža
dėtąja šalį. tat velyk, sulyg pra
našyste. tai prasidėjo tada. kai Jis 
ištiesė savo ranka surinkti juos iš 
tautų į kurias jie buvo išsklaidyti. 
Viešpaties "ranka" yra Karalius Je- 
žus. Izaijo 52:10 skaitosi: "Viešpats 
prirengė savo šventa petį visų tau
tų akyse, ir visi žemės pakražėiai 
matys mūsų Dievo išgeiitėjinių”. Je-

Prašonios atsiliepti Galalytė Ona ir 
jos sesuo, kurios vardo neprisimeni). 
Abi kilusios iš Miliūnų kaimo, Sie
sikų vals.. Ukmergės apskr. Ištekė
jusių pavardžių nežinau. į Amerika 
atvyko prieš pirma pasaulinį karą 
ir gyveno Brooklyne. N. Y.
Paieškau Povilo Janus, gyvenančio 
I.ong Island. N. A'. Turėjo ar gal ir 
dabar turi taverna. Anksčiau gyveno 
Chicagoje. Ro.-kvvcll St.
Jie patys ar juos žinantieji malonė
kite atsiliepti adresu:

Antanas Talalas 
10546 So. La Šalie St.
Chicago 28, lll. (24

Vedybos
\’e<lybų tikslu noriu susipažinti su 
dora moterimi, našlį- ta mažų vai
kų ar pagyvenusia mergina. Esu 
nuslys be vaikų, pusamžis, mylių 
rimto šeimyninį gyvenimą. Rašyki
te adresu:

VV. Matonis 
1358 Gatės Avė.
Brooklyn 21. N. Y. <24

tODYNAS
A. LALIO

Lietuvių«Anflų ir
Anfhį-LMturių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
54$ E. Broadway

So. Boston 27, Ma**.

BRl KNfcS LAPAI
Bruknės lapai yia 
vartojami nuo be- 
tvarkingo šlapini
mosi, nuo akmenė
lių augimo, inkstų 
uždegimo, pūslės 
nedirbimo neveik
lumo ir šlapinimo
si kanalo. $2 sv-

Trukžoliu šaknys nuo patrū
kimo, pasijudinimo, skaudėjimo 
po krūtine, dieglių. Suteikia 
prakaitavimo ir atkosėjimą 
Kaina • . . • . $3.00 svr.

Pelynos Žole nuo plaučių ne
sveikumo. geltligės, karščiavi
mų, drugio ir nuo gumbo pasi
kėlimo, taiso vidurius jas ge
riant. duoda apetitą geresnį. 
Kaina .... $200 svaras. 

ALEXANDERE C0- 
414 Broadway 

South Boston 27, Mass.

PATI PATIKIMIACSIA EI R M \ SII NTINIAMS PERSI VSTI | 

SSSR. I.IETEVA. LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITI S KRAŠTI S

Parcels To Russiajnc.
I5.» BEDEORD AVE„ BROOKLYN 1«. N. Y.

Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-G1G5

ši firma t ra Masktn jv INTI RIŠT įgaliota čia ticloje imli 
muitą už siunčiamus daiktus į SSSR.

Klijentn palogunnii veikia šie skyriai:

11601 Jos. t ampau A ve., DETROIT 12, Mich. Tel. TO 8-0298 
651 Alhany Avė.. HARTFORD. Conn. Tel. I Hapel 7-51«4 
121 S. Vermonl SL, LOS ANGELES. Calif. Tel. DC 5-6550 
78 Second Ave„ NEW YORK. N. Y. Tel. ORchard 4-1540 
832 No. 71h SU 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 j»er 7—10 dienu.
Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės Įvairiais alfabetais, 
akordijonai. siuvamos mašinos. Pristatymas garantuotas ir 
gaunate gavėjo parašą.

PARC ELS TO RCSS1A. INI.
Naujas adresas: 1530 Kedford Avė., Brooklyn. N. Y.

Telefonai: INgersol 7-0465, 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 vielą pasiekia per 7 savaites, oro paštu—per 8-10 dieną.

d
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RETA PROGA

Vietinės Žinios
ATEIKIME,

PROTESTUOKIME!

Jau šešiolika metų žiau- 
įus pavergėjas msas bolše
vikas žudo mūsų tautą, jos 
geriausius sūnus ir dukras

Bostono Lietuvių tautinių 
šokių grupė yra išnuomoju
si gerus miegamuosius toli
mojo susisiekimo autobusus 

* i Chicagos Lietuvių tautinių 
šokių šventę. Kas kaitų su 
mūsų šokėjais norėtų j Chi- 

prašoma regis
truotis Lietuvių baldų pre
kyboje — Lithuanian Fui- 

Kalbės prof. K. Paštas ii niture C o. 366 W. Broad- 
Wa*hington, D. C. Meninėj way, So. Boston. Mass., o 
daly dalyvaus: Solistė Sta- telefonas AN 8-4618 ligi 

15 dienos.

(E. Broaduay), šį šeštadie
nį (ne sekmadieni, kaip kai _ vvkti 
kur buvo skelbta)., birželio *
15 d. 7 vai. vak.

SMAGI IR RETA PROGA!!!

GEGUŽINE
BROCKTONE, ROMUVOS PARKE 

SEKMADIENI, BIRŽELIO 16 DIENA

Dr. B. Matulionis
Vidau*, su arialtsl abaHa Ir
aft.

fa I

tremia i Sibirą ir kitas vie- sį Daugėlienė, jai akompa- birželio 
tas vergų darbams dirbti. nuOs komp. Julius Gaidelis; Autobusai keleivių lauks 
Jokio pragiedrėjimo ir sian- Bostono Dramos Sambūrio birželio 27 dieną 2 vai. po- 
dien dar nesimato. aktorė Regina Norvaišaitė piet ties Lietuvių Klubu

Toms baisioms tėvynės ir Algis Gustaitis. Jaunas prie minėtos LietTivių bal- 
kančioms prisiminti, jos au- muzikas kompozitorius Da-
koms pagerini, kartu oku
panto žiauriems darbams 
pasmerkti ir mūsų pasiryži
mui nepaliauti kovoti kol 
mūsų tėvynė bus laisva su
stiprinti Lietuvių Bendruo
menės Bostono apylinkė 
rengia viešą 1941 m. birže
lio mėnesio baisiųjų trėmi
mų sukakties minėjimą.

Minėjimas bus So. Bosto
ne Municipal Building salėj

rius Lapinskas paskambins
dų prekybos, Chieagoje nu
vyks kitos dienos vakare, o

lios,

DR. D. PILKA
Ofiae Valandai: mm * fcl 4 

ir mm T M 6
546 BROADWAY
80. BOSTON, MASO. 
Telefonas AN 8-1320

TaL AV S-4SSS

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: t-4 ir «
Nedėliomis ir Šventadieniais: 

pagal susitarimą

495 Columbia Road
Arti Uph^i's Carnar 

DORCHESTEB. MASS.

•

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9019

Dr. J. C. Seymour
(LANOtlUS)

Uetaeia Gydytojas Ir Chirargaa 
Vartoja vėliausios konstrukcijas

X-RAY Aparate
Pritaiko Akintas 

VALANDOS: nuo 2^, aoo 7-S
534 BR0ADWAT

SOUTH BOSTON, MABB.

Tel. AN 8-2805
Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Rodti

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
RBAL STATE A INSURANCE

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Bes. >7 GRIOLB STREET

Weat Rosbary, Maaa.
TeL FA 3-5515

.. r'

KETVIRTIS A CO.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-DeiMantai
Papuožalai

Elektras Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiua, 

žiedus, papuošalus
379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARD W ARE Ca
SaeMakaa A. X. Alekse

08 Best Braadvay
Seat* Baataa >7, Maaa.

Telefonas AN 8-4148
Bsajamin Moore Maleeea

^a**WMUMCLM*UM

Visokie Reikmenys Naamaa 
Reikmenys Plumbeitans 
VtosŪaGrisliM Daiktai

VAISTAS -A2IVA-

Bostono Lietuvių Tautinių šokių Grupės sąstatas

pianu savo ir kitų kūrinius, i Bostoną grįš liepos 3 die- 
Visus Bostono ir apylin- Už viet3 autobuse i ten 

kės lietuvius ir ju organiza- algai tik 3b doleriai, ku-
cijas kviečiame* ‘dalyvauti, 'juos reiks sumokėti birže-
Draugijos, kurios turi vėlia- dieną Bostono Lietu-
vas. prašomos dalvvauti su viV tautinių šokių grupės 

; rengiamojoje gegužinėje 
•Brocktone Romuvos parke 
arba kitą dieną, pirmadie
ni, Lietuvių baldų prekybo
je Bostone. Kas dalyvaus 

i šioje gegužinėje, gaus ten 
, ir platesnių informacijų 
u apie kelionę i Chicagą.

jomis.
įėjimas nemokamas.
A.L.B. Bostono apylinkės

Valdyba

Liūdesio valandoje, brangiai motinai Lietuvoje mirus

DR. BRUNO KALVAIČIUI
Gilią užuojautą reiškia

B. ir J. Vaičaičiai

TAUPYKITE $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Pilnas krosnies ir boilerio įtaisymas 
PRIEINAMA KAINA

Visiškas
Įtaisymas $279

Lengvos mokėjimo sąlygos

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester

PARDUODAMI NAMAI
So. Bostone parduodu trijų šeimą

■ namą. po 3-4-1 kambarius. Visi įren- 
j irimai. Renrių neša $1.104 per metus. 

Į: Galiu parduoti ir vieno buto baldus. 
| Kaina už namus tilt $4.500. Kreiptis 

’ telefonu A N 8-4087.
. j

1 SIŲSTI | LIETUVA IR J SIBIRĄ
i Stori, geriausios rūšies tikri vyriški 
• padai batams taisyti. Prisiųskite 
batų mierą ir $1.00. Prisiusime 
paštu.

JEREMIAII BERMAN CO.
52 South St.. Boston. Mass.

Parduodamas klubas su namu
. 7 dienų pilni laisniai. biznis eina. 
| namas geras, yra žemės akeris. kai- 
i na prieinama. AVest Hanoveryje.

I
Mass. Kreiptis <5A Arthur St.. Mon- 
tell<>. tel. Brockton 8462. klausti Mr. 
Frank Strip. (2*5

I NAUJA VASARVIETE

Šis jaunimas rengia linksmiausią šios vasaros 
TAUTINIAI ŠOKIAI ir PAUKŠČIŲ KONCERTAS,
LIETUVIŠKI ŽAIDIMAI—atlieka vaikai ir 3-4 metų mažiukai.
Programa truks popiet nuo 2 ligi 4 valandos.
Po programos grieš geras orkestras.

Atvykę tikrai nesigailėsit. Svarbiausia pamatysit visą pirmosios Lietuvių tauti
nių šokių šventės repertuarą iš 18 šokių, kuriais vadovaus Ona Ivaškienė birželio 16 
dieną Romuvos Parke.

Bušai i tą gegužinę Jūsų lauks So. Bostone ties Lietuvių Klubu 1 vai. popiet.

gražios programos gegužinę: 
kuriuos atliks šie š

J

mad. birž. 17! 9 reisai visad. ■

linas Savaitgalis. Ateikit | 
Lenktynes. I)u Dideli (vykiai

uFFolk
FOST TUMI 1:49 — O. B. CIOMS 1:39owns
$l«,«t>4> Bunker Hill Handicap.
rrcitriai ir senesni. <’> furlongai 
šeštad. birž. 15—$25.000 pridėti 
John R. Maeomher Memorial 
Handicap. Treigiai ir senesnį, 
apie 1 ’į ml. ant vejos, pir-

PARDUODAMAS BOILERIS 
Parduodu 50 galionų boilerį šildomą 
elektra, tik vienus metus vartotas, 
kaina $150. Parduodu varinių ir gal
vanizuotu boilerių, elektrikinį šal
dytuvą (kaina $40>. taip pat duris, 
langus ir kitką. Kreiptis į:

Mrs. Stana'vhite
44 Aspcnwall Rd.
Dorchester. Mass. (24

LsM OMl UJ AM AS KAMBARYS
Kambarys su oaldais, * fumišiuotas», 
atskiras įėjimas, gera transportaci- 
ja, visuomet šiltas vanduo ir kiti pa
rimk urnai. čia pat jūra. Kreiptis iki 
9 vai. ryto, tarp 12 ir 1 po pietų ir 
po ri vai. vakare.

008 E. 7th St.
So. Boston 27, Mass.

Ivas perka ar parduoda J
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

į Nuo birželio 1 d. atidary
ta 30 mylių nuo Bostono, 
prie Oldham Pond, Pemb- 

iroke, Mass., vasarvietė.
į Graži vieta, geras paplū- 

__________ iidimys. Vasaruojanti šeima
'gauna savo žinion laiveli. 

VISOKIŲ x į Virtuvėje gali pasigaminti 
xl valgyti arba laiveliu pava
di žiavus 10 minučių paežerėj 
' yra užkandinės. Kasdien 

atveža pieno. Meškerioto- 
.. jams gera vieta, 
jį Kambarius galima užsa- 

7LČ kvti iš anksto savaitėms ari; 5^ r «

Šaukit GE 6-1204

GERIAUSIAS NAMŲ DAŽYTOJAS ir 
GEDIMŲ TAISYTOJAS YRA
Jonas A. STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. Dorchester, Mass.
Tel. CO. 5-5854
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k The Apothecary
Lietuviška T ikrą Vaistinė

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ii- turime visus gatavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštu.', kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną. ir vai
stu nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit i lietu'išką vaistinę.
Sa\. Emanuel I.. Rosengard. R S., Reg. Pharm..

3s2a W BROADIVAY. tarp E ir F gat'iu. SO. BOSTON. 
Telefonas A N S-6020

Nuo :♦ r\t<» iki 8 \al. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-
SSSSXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXSXXXXXXXXX5JS X X X X X X

•ę savaitgaliams.
Iš Bostono važiuoti trun- 

Važiuoti keliais 3,
58 ir 14. Keturioliktu 

pavažiavus 2 mylias , 
miškan keliuku Tay- J 

Rd. ir prie pat eže- * 
bus vila su užrašu: 1

5 ka 1 vai
g 18\
“ keliu 
§; sukti
a lor PTx X
“ALAUŠAS.
“ Informacijų gauti 
* rais pa

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

Td. ((i 5-58:19 LIETUVIS PU MERIS Tel. CO 5-5839 £ 
Dabar laikas žemomis kainomis daryti gazo ir aliejaus šil- £ 

nmaciju gauti vaka- 4! <lyni° Įrengimus. Mes atliekame visokius “pluming” (vamz- .t 
a< Iena Vilėniški (tel S <lzni lvc<,Mno ‘r taisymo) darbus. Pirm negu ką darysite į LoS ‘ ® 1 (tu. j PAKLAUSKITE MfSŲ KAINŲ! t

 ė
REIKIA VYRO TAVERNOJE

Ū PLEKAV1CIAUS KEPYKLA, SIS Cambridge St. 1

ro

AN 8-8384 L

Pranų Lembertą
REALTOR

17 Upland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

t

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Parcel Department

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

409 West Broadvvay So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS

(dolerių. Darbas lengvas. Kreiptis: 
’D’ St.. So. Bostone. Mass. (21

LIETI VIŠKA KIRPYKLA
Kerpa plaukus pigiai ir švariai. At 
dara iki ri vai. vak. Prašom užeiti 
<’.K i E. Fifth St., kampas M St. 
So. Bostone. Parduodame vi 
plaukams toniką. (25

NAMU SAVININKAMS 
Pentiname namus iž lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
Tek: JA4-4576

Cambridge yra adata vakarais, išskyrus sekmadie- 
•į nius Mes turime dideli pasirinkimą visokių pyragai- 
x čių Jūsų valgymo malonumui, o penktadieniais ir 
" šeštadieniais mes kepame barankas ir pyragus ir

virš to šviežią Baltic Lietuviiką Ruginę Duoną.

X

5 į*
g

RADIO FKOGKAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- « 

; Iociklų, veikia
niais nuo 12 iki 
jieną. Perduodamos lietu- £ 
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka. *

Biznio reikalais kreiptis į

kitas Kl SIJOS t aklumas sritis
jš naujų ir naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir 
kitko. \ įsas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas-

Dėvėti riliai ir kitokie daiktai įkainuojami pagal jų vertę.
N

Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai
goje- Prašykite kataloglų.

Jš toliau Gųskitc siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia
mu prekių svoris negali būti didesnis kaip 18 svarų, 
pjekite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo Ir gavėjo adresus. .Mes, 
siuntini i»erj)akavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo
išiaio įstaiga iietuuška. dėl informacijų kreipkitės lietuviškai. Baltic Florists gėlitį ir do-,£ 

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar- .anų krautuvę, 502 East 8 
nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun* 3rn&dwav, Sn. Bostone.

K
sekmadie- S 
12:30 vai. B
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čiame su INTURISTO įgaliojimai
Siunti?,:;.) priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak. ketvirtadie 

niai- i.:.'' ik) 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.
Skelbimas laikinas, iseikupkite adresą.

gau- g
Baltic Lietuviilca Ruginė Duona yra parduodama 

S daugumoje krautuvių, kur Jūs perkate. Kai pirksit 
ruginę duoną dabar prašykit ir pirkit tikrą lietuviš-Tek A N 8-0489. Ten

aamas ir “Keleivis.” ...
G ką i uginę duoną, BALTIC RYE BREAD!Steponas Minkus.

kiekvieną numeri fi
gai, Mis nr money 
kalno. Adresuokit:

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jastke of the Peaee—CemtaMa

598 E, Broadway 
So. Boston 27*

J'lTel

Ss 1

AN 8-1761 ir AN 8-2481


