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24 Valstybės Tariasi 
Sušaukti J.T. Seimą

Jungtinių Tautų Paskirta Komisija Paskelbė Tyrinėjimus 
Apie Vengrijos Sukilimų; Tų Pranešimų J.T. Sei

mas Turėtų Tuoj Pat Apsvarstyti ir Išnešti Savo
Sprendimų; Tyrinėjimas Kaltina Rusus 

Dėl Vengrijos Skerdynių.

Jungtinių Tautų seimas, Senatas Už Valdžios 
kuris pneme 10 rezoliucijų i . fi n •
prieš rusų daromas skerdy-; Matomą MelCtrmę
nes Vengrijoj ir pakartoti-; ------ —
nai reikalavo ištraukti ru-i Senatas pereitų savaitę. Isų armiją iš Vengrijos, sa- 45 balsais prieš 38 nutarė, 
vo nutarimais nieko nepa- kad pati vyriausybė turi su
siekė. Rusai tebešeiminin-‘ tyti didelį pilimą prie Helis 
kauja Vengrijoje, kaip už- Canyon per Snake upę Ida- 
kariautame krašte. Tas pats bo ir Oregono valstijose. 
J.T. seimas buvo paskyręs!Vyriausybę pilimų ir elek

trinių statymą toje srityje
atidavė privačiai kompani-

PREZIDENTAS SUSITINKA SU KONGRESMONAIS

Po trumpo negalavimo pasveikęs prezidentas Eisenhoweris pakvietė į Baltuosius 
Rūmus republikonų partijos kongresmonus pusryčių, kurių metu jų kalbos sukosi 
apie tai, kaip laimėti daugumos pritarimą administracijos įstatymų sumanymams.

Kini) ir Korėjos Komunistai 
Grasina Ginti Paliaubas

Kinų ir Korėjos Komunistai Šaukia, Kad Amerika Lau
žo Karo Paliaubų Sutartį; Bet šiaurinėj Korėjoj 

Bolševikai Jau Seniai Paliaubų Sutartį Sulau
žė ir Ginklavosi, Kaip Norėjo.

Mauflmcer U Kelia»•••• sv * i tarė apginkluoti pietines Piniginių Ginčų Korėjos kariuomenę nau-
----------- ijausiais ginklais ir pranešė

Mayflovver II laivas iš apie tai Korėjos karo pa- 
Plymouth išplaukia į New liaubų komisijai. Amerika 

įYorką, kur jis bus išstaty- tokį nutarimą padarė todėl, 
tas parodai kuriam laikui ir kad šiaurės Korėjoj kinų 
įtik vėliau grįš į Plymbuth ir korėjiečių komunistų ka- 
;ir čia pasiliks visam laikui, riuomenė visiškai nesilaiko 

Tuo tarpu tarp to laivo karo paliaubų sutarties. Ko- 
manytojų ir sumanymo munistai stiprina savo ka-

emėjų kilo ginčai dėl... riuomenę ir ypač karo a via- 
kirtimi T ouroe icrtloiilzo io ^2 2^ ..2~„2 _ 2

Daktaras J. Kris Vyriausias Teismas Kanadoj Susidarė 
Negaus 1,500 Dolerių Spręs Girard Ginčą Nauja Vyriausybė

Birželio 21 d. Kanadoje P*n*OT- Laivas išplaukė iš ciją visai nesiskaitydami su
komisiją iš 5 diplomatų ir 
jiems pavedė ištirti Veng
rijos įvykius ir padaryti J f 
seimui pranešimą. Komisija 
dabar baigė savo darbą ir 
padarė platų pranešimą 
apie vengrų sukilimą prieš 
rusus ir apie rusų kariuo
menės žiaurų sukilimo mal
šinimą.

J. T. seime 24 valstybės 
padarė siūlymą paskirti ko
misiją Vengrijos įvykiams
raištyb£abUriSiPSkti “ Jei”n^7rūmai senato!^‘daktZ'bilosTumokt Sm° Pasi?*l!Ymas’ 1?alut.inai nisterife fr Są kvaito'jis Plauk®X^°“outo?a'i Savo Srasinin’ams Patv»-
tuoj pat nepaprastu J. T. nusistotym^pmems, tai gal ^Stori ZSrivi čt ^munistai šį

seimo sesiją ir apsvarstyti prezidentas D. D. Eisenho- Drįe vajko celbėiimo ir vė- ™ U U K ° Bendruomenes ministe- ... nesusinratimu irtu- pi.l7nadlen.1 Pas,uate Į Plet’- 
komisijos padarytą praneši- wer tą nutarimą vetuos ir Rau prje jo gydymo pralei-i v . . , , .. Pirrnininka1^ dalyvauja išsisukinėti nuo nės- korėjos teritoriją ne-
mą. 24 valstybės šį trečia- tokiu būdu elektrainių sta- dęs apįe jpp valandų o už Kareivis Girard kaltina- Londone pasitarimuose. skolininku. Atrodo P?až4 būrį savo greitųjų
dieni turės savo posėdį ir tymas ant Snake upės pa-'valandą jis skaito po $30 mas’.kad Jis būdamas sar- Nauja konsei-vatonų vy- į Mayflovver II tik na- ^®k^uvV* 19 ,’uslI darbo 
nutars, ar šaukti J. T. seimą liktų visvien privačios kom- todėl jis‘tik puse tiek te- nušovė vieną japo- riausvbė Kanadoje ieškos nirmtakūnės' lėktuvų perskrido
tuoj pat, ar palikti klausi- panijos rankose. įkaitė kiek jam priklau- 1m°tei'1’, • kun ,^udymo ^esmų ekonominių ry- kinius^kandalS ^pietinės Ko,ej°s pozicijasi

- J pasKaue, KieK jam piiKiau lauke rankl0J0 tUsčnis pa-šių su Anglija ir kitomis Pinl^mlus SKanaalluKU8‘ pietus nuo karo paliaubų li-
j , .. tranus. Britu Tautu Bendruomenės

-------------------- bet dide^ pa-Kinų Generolas

jai ir net sutiko leisti tai' Prieš 5 savaites po visą Aukščiausias šalies teis- susidarė nauia konservato-'Anglijos ir paliko ten nesu- karo paliaubų sutarties
kompanijai greitai nurašyti;kraštą nuskambėjo 7 metų mas liepos 8 d. spręs karei- rįu vado John Diefenbake- m°bėtų skolų įvairiems pir- draudimais.
pilimų statymo iškasenas ne- berniuko, Kent Hooper, is-vio Girard teisimo klausi- ved vvriausvbė ku- kliams už visokius paimtus --------
mokant valdžiai mokesčių. ;gelbėjimas iš siauro šulinio, mą Vyriausybė nutarė,kad ri ir perėmė kražto* tvarkv- daiktus- F":

Senatas seniau irgi rėmė i kui?a™ va!kas, lšbu\°. be’ Girard turi būti teisiamas mą. Nauja vyr iausvbė netu- ka\ nol\ 
riausybės politiką, bet! veĮk ?4 *al?ndas‘ Valką japonų teismo, o kareivio „ parlamente daugumos, to-;?1 est? uz 
įbar criežtai nakeitė savo '£elbetipadėjo daktaras Jo- priminės iškėlė byla ir tei- dpi malimas daiktas kad nn las- Laiv

. . .... Dėl šito Amerikos nutari-
daiktus. Kai kurie skolinin- mo kinų komunistai ir šiau- 

uždėti ant laivo ,.gg Korėjos vadai šaukia, 
nesumokėtas sko- kad Amerika laužanti 

Laivo sumanytojai ir karo paliaubų sutartį ir jie

mą artimiausiai eilinei sesi-

jai- ' Katare "Uždrausti”
J.T. komisijos praneši-! Prievartos Darbą 

mas apie Vengrijos įvykius 
yra labai įdomus. Jis nea-i _ ~ u
bejojamai parodo, kad Ven-! . Tarptautine Darbo Orga- 
grijos žmonės prie jokio su- «^ija J.T. organ.zacijos 
kilimo nesii-uošė ir ramiai uz?.yaust> Pavartos darbą 
demonstravo reikalaudami1 P011“,1;1818. ar ukl° Plet,mo 
pakeitimų valdžioje. Rusai, sumetlmals' 
kokių tai<vengrų komunistų' Už tą nutarimą balsavo 
vadų pakviesti, o gal ir nie- ir Sovietų Rusijos atstovai, 
keno nekviesti, pradėjo į nors Sovietų Rusija vis dar 
ramiai demonstruojančią laiko milionus žmonių kon- 
minią šaudyti ir tik tada ’ centracijos stovyklose ir 
vengrai griebėsi ginklų, kur verčia juos dirbti vergų 
tik jų galėjo gauti, ir pradė
jo kautynes už savo laisvę.

maišė daktarų’ draugija* ir 500,000,000 DOLERIŲ ke.itin?V užsienhi P°litik°je
pagaliau Dr. Kris nuo 1,500 PASKOLOS JAPONIJAI nelaukia.__________
dolerių atsisakė.

pietus nuo kara paliaubų 
nijos ir paskui vėl pasuko Į 
šiaurę.

Kritikuoja Maskvą Korėjos ir Kinijos radio 
_______ .be paliovos šaukia, kad

Kinų komunistų kara pa-' Ameriką norinti panaikinti
Eina spėliojimai, kad HCliaS į /ląut)ą jėgų vadas generolas Lung k^ro paliaubų sutartį, kad

Amerika neš “atsakomybę” 
Sovietų Rusija atlygins ka-'u^ pasekmes ir panašiai šū-

J.T. komisijos pranešimas

darbą.
Amerikos darbininkų de

legatai nurodė, kad Sovie-

A m prikąst Knri/ri Amerika duos Japonijai 500 Turį Būt LoiSVOS viešai iškėlė klausimą, ar
.» » .. milionų dolerių paskolos Ja- ---------- Sovietų Rusija atlygins ka-,
IS JapOlUJOS ponijos ūkiui palaikyti. Ja- Valstybės departamentas da nors kinams už išvežtas kauja.

----------  'ponai jau kelinti metai im- skelbia, kad kelias į žydų po karo iš Mandžurijos ma- Šiaurinė Korėja jau greit
Amerikos vyriausybė su- portuoja daugiau prekių, ne- uostą Aqaba negali būti! ginas ir kitokias gėrybes, bus 4 metai kaip laužo tą

sitarė su Japonijos ministe-gu jie parduoda užsieniuo- sauvališkai arabų uždary- (Tas generolas dar klausia, paliaubų sutartį ir ginkluo- 
rių pirmininku Kiši dėl iš-se. Ar tokia paskola jau tas ir kad tuo keliu visų kodėl Rusija nepadeda Ki-jasi, kaip galėdama naujau-
traukimo Amerikos kariuo- yra sutarta, ar dar tik ta- tautų laivai turi teisę la«s- njjaj padengti Korėjos ka-; siais rusų ir kinų ginklais,
menės dalies iš Japonijos riamasi dėl jos, iš spaudos vai naudotis. ,o įškaščių? Jis nurodo bet kai Amerika tik paža-
teritorijos. Apie 30,000 ka-ispėliojimų nėra aišku. Tokį pranešimą Ameri- Amerikos pavyzdį, kaip po dėjo pasiųsti naujų ginklų
rių bus ištraukta iš Japoni-I Amerika visus pokarinius kos valstybės departamen- pirmojo ir antrojo karo į Korėją, bolševikai pakėlė 
jos. metus šelpė Japoniją ivai- tas padarė visų laivininkys- Amerika nurašė visas pa-(lermą, lyg tarei patys būtų

atidengia Sovietų Rusijos t Rugija veidmaįniškaį pri. 
suktumą, veidmainiavimą ir tįRiai sutarčiai> 
žiaurumą malšinant Vengrų Magkva vfejiškai ir nemano
tautos sukilimą. | panaikinti prievartos darbą

J. T. komisija žinias apie; Sovietijoje. Apie kontrolę,
Vengiijos sukilimą ir jo 
malšinimą rankiojo iš visų

kad prievartos darbas tik
rai būtų panaikintas, Tarp-

jai prieinamų šaltinių, j tautinė Darbo Organizacija 
Vengriją komisijos nariai “neturėjo laiko” tartis, o 
nebuvo įleidžiami, bet jų todėl jos nutarimas turės 
surinkta medžiaga yra be-;tik tokios reikšmės, kaip 
šališka ir verta plačiausio deklaracija dėl žmogaus
dėmesio.

PILIETINIŲ TEISIŲ
BILIUS SENATE

teisių, kaip sutartis dėl drau
dimo genocido ir panašios 
nieko nereiškiančios sutar
tys.

visai nekalti.
Ginčas dėl paliaubų su- 

vų į žydų uostą Elath. sija ir nemano nurašyti pa-‘tarties laužymo šiuo tarpu 
Arabai seniau visai ne- skolų duotų kinams Korė- neatrodo, kad virstų nauju 

praleisdavo laivų į žydųuo- jos karai vesti ir kinai už Korėjos karu.
stą Elath, o dabar prie Aqa- tas paskolas turi mokėti ra- --------------------------------
ba įlankos stovi J. T. ka- sams nuošimčius. PRASIDEDA PULK1N.
riuomenė, kuri niekam ne-j Gen. Lung yra vienas iš NIKERSONO BYLA
kliudo tuo keliu naudotis, buvusių kinų nacionalistų ----------
bet arabai grasina, kad jie karo vadų, kuris persimetė Armijos pulkininkas John 
vėliau ir vėl tą kelią uždą- pas komunistus kinų pilieti- Nickereon šį antradienį pra- 
įys. Amerika dabar aiškiai niam karai einant prie ga- dedamas teisti kara teismo 
pasisakė už to kelio laisvę, lo. Jis dabar yra Kinijos už paskelbimą kariškų Pa- 

nacionabnio gynimosi ko- slapčių ir už davimą jo ži-

Amerikos vyriausybė vė-nais pavidalais ir tuo sau- tės bendrovių žiniai, kad skolas duotas savo sąjungi- 
liau ištrauks mūsų kareivius gojo jos ūkį nuo susmukimo, jos nevengtų siųsti savo lai-! ninkams kara metu, bet Ru-
ir iš kitų kraštų, bet apie 
tai bus tariamasi su kitų 
kraštų vyriausybėmis ir iš
traukimas kariuomenės bus 
daromas atsižvelgiant į sau
gumo reikalą.

Iš Japonijos kariai bus iš
traukti didėjant japonų ka
riškoms pajėgoms, iki japo
nai galės patys gintis.

Vokiečių ir Lenkų
Komunistai Sutarė

Lenkų komunistų vadai 
Gomulka ir Cyrankiewicz 
lankėsi rytinėj Vokietijoj ir 
po dviejų dienų derybų pa
skelbė bendrą pranešimą, 
kuriame pabrėžia visų ko
munistinių kraštų solidaru
mą, bet kartu ir atskirų ko- j

Senatas nutarė svarstyti Anglai Perkelt 
pilietinių teisių įstatymą be Bazę į
savo teisių komisijos tarpi- --------
ninkavimo. Senato daugu-! Iš Anglijos praneša, kad 
ma manė, kad teisių komi- ten vyriausybė svarsto, ar 
sija, jei gaus to įstatymo nevertėtų perkelti karišką 
sumanymą apsvarstyti, tai bazę iš Kipro salos Vidur-! munistinių šalių nepriklau 
ji svarstys iki amžiaus ga- žemių jūroje į Adeną arba somybę ir teisę vykinti so
lo ir niekada neparuoš jo į Kenya koloniją rytinėje !cializmą pagal savo išma- 
senato svarstymui. i Afrikoje. nymą ir sąlygas.

PRITARĖ KONTROLEI

AFL-CIO prezidentas Gen. 
Meany Renato darbo komi* 
tete pareiškė pritariu)*, kad 
kūtę išleistas įstatymas, 
apsaugojęs nuo netinkamo 
tvarkymo dirbanėiyją pen
sijų fondų, kuriuose yra 
per 20 bilionu dolerių.

Ar Rusai Leis
Amerikai Agituoti

Amerikos komercinė te
levizija neseniai rodė Chra

miteto vicepirmininkas. nioje esamų kariškų doku
mentų pašaliniams asme
nims.

Pulk. Nickereon teismas 
susido-

Kaltina Jordaniją
Egipto diktatūra dabar

ščiovą atsakinėjantį į viso- veda smarkią propagandą kelia labai didelio 
kius klausimus. Dabar Ame- prieš Jordanijos karalių ir mėjimo. Armijos žmonės sa- 
rikoje keliama mintis, kad tvirtina, kad Jordanija ko, kad kaltinamųjų suole 
rusai turėtų leisti kam nore greit pradės taikos derybas sėdės ne tiek pulk. Niekei - 
iš amerikiečių kalbėti per su Izraeliu ir “išduos” ara- son, kiek krašto apsaugos 
rasų televiziją ir radio apie bų pabėgėlių interesus, sekretorius C. E. Wilson, 
Amerikos pažiūras į nusi- Egiptas tikisi sukelti arabus kuris patvarkė, kad iš ar- 
ginklavimą ir panašius kiau- pabėgėlius, kurių yra labai mijos būtų atimtas raketi- 
simus. Bet ar rasai leis tą daug Jordanijoj, prieš Jor- nių ginklų tobulinimas ir 

4daryti? _ nanijos vyriausybę. (perleistas kara aviacijai.
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Poznanės metinės seniai paskelbė, o Lietuva vai nėra reikalo su žodžiais tun metinių pajamų virš 
vis dar Sovietų Rusijos re- skaitytis. Jis nesivaržo ant- $274 milionu ir todėl pilie- 
spublika be jokių žymių galviais ir tokių maskoliškų ciams nereik mokėti dide- 

. ... . nepriklausomybės . . . 'dovanų ir geradarysčių gali lių taksų.
P1 le? metus laiko, birželio 28 d.. Poznanėje, vakari- Dabar Juozo Tysliavos dar pnperėti tiek ir tiek. Ir Prie to Dėdė Šamas čia 

nės Lenkijos pramonės centre, "Stalino vardo dirbtuvių laikraštis paskelbė kitą ma- Rodei ne? Kas jam gali už- turi milžiniškus “šipjar- 
dai bininkai išėjo i streiką "už duoną ir laisvę”. Tukstan- lonią žinią, kad esą drausti? Spauda čia juk lai- džius”, kurie samdo 7,000
čiai darbininkų sustabdė darbą, išsirikiavo ties dirbtu- "Maskva žada Suomijai su- sva, o todėl meluok per vi- vietos civilių darbininkų ir 
ve ir patraukė i miestą. Darbininkai nešė plakatus su už- grąžinti . . . Kareliją”. są pilvą, kas uždraus? per metus išmoka $36 mi- 

Argi žada? Kada ir ko-'

Kas Savaite
Trys submarinai Girardo klausimą besvar-

A , stan paaiškėjo, kad visuose 
Pereitą savaitę trys sub- kraštuose, kur stovi mūsų

rašais "norime valgyti” ir dalino ranka rašytus atsišau
kimus praeiviams, kuriuose sakė. kad darbininkai išėjo dėl Suomija apie tai nieko Y.°^ ”e. J
Į protesto streiką dėl žmoniškesnių uždarbių ir dėl savo nežino, bet Juozas Tysliava

• • - • o * SU i CLS<llTlOteisių. žino
Streikai kapitalistinėse šalyse nėra naujiena ir dėl

vą, nas užmaus; per metus ismoxa mi- Rulriin* iūrn* nu- y—
ai iš Suomijos yra pa- lionus algomis. Sutabdžius Xkė i E>tptą ir Egipto ka^,mi n, kuvr-J,e deLv,e’ 
ne tik Viipuri ir pla- aliejaus siurblius visa pra- į^da nrati kad slib- noktų ar kitokių pras^en-

kad 
pristatyti’ 

vnui iš So-

SU^>' gimų buvo teisiami sveti
mųjų teismuose, teismų 

,. . sprendimai visur buvo la-
Vadinasi, ru- Į>a- švelnūs. Mat, mūsų ka-

Petro Di-'bematant miestas atsidurtų "6'£,° ‘ęiviai svetimose šalyse sto-
ir pats j džiojo atimtose žemėse, bol- jūros dugne su visomis du- ni<adsin iq’~n metai* ir iau V? su®t?rHs sn bj šalių vy- 
paskel- ševikai buvo įkūrę “autono- rimis, langais ir sukrypusio- JAn į laiko I9n6 m ru- nausybėmis, kurios savo 

saugumo sumetimais non

sritis žemių šiaurėje monė žlugs ir nebus marinai praneša 
“buvo

są Kareliją
Veltui klaustume, nes jo- nebuv

streikų ar net demonstracijų demokratinėse šalyse niekas kio tokio ar panašaus paža- Iš Suomijos 
perdaug nesijaudina. Kas kita komunistinės diktatūros do Maskva nedavė 
šalyse. Kur valdžią pagrobė neva tai darbininkų užtarėjai "Vienybės” bosas, 
komunistai, ten darbininkams streikuoti giežiai drau
džiama, jau nekalbant apie demonstracijas. Bet Pozna
nėje darbininkai sulaužė draudimą streikuoti ir demon
struoti ir savo skundus prieš diktatorišką valdžią išnešė 
Į gatvę. Prie demonstrantų minios tuoj prisidėjo pašali
niai žmonės gatvėse, o greit žinia apie streiką pasklido po 
visą miestą ir pne streiko pradėjo dėtis kitų dirbtuvių 
darbininkai. Labai greitu laiku vienos dirbtuvės darbi
ninkų protestas virto visu Poznanės darbininkų protestu.

Streikas komunistinėj diktatūroj yra aiškus "maiš
tas”. Taip komunistai Įvertino ir Poznanės darbininkų

. , „ Rytuose kilo Izraelio-Egip-
juom \ įskas uz- tQ jr angių prancūzų karassi nieko nesakančiu "kalba- jungti ir visą Suomiją. Ar bo ir su

ma”. Taigi, tarp lietuvių se- jie tu norų atsisakė, galima baigta. Voinfa
Senu posakiu tariant — 1 ’ P ą‘nokai kalbama, kad Tvslia- abejoti

G rimsta miestas
, , . Dabar rasai ginklų staty-

1 aukso godumas neturi ribų, ma arabams tęsia, o tuo pa- 
tikra tiesa. Tam geriau- ~u viduriniuose Rytuose ir

sias pavyzdys Lang Beach,
Visi

turėti amerikiečius savo že
mėje. Todėl ir teismai su 
tuo skaitosi ir svečiams ka
liams netaiko aukščiausių 
bausmių.
Jei nebūtų keliamas triuk

šmas dėl “Girard klausi
mo”. visas reikalas būtu la-

„ ... ... ... . « .. .’ vėl bręsta naujas skaudu- h • nflnra<sta« Rpf kiriiai-Kahforaijoj. Visi jaučia ir , k H kada ir vėl papiastas. Bet įsimai- 
aiškiai mato, kad mirtinas ,ratlX sius aistroms ir mažas daly-

Long Beach, California, fabrikai ir federalės vai- pavojus artėja, bet sukan- Egjptaš ginkluojasi ne dėl į?S vįsta “tarPteutine pro-
protestą ir bandė darbininkus išvaikyti su policijos, o vė- apie pusės miliono gyvento- džios karo laivyno bazė dę dantis tyli ir visi tik maiOnUmo turėti moderaiš- bIema '
liau ir su kariuomenės pagalba. Darbininkai komunistų J’4 nueitas,. .kuriame yra buvo steigiama., tai tuomet giaibsto geltoną metalą. kų gjnkĮųt bet su tikslu tuos Stebuklas ir $1,500
smurtui pasipriešino, jie nuginklavo policininkus, gavo 
šiek tiek ginklu ir pradėjo kautis su policija, o vėliau ir

\diMU ii z.uvu u«a- i asu iiiiuiiKiunu <ajacj<alac* nau pi/vii ^aaavfaa^*9 ma a^a- Hoi vinn •zArrloi 7inn iv lri«
dabar čia jau linti pavojų, arba gelbėti ’ Minga* Kent Hooper. 7 metu

stambi aliejaus pramonė, to pavojaus visai nebuvo, Gatvinės spaudos atsto- g.inkĮus panaudoti prieš žy-
lėktuvų statymo centras, nes tik 1936 .m. čia buvo at- vai čia sugužėjo ne tam, du§ kada nors> Ta žino ara- Neseniai po visą Ameriką

. T, ... n , i • . , . „ - vaisiu ir žuvu didelės pa- rasti Wilmingtono aliejaus kad įspėti žmones, prašą- $7 x:nn žinn i>- ki nuskambėjo tariamai stobu-
su kanuomene. Pertus dienas Poznanės darbininku, tęsė a|,di).bi p„ čia Jjau linti arba į,bėti zino 11 kl* v—
nelygią Ro\ą ginklai.' pnes komunistų policininkus n ka- 5etono< aluminiumo, auto- yra 2,400 šulinių (“der- skęstantį miestą, o vien tik 
reivius. Po trijų dienų kovų bolševikų ginkluotos jėgos mobilių, muilo ir visokiau- rieks”) iš kuriu dieną nak- išsižioję laukia baisiausios Mao vadas 

lugalėjo ir ruošėsi jiems kravinai atkeršyti si„ kosmetikų fabrikai—pa- ti siu

beraiuko išgelbėjimas iš 24 
pėdų gilumo siauro šulinio.

iurbia skystą auksą. katastrofos ir sultingų šen- po 4 mėnesių pagaliau Vaiką gelsti padėjo dr. J. 
Bendra apskaičiavimu lig- sacijų. kinu komunistai paskelbė , ’£’ “

ado Mao kalbą, pasa-
asario mėnesį 

idujinius “priešingumus
kad dėl kilusio streiko kaltė turėtu kristi ant pačios vai- ml?u pa'irtiaus. gazo. Ta milžinišką masę nei miesto pareigūnai, nei komunistinio režimo valsty- stebukIa . iš|„nda
džios biurokratu, ku.ie su darbininkų reikalavimais visiš- , genies pavirstus per tro medzmgos gurbus ts ze- laikraštininkai, nes jie visi bėse. Mao daro skirtumą dPktams ir už stetokla reK

•• . .. 1 1-0 ketvirtaines mylias kiek- mes gelmių ten pahko tus- tupi pne aukso krūvos ir tarp paprastų priešingumų aaKraias 11 uz stenukią iei
kai nesiskaitė ir nesirarmatijo grasinti dai > - vienaig metaįs nusėda apie tuma ir todėl žemės pavir- kiekvienas godžiai žarsto jr tarp “antagonistinių prie- kaJ?uJa
Įėjimu, jeigu jie drįstų savo teises ginti. Be to. Poznanės dvi pėda< if nuolatos daro- ,šius su visu miestu slenka savo lipšniais piratais. Tą šingumu”. Esą, komunisti- 4. k?d 7^
streikas rr muses mio didelio atgaraio visoj Lenkijoj ir sj vjs gijesnis įdubimas. Vi- žemyn. Vienintelis būdas pavojų tegalės prašalinti ir nėj valstybėj pilna visokių PiniSM neturi, KieK uaK-
lenkų bolševikai nebedrįso Poznanės Įvykių primesti ko- sj jaučia artėjantį pavojų, pašalinti pavojų, tai sustab- pusės miliono gyventojų priešingumų, bet juos rei- reikalavo ir susitarta,
kiems tai "imperialistams” ar reakcininkams, nes pavir- bet žmoneliai skuba, eina, ‘ dyt aliejaus siurblius, bet miestą apsaugoti vien tik J. kia šalinti įtikinimų, kriti- ka(Į daktaras nuo savo už-
šutinis aiškinimas parodė, jog kaltė dėl Poznanės Įvy- bėga, dirba it bitutės avily tuomi • sustabdysi tekančio V. kongresas. Va, kur būti- kos, išsikalbėjimo būdu ir m^kesčio atsisakė. Kai kas
kiu krenta ant pačiu komunistu. iv niekas neturi laiko nė pa- aukso šaltinius ir apie tai nai reikia pravesti viešas ir tiktai “antagonistinius prie- v? dai Vle.nas

Poznanė* kruvino* riaukė* vvko tuo laiku kada vi*a ™4**yti,kad per vieną minu- niekas nenori nė girdėt. Ki- neatidėliojamas tyrinėji- šingumus tenka šalinti f7buK,at^a , atslsa‘ Poznanę kruw^ nauses ųvko tuo Ja ku. kada Msa b_ti b_das pumpuoti j mas Jenkim * priemonėmis.. ke nuo lo0° doIerni’
mkna jau virė . Pačiuose komunistuose taoa iau buvo ’ .u«unu puvn.viicii.u ..• • • ii* • • . • , • Alicsto hci ih u žemes gelmes smu ------------------------------------------------------- ATnn 4

darbininkus nuga 
už maišto kėlimą.

?ių kosmetikų iaoriKai—pa
mažu bet tikrai slenka Pa- s Kris, kuris pereitą savaitę 

vaiko tėvams atsiuntė 1,500 
dolerių bilą už savo darbą 
prie vaiko gelbėjimo.

Kilo tikra audra. Kalbėta

Lenkija .... . T*'TV'' Miesto administracija
prisirinkę tiek pasislykstejimo maskolių šeimininkavimu privatinės kompanijos kiek 
Lenkijoj, jų plėšikavimu, sauvaliavimu ir nesiskaitymu vienais

surų jura 
vandenį. Dabar kasdien 

metais išleidžia mi- 40,000 galionų vandens su
su Lenkijos interesais, kad dargi lenkų komunistai nebe- bonus dolerių kovai su pa- leidžiama į žemės gelmes 
norėjo toliau būti bebalsiais rusų liokajais ir savo tautos rojum. Pajūriu stato milži- ir greitu laiku kasdien bus 
budeliais. Tie tai komunistai, atsiremdami Į vieningą niškas betono sienas, kad suleidžiama į žemę po 150,- 
tautą. panaudojo Poznanės Įvykius tam. kad pagreitintų atremti Pacifiko vandeny- 000 galionų, bet to toli gra- 
pakeitimus pačioje komunistų partijos vadovybėje ir nų ir apsaugoti nuo pražu-^žu neužteks. Apskaičiuoja- 
vietoje Maskvos liokajų jos priešakv pastatytų žmones, didmiestį. Bet visvien ma, kad tik leidžiant kas- 
kuriems Lenkijos nepriklausomybė šra svarbesnis reika- »ik laikinas dalykas ir-dien po pusę miliono galio- 

' Tuos pakeitimus lenku ko!,.kas Har neatsirado spe- nų vandens į žemę, galima 
. ? - - t \r. ? cialisto. kuris parodytų kaip butų žemes slinkimą sulai-

.........................................kaf,a neZiUlint *a>" pašalinti pavojaus priežas- kyti. Gal būt, nes tikrumo
kvos grasinimų.Jie partijos pnesakyje pastate Gomulką. ti& Dž, artžjančjo mirtinonėra. : -: „ J: J

^pavoja^. ! Kovai šu 1 pavojum 1 ligi *
kreipia ypatingo dėmesio, šiol išleista virš $50 milio- 
tik laikraščių reporteriai jau nų, bet tai tik lašas palygi- 
susikraustė su moderaiš- nūs su gaunamu pelnu. Pa
klausiais spaudos aparatais’vyzdžiui, Union Pacific ge- 
ir laukia sensacijų. įležinkelio kompanijai kai-

Pietinėj miesto daly, kur: navo keliolika milionu ko-;nfc*\ i***- Washingt««e P. ža-
•• i - • - i i-i- yra Edison kompanijos 22 vai su pavojum, bet per !***■' miru®: '1“do'a“ja L’** svtoi kalboi ii* net nemini

sos tautos, neišskiriant ne komunistų, sukilimu pnes ru- miIjonu do]etiu imonė paskutinius 20 metų kom.,1™* ■*•«" 800000 fekeStu kinu o^i
sišką okupaciją. Vangiu sukilimas buvo paskandintas stat j iu visais įrengimais panija.išsunkė iš Wiiming- ridinierii kuriuos jTs SX
kraujuje. kaip to niša. norėjo ir kaip jie neabejojama. ran(1asi j5 pėdų žemiau jū-:tono šaltinių virš $200 mi- nė o ka|boj>
norėjo padaryti n su lenkų "miatieznmkais . Jei jie to ių paviršiaus. Nuo čia už bonų gryno pelno, tai dvi- vei(
Lenkijoj nepadarė, tai visai ne dėl Chraščiovų ir Molo- mylios, kur yra Fordo “as- gubai daugiau negu ji ga-
tovų žmoniškumo, bet dėl susidėjusių sąlygų ir svarbiau- sembly” fabrikas, jis jau vo iš 9,800 mylių ilgio ge-
siu dėl savo nepasimošimo. Lenkijos malšinimas atrodo seniai nuslinkęs žemiaujū- ležinkelio.
lyg būtų rusų akyse tik atidėtas, o ne užmirštas reikalas. paviršiaus. Pačiam pa- Edisono kompanijai kai- 

Kaip besivystytų Sovietų diktatūros santykiai su ra- jU1. ,a”da?! P*’eP^aa" navo $7 milionai atremti
su pavergtomis šalimis. Poznanės ivvkiai tuose santvkiuo- n tikšto npma ^?a? KaY°. FT*

... ., ... . , • $ tal« nuo ant,° auk?to nema- no pe no iš a iejaus šaltiniuse suvaidino istorini vaidmenį ir pagreitino įvykius Len- mi lynojo vandenyno, vi^$i6 miiion/ Fordas ne- 
kijoje ir \ engnjoje. o tie Įvykiai parodė pasauliui, kad tik anapus 25 pėdų aukš- sako* kiek Savo ir kiek 
rusų pavergtos tautos nuo savo laisvės neatsisako ir ne- čio mūrinės sienos plūdų* , iš to pelno padarė, bet vi-

las. r.egu paklusnybė Maskvai, 
komunistai padarė spalio mėnesi, 

vos grasinimų, jie p,
o daugiausiai Maskva
koso\vskį ii- kitus, pašalino iš partijos vadovybės.

Lenkijos spalio Įvykiai, išaugę iš tautos pasišlykštė
jimo maskolių okupartiško režimo šeimininkavimu ir pa
skatinti žymia dalimi Poznanės darbininku kruvinu oro- 
testu, labai greit persimetė Į Vengriją ir tenai, dėl rasų 
ginkluotos ir. turbūt, sąmoningos provokacijos, virto vi-

JUOZAS RAJECKAS

Juozas Rajeckas. Lietuvos mi-

„ • Apie tą antrąji stebukląBolševikam.* Mao pne- liksime A. Kneižio radi’
slogumų mokslas gal. but. riebiajam pl.aba5čįui paka). 
naujiena, nes pagal jų mok- Jjg žinQ
slą, kaip jį Stalinas ir da
bar visokie Chruščiovai mo- J. T. tyrinėjimas 
ko, komunistiniame režime r .
taip liaudies ir režimo jo- , Ju.n^in^ TautH P35*1*3 
kių priešingumų negali bū- komi^a ilgaitynnejo ‘Ven 
ti, režimas ideališkai atsto- įvykius , peniai ru-
vauja liaudies (darbininkų ten v7kusi,zl?]on!f.4U’ 
ir valstiečių) interesus, o klĮ1.m^ pnes bolševikišką 
jei pasireiškia opozicija re-! ir Pnes nišų okupa-
žimui, tai tas vra “liaudies c1^* .... ... .

dies priešus reikia rauti su; ™arn! st<$roje knygoje, net 
šaknimis lauk. Stalinas gal""a ątpąsakotiir

priešų” ir priro-“liaudies 
vė...

Kinų Mao dedasi lyg ir 
žmoniškesnis. Jo peržiūrė- 
toj ir, be abejonės, pertai

vežtas i Lietuvą. 1923 m. haijęė skelbtame tekste išbraukė. 
Rygidkią Jono gimnaziją Ma- Mao “priešingumų moks- 
riampolėje. Studijavo Kauno. ]as” susiveda prie to, kad 
Montpellier’o ir Paryžiaus uni- kritika režimo ribose turė- 
versitetuose. įsigydamas admi- pakenčiama, bet jei
2įtri!cin,sV«'j it,niM ir teisės kas a^ejoja d^j paties rėži- 

imt iki i».is ™?;.tei “a.nt?^?is?č
tk,.™ p<,luRti.,bė. Mkreto- lJelk,a P“*“*1.,r tok,u b°- 
rius Londone, kartu eidamas <*u baigti...
įvairias diplomatines pareigas K t j Girard’a? 
Olandijoje bei Šveicarijoje. Nuo *
1935 m. iki 1939 m. — rele- Dėl kareivio Girardo teiatsisakys. ruoja laivai lygiagrečiai su sjems žinoma, kad kiek-

Poznanės darbininkai prieš metus laiko iškėlė maiš- *10 namo stogu. Vaizbos bu- vieną dieną Fordas iščiul-!rentas ir vėliau patarėjas cen- simo Japonijos teisme Ame-
to vėliavą prie šlykščiausią mūsų laikų despotija—bolše- t0 administratorius D. E. pia jš žemės 3,500 bačkų Itre, vadovauja Amerikos. Va- rikoje nacionalistinė spau-
vizmo diktatūrą ir todėl visi laisvės mylėtojai garbingo su- sako ’ ^T-jJau aHejaus. .... * ■—
i .j- r •! * i *• • • r» - tik laukiam, kada didysis Kai kada ir kai kurie oi-kilimo metinių p. yz gal, t,k nusilenkt, „nes Poznanės Pacjfikas už ius ,„t mteų p’aV<L teltidiS-
„a. bimnkų .yztą „ drąsą b. vjskas bug dė|P

---------------------------  Amerika* žmonėms juk ne jaus, nes kai kurių durysiš-
C7 --------naujiena, kai didžiausios krypsta, langai sudužta,
g C* tvenkinių sienos tampa pra- sienos suaižėja ir taip gen-

----------------- laužtos ir padaro neapsako- da paštetai. Bet tokius greit
PLEPIAI “GRĄŽINA” vių tarpe. Ne taip senai tas mus nuostolius. numalšina gatvinė spauda
SUOMIJAI KARELIJĄ savaitraštis rašė, jog Jugo- Long Beach miestas ūži- ir komerciniai specialistai?

karų ir Vidurinės Europon «ky- da sukėlė didelio lermo. Ka
riams, o gale ir Vokietijon bei reivio giminės iškėlė bylą 
Klaipėdos skyriui. Tame pat teisme ir teisėjas patvarkė, 

Lietuvon Raudo- kad specialistas karaivis Gi- 
nuje Kryžiaus guuraltnts sek- yard turj teisiamas
Td iŠ i^S 1 Amerika, kariško teismo, o
-I.kt.vw HeimtiayM. „u. v.vnaus.vbe mano, kad, pa- 
ršjas HerlvR,. Nw> l«4« at.sę.- Kal. fUtartl su. Japonija, jis 
Ik t < Lktavo. ęaskmUayMs >».n būtl teisiamas japonų 

„ patarėjas Wasbingtone. Lietu- teisme.
slavijos Tito privers Mas- ma virš 34 ketvirtainių my- Miestas išnuomuoja sklypus\os įgaliotam Ministeriai Pov. Dabar tą klausimą spręs 

J. Tysliavos leidžiama kva suteikti Lietuvai, Latvi- lių plotą. Kai miestas pra- su aliejaus šaltiniais Rich-Žadeikiai mirus, nno s. m. ge- dar aukštesnis ir gal aukš- 
• Vienyoė” jau nuo kurio tei jai ir Estijai “satelitų” tei- dėjo augti ir pramonė klės- field Oil Co., Long Beach aužės mėn. Lietuvon t'harge čiausias teismas ir tik tada

A p žvalga

labai trumpais žodžiais. Ty
rinėtojai, Tuniso, Urugva
jaus, Danijos, Ceilono ir 
Australijos delegatei sako:

“Kas įvyko Vengrijoj 19- 
56 metais spalio ir lapkričio 
mėnesiais, tai buvo sponta
niškas tautinis sukilimas, 
kurį iššaukė seniai vykdo
mos skriaudos”.

Komisija nerado jokio 
įrodymo, kad sukilimas bū
tų buvęs kurstomas kokių 
tai “...imperialistų ar re
akcininkų viduje. Sukilimui 
nuo pradžios iki galo vado
vavo studentai, darbininkai, 
kareiviai ir inteligentai, 
daugumas kurių buvo ko
munistei ar buvę komunis
tai. Sukilimas nebuvo iš 
anksto suplanuotas... de
monstracija spalio 23 d. 
pradžioje buvo visiškai tai
ki”.

Jungtinių Tautų paskirta 
komisija patvirtina žinomus 
faktus. Vengrų sukilimas 
buvo tautos bandymas nusi
kratyti svetimais durtuvais 
primesto diktatūrinio reži
mo. Sukilimas buvo paskan
dintas kraujuje. To sukili
mo malšintojai, Maskvos 
diktatoriai, yra verti viso 
padoriojo pasaulio panie-

Jaiko pasidarė Maskva* ge- šes, maždaug kaip Lenkijai, tėti, kai Fordo, Edisono, Oil Devlp. koi*poracijai ir d’Affaires loję pat pasiuntiny- paaiškės galutinai, kas teis I k<*”ž jų žmogžudišką dar- 
rariėjysčių garsintoja lietu- Albanijai ir kt. Tysliava ta Union Pacific geležinkelio kitoms kompanijoms, iš to ___ kareivį Girardą. bą Vengrijoj. J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS jsvytis, K. Augulis, J. Sta- 
niškis, Ig. Malėnas, Alf. Mi-

------------------ kulskis ir J. Stenpužis.
PHILADELPHIA, PA. dabar nuo Vasario 16 mi-. Atidarydamas posėdį

.--------- nėjimo nieko kito nebuvo. jAV LB ‘pirm. St. Barzdu-
Pasidalinti, ar naują statyti? Sunkina veiklą savo pa- pasveikino svečius ir

Apie mūsų koloniją daug Statant” naujinamą l)asl^zlauge . abiC)U kraštų
l-m rv.cuL-vti tik noiai ma ’ Slalant «a«J4 namą bendruomenių tarpusavio£ id ta \^ža kas pietinėj daly * pHe j° P? bendradarbiavimu. Pose- 

1 R sidedant inžinieriams, kul- džiui pirmininkavo Kana-
£ \ - ... , tūrininkams ir kitiems, ga-dos LB Krašto Valdybos
Praeity čia butą darbščių lėtų būti numatyta vietos irm> v. Meilus, sekretoria- 

lietuvm, kūnų pastangomis, vkiems. JAV LB Centro Vald
ištverme ir darbu sukurta J
daug organizacijų, klubų, Technikos stebuklas
pastatyta viešų pastatų. Lie- Gegužės 15 d. ant vietų d,>i«noA 
tuvių Muzikinė Svetainė, atidarytas kabantis tiltas b JU
Lithuanian

bos sekr. K. Augulis.
Pirm. V. Meilus, pasi- 

ant vielų džiaugė abiejų kraštų val
dybų susitikimu, išreiškėNational Hali, pėstiems išsivaikščioti per

nų Klubas, tai didžiausi se- su puse mylių ilgio. Jis jun- k ' lslems suslrinktl Kana-
nos kaitos lietuvių pastatai. «;;1 miesto metine dali su J .

Toliau posėdyje buvo 
švaistyti Šie klausimai: 
PLB Seimo

Šiaurės Lietuvių Republikc- belaware ‘upę, kuris yra 6 n°fą sekancl° Posedzl° ™e-

PASKUTINIS KELIONĖS TARpAS ILLINOIS LYGUMOSE

-..

pastatai. oja miesto pietinę dali 
Kiti mažesni—Point Breeze, Gloucester, N. J.
Edgemont Street, Klubas Neiškenčiau ir aš ir viena
Frankforde, VVest Philadel- glažia ,iien, „„vykau jo pa- ,se,‘n.’0. ,«X»n*av>mo 
phia, naujausias, kaštavęs matyti. Dvi valandas ėjau «ga kuitiinnis beiidraome- 
$45.000. stebėdamasis jo majestoniš- n11-’ kendiadai mimas,tai-

Visi jie dar laikosi, bet kuinu. Jo pastatymas kašta- l)usavl° mfoimacija. 
kaikurie jų senųjų narių vo 95 milionai dolerių. Susitarta PLB Seimui skir- 
skaičiui sumažėjant nebe- Nuo G valandų vakaro d ko daugiausia dėmesio, 
gali išsiversti ir galvoja pėstiems uždraudžiama juo kad jis sėkmingai atliktų 
apie likvidavimąsi. vaikščioti, nes tada jis ati- J21}1 skinamus uždavinius,

Lithuanian National Hali, daromas važiuojantiems Seimas turi būti tikrai reik- 
kuris buvo garsus savo pa- naudotis. smingas įvykis visais atžvil-
rengimais, jau nutata par- Lietuviai, kurie atvyksta Siais- x. x t-a-
duoti. Girdima gandų, kad j Filadelfiją, turėtų surasti . Susitarta .tai>? Pat £les? 
pardavus vieni nori pinigų įaiko j,- šiam technikos kultūrini bendradarbiavi- 
Jikučius pasidalinti, o kiti mokslo ir darbo žmonių : hidromis pastango- 
statyti naują lietuvių na- ,-anku sukultam milžinui pa- ™ls. 01 ganizuoti vadovėlių 
mą geresnėj vietoj, šitokios matyti ir juo pasidžiaugti. ,ir jaunimo skaitinių leidi- 
nuomonės yra ir šios korės- ;m?» akciją keistis me-
pondencijos autorius. Baigia parduoti nininkais ir meno kolekty-

yno™ įboOi . . , vais, rūpintis meninių pa-
• T-l . kir:;.. z- JanKauskas jau paiua- renfirimu lygio kėlimu.

\iai, aivynę i ruaueiuja, vė dr. Sruogienės parašytos
visų pirma apsigyveno jos jr Tėvynės Mylėtojų Dr-jos Oo«ėdv konstatavusios au- bulėnams, vvorcesteri pietinėj daly. Čia jie gavo isleist^ ..l iet,-lvos Sonios” “ Kh„n,™ R„,wk„m.

'z.

I
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CHICAGO, ILL.

Balfo gegužinė

mus ir davė daug informa
cijų ir siuntinių į Lietuvą 
siuntimo reikalu.

A. Pocius padėkojo kun.

i: v'*’’

-X r-y-
•**

Visą Atlanto vandenyną perplaukęs May lk»v,vr 13 (jis 
pastatytas taip, kaip tas laivas, kuriuo IG20 metais 

pirmieji ateiviai atplaukė į Naująją Ar»^iiją) ^alu 
gale turėjo prašyti vilkiko pagalbos, nes dėl nepalan

kaus vėjo negalėjo būtinu laiku Įplaukti i Province- 
town uostą ir iš ten plaukti i Plymouth.

Birželio 9 d. gausus cika- . tl - - ‘ , ... •...... ” .. . „ bugmtui uz crazia kaina npiečiu burvs suvažiavo i Bu- - •• . -Z - 1 t,, informacijas. Aciu tarė ir
pirmininkui 

Makauskui už leidimą ne
mokamai naudotis susirin
kimui klubo sale.

Po susirinkimo visi buvo 
pakviesti užkąsti ir išgerti.

, x Buvo muzika, to dėl visi,a buvo trumpa: maloniai pl.aIei(|() alak;l. 
asiskis trumpai

co sodą, Willow Springs. III. Kukū, ~ 
.l-e čia susirinko i Balfo su-c
rengtą gegužinę, norėdami 
padėti jam šelpti Vokieti
joje ir kitur nublokštus tau
tiečius. kurie patys savimi 
i ebevali pasirūpinti. 

Programa
Vienas dvasiškis trumpai 
pasveikino 
konsulas dr.

susirinkusius, 
P. Daužvardis 

linkėjo vieningai dirbti šal-

rę.
Susirinkime daug kas su

mokėjo na i< ' .okesti, kiti
ir aukojo. Virš 70 pelno da
vė pats pobūvis. To dėl sky-

... ... riaus valdyba vra dėkinga. Kalbėjo n- vos pernai is kun s intui „ž at,.Ak;iUa. 
J .etuvos pabėgusi geografi- A pocjui už j() alv<.įila;, j,, 
i jos profesore Birute Bilevi-
jčiūtė.

žiūrėdamas i suvažiavu-

pos >r Lietuvos laisvinimo 
•kirbą

iš

visiems prisi dėjusi e ms prie 
Balfo veiklos. Ji kviečia ir 
toliau remti Balta, aukoti

sius galvojau, kaip pusikei- kjek kas į<„ais
te kukai, šiandien čia nelie- lūbajs. Tjk' .)ranejkil(. va].

Stevensonui; ačiū už linkė- ną ir t.t. Bendiuomenės 
bendrame jimus brocktonieciams Čir- rai akių neparodė.

vy-

matyti tų, kurie seniau su 
I ko visuomeninio darbo ra- , 
ta. Dabar nauji veidai, nau
ji žmonės. Jie daugiausia 
jauni, atvažiavę po šio ka
ro, kada visą laiką buvo 
pakankamai darbo, to dėl 
jau ne tik sotūs ir apsiren
gę, bet ir gerai Įsikūrę. Tą 
geriausia paliudija čia 
išrikiuotos mašinos.

J. J. P

pat

pr;
dybai, ji atvyks ir auką pa

siims.
Gaila, kad keli stambes

nieji verslininkai ši kartą 
pašykštėjo Balfui nors ma
žos aukos.
Gražiai paminėjo 
Motinos dieną

Gegužės 12 d. visoj Ame
rikoj buvo minima .Motinos 

! diena. Neatsiliko ir Rock- 
Įfordo lietuviai, ir tą dieną

Abi valdybos,
konstatavusios au- ,

Hnrhn no<te ndn fahrikno- ---- ---------“7 -- ---- ,l~~ trancius LB uždavinius ten- Shatams, Repečkoms, Kie- pstas an 1 a tas
k apie 60 egzemPlior}^1 K?* kinti kultūrinius, švietimo, loms, Dabrilams, Matu- E. V. Kupstas ši 

T. t? dar norėtų ją gauti, kreip- t j kt reikalus, nuta- n T ”

ROCKFORD, ILL. ! Bendruomene 1 *.,nai iu
įeciams

liams iš Latvrence,
Matu-

V- P- stato savo

Balfo skyrius dirba
į-udeni 

kandidatūra inirmiia namrnia - cV Ka ---- ---------- 0----- 7 ------r Sporto ir kt. reikalus, nuta _ _ .............. ...........
pirmąją paiapiją .v. n.a- kitės j Hetuvių banką (202. rė bendru pareiškimu kreip- Jankui, atsiuntusiam iš Bos- Miesto tarvbos narius. Kup- 

" No. Broad c*” " .... 1 . ----- nn .1........ .. tzimiero, čia įsteigtos pil 
mosios šelpimo ir kitos 
draugijos. Tik vėliau atvy
kusieji pasirinko kitas mies
to dalis, pasitraukė iš pieti
nės dalies ir dalis seniau 
gyvenusių, bet dar daug pa
siliko. Pasiliko ir čia gimu
sių ir užaugusių, bet jau 
senstančių. Priminsiu tik 
pavyzdį.

Čia gimę ir išaugę Juo
zas Kavaliauskas (1601 So.
Second St.), M. J. Bigenis 
(311 Wharton St.), laido
tuvių direktoriai, kurie kal
tu su senesniąja ir jaunes
niąja karia dalyvauja lietu
vių visuomeniniame veiki
me.

To dėl panaikinti savo 
namus ir pinigus pasidalin
ti būtu nesąmoningas elge- 
.... * ‘ ' Stanlcv C. Mont rom šių me-•J* v«s * *
*’ Ž . . . a. , 1 . a. tu birželio 9 d. gavo Filadel-

Reik atsiminti, kad pietį- fijos -Co,kue of osteopathy” 
nė miesto dalis yra arti di- osteopatijos daktaro ir ehirur- 
džiausio uosto. Delaware j,„ diplomą.
upė iki Trenton’o, N. J., yra Nuo liepos 1 d. jis pradės 
gilinama iki 40 pėdu, kad privalomą praktiką Allentown 
didžiausi vandenyno laivai Osteopathie Hospital. 
galėtų pasiekti Trenton’ą. Naujas daktaras yra vedęs 

Upės pakraščiais iki Tren- Blanche Obrely iš l'hillipsburg. 
tono pilna didelių sandėlių, turi sūnų Stanley. Jis gyvena 
dirbtuvių. Čia buvo ir bus karta *« savo tėvu Stanley 
darbo, čia gyvens darbo Montrom 11.3H Spruce St„ Eas- 
žmonės, biznieriai ir kt. Čia ton’ Daktaro tėvas yra Ne
gyvens ir lietuviai. To dėl akartytojaa.
pardavus senus namus, reik ; J""**.2^^_______ *
geresnėje vietoje pastatyti
naujus. Pardavus senuosius tLLYcxAnu, vniv 
ir nepastačius naujų, kur JAy -r
dėsis ten gyvenantieji lietu- „Id, poKdi,
viai? Negi eis prašytis nuo
mininkais priimti pas kita- Birželio 8 Clevelande įvy- 
taučius? Tai būtų gėda. ko bendras JAV ir Kanados 
Tautinės svetainės senieji ir LB centrinių valdybų posė- 
naujieji nariai gerai tą rei- dis. Kanados bendruome- 
kalą apgalvokite!
Naujakuriai aptingo

Str.).
Demokratas

NAUJAS DAKTARAS

tis į bendruomenių organus tono atvirutę su 40 draugų stas yra Holio\v Boringtien- 
ir visus lietuvius vykdyti parašais. drovės direktorius,
tautinio solidarumo parei- Ačiū visiems. Jūsų nuo- .. .
gą, kuri reiškiasi tautinio širdumas pagelbėjo mums ’J* P11Iec>ai
solidarumo įnašų mokėjimu greičiau pasveikti ir vėl bū- Birželio 14 d. šio krašto 
ir surinkimu. ti kartu su visais. To mes pilietybę gavo 132asmenvs,

Buvo taip pat pasikeista -mekuomet nepamiršime, 
nuomonėmis dėl lietuvių • Jennie ir Juozas Neviai
grupių ir veiksnių sugyve-i --------
nimo Lietuvos laisvinimo Nepavykęs minėjimas 
byloje. Apskritai tris va- KržeIio 15 d Maironio

t*u ^ijjarke rengtasis baisiųjų 19- 
mėnesio

landas su viršum 
bendrasis posėdis buvo dar-Vf
bingas ir draugiškas.

VVORCESTER, MASS.

Mūsų padėka

r>u \ 
minėrų choru 

mą.
Minėjimui vadovavo Ka-

surengė 1-

Biiželio 2 d. buvo Balfo !ZyS Rutkauskas, kuris, taręs 
<85 skyriaus susirinkimas su gražų žodį, pakvietė kalbė
inksmąia dalimi.

Susirinkimą atidarė
liaus pirm. A. Pocius. Jis! Kalbėtojas gražiai apiou 
savo žodyje pasidžiaugė, (dino lietuvės motinos reikš- 
kad jam jra garbė dirbti mę praeity, dabarty ir atei
si! tokiais patyrusiais veikė- ty.
jais, kaip P. Deltuva, kuris { Vyra choras padainavo 

na Račkauskaitė, A. Dorei- \aldyl»oje .yra nuo pat sky- kelias, tai dienai pritaikin-
ka. G Doreika .Janina ir F riaus įsikūrimo. Jis dėkojo tas dainas. "Linksmieji liro-

‘ Deltuvai, o taipgi Savic- jiaį” sudainavo "Makaio-
kams, J. Bacevičiui, Ruze- nūs”, kurie publikoj <ukėlė
nui ir kitiems, kurie veikliai gardaus juoko, 
prisideda prie Balfo darbų. Chorui ir "Linksmiesiems 
Padėkojo ir tyliai tremtinių broliams” vadovauja IJū- 

(šelpėjai Jucevičienei, kuri Jas Jarošekas. Be to dar 
per metus išsiunčia f Eure- buvo pasakyta motinai skir- 
pą daugybę siuntinių. tų gražių eilėraščių.

Buvo padalyta ir bendra; ‘po programos buvo šo- 
skyriaus darbų apžvalga: kiai ir ‘-pasistiprinimas” 
Kiek pasiųsta centrai pini- pne baro. šeimininkės ska- 
gų ir drabužių pernai iršie- niai alkanus papenėjo, o

. .. , . ... . . ntet (šiemet rūbų jau pa- šeimininkai ištroškusius pa-
< butų. ^ie namai ir sjnSta apie 600 svarų)

ti mokytoją Skuodą, atvy- 
sky-įkusį iš De Kalb, Ilk 
Jis!

jų tarpe šie lietuviai: Di;

Mikšiai, John Rimkus, Be
nediktas Vasis, Ronald Ju- 
caitis. Pelei Trainor, Maria 
Kairiukstis, -Juozas Matijo- 
šaitis.trėmimų minėjimas kažko

dėl nesutraukė didesnio Griauna namus 
žmonių būrio. Kitą dieną
buvusi sandariečių geguži- Didelis namų griovimas 
nė buvo gausesnė. eina Salem. Orange. Madi-

mėnesimes J minėjimą buvo atvykusi . Mashmgton gatvėse.
buvusi Vliko vvkd. tarybos Baigiamas griauti ir Jono 

Bačinsko namas, kuriame 
buvo ’

Pernai spalio
uždarėme savo krautuvę ir 
išvykom į Floridą. Apvaži-į P^ininkė A. Devenienė ii 
nėję gana daug, pasirinko- pasakė gražią kalbą 
me Miami, nes ten mums Ryt dieną vietos £ 
pasirodė geriausias oras: iTelegram įdėjo A. Deve- 
dieną šilta, naktį vėsu. Pa-.menės ir V. Mačio nuotrau- 
gyvenę pas Stasiulius irne- kas ir po jų toki parašą: 
gavę pirkti tinkamų namų, Club to Ask Check on Li- 
nutarėme pasistatyti nau- thuania ’ ir rašo, kad "The 
jus. Pasistatėme ir juose ap-i lithuanian Naturalization 
sigyvenome. Tada prasidė- an(^ Sočiai ( lub ’ prašo 
jo nepasisekimai. j Jungtines Valstybes ištirti

Po poros dienų aš pasly- Padėtį, kaš dedasi už gele- 
dau ir susižeidžiau ranką, žinės uždangos, 
šešias savaites ranka išbu- Juk tokio klubo čia nėra. 
vo gipse. (Vadinasi, rengėjai nesuge-

Mano bėdos nepasibaigė,, h®J° tinkamai net vietos 
prasidėjo vyro nelaimės. Jis sP«udos informuoti.
apsirgo ir ilgiau ne 3 savai- Sandariečių gegui. pavyko 
tes išbuvo ligoninėje. Grį
žęs iš ligoninės po 3 dienų; Birž. 16 d. Vytauto par- 
nusilaužė koją ir galų gale!ke rengtoji Sandaros 16 kp. 
grįžtant į Worcesterį su-' gegužinė j buvo svečių net 
daužė automobilį. į iš tolimesnių vietovių. Jų

Yra sakoma, kad viena tarpe teko pastebėti iiPau- 
bėda ne bėda, bet kai dvi lauską su šeima iš Lowell, 
trys užpuola, žmogų suėda. P. Vaičiūną, V. Yankų, D. 
Bet mes, gyvendami tarp Yankų iš Cape Cod, Tom- 
gerų draugu, neprapuolė- kus, Veličkas, Ramonus iš 

Turime geras kaimy- Gilbertville ir kt,
J.

girdė.Ryt dieną vietos Sunday <,auye.!UI nau.!ąkunų buvo Po visų pranešimų kalbė- ' Baigdamas noriu paste- 
jo svečias iš Chicagos kun. bėti, kad mūsų choras tebė- 

Jis pasidžiaugė j-a jaunas, bet turi daugrvž- 
• t , .. .. rockfordiečių gera sugyve- to dirbti ir žengti į prieki,

tie, vinie čia gyveno. inimu ir sumanumu pastaty- Geriausios sėkmės jam
J. Krasinskas ti tokius gražius Lietuvių vedėjui L. Jarošekui.

-'Kultūros Klubo namus, iš- Perkūns
gyrė Balfo skyrių už jo ge
rą veiklą, papasakojo apie REDAKC. ATSAKYMAI 
Balfo nuveiktus darbus, o Anthony Tulauskui. Tam- 
taip pat kokie dideli darbai sta nepranešei savo adreso. 

Ibi-

pirmoji pastogė.
Po kelei ii,' metų atvykę sU!-inUs; 

nebepažins tos vietos net
o

nei atstovavo Krašto Valdy
bos pirm. V. Meilus ir na
riai V. Vaidotas bei V.Son-jme.

gerai gaila, Kanados KF pirm.!nūs— Stasiulius, Aleknas, Iš vietinių paminėsiu 
puoselėtas kultūrinis ir ki- Iz. Matusevičiūtė, JAV ben-iKochus, kurie visaip mus Neviackus, Repečkas, kurie 
toks veikimas lyg susilpnė- draomenei — visa jos Cen-'gelbėjo. Ačiū jiems. Ačiū apleidžia Worcesterį ir išsi- 
jo. Pirmiau per metus bū- tro Valdyba: pirm. St Bar- lankiusiems ligoninėje Ra- kelia į Floridą, agr. Grigą- 
davo keli dideli j>obūviai,o zdukas, nariai dr. Alg. Na« manauskams, Mockienei, liūną su sūneliu, A. Bušma-

Naujakurių gana

GIMĖ D\NT!MI

J
JMAKK kafafian iš Fila
delfijos >rimė su dantimi 
ir. žinoma, netrukus jis tu
rės kreiptis i da»4u dak
tarą. kad tą danti ištrauk 
tu.

dar jo laukia ateityje. neaiškus ir Tamstos
Jis atsakinėjo į paklausi- mo tekstas.

Re

!{
e

* i ►
*
e
:
e*
»■»
*
►

*
K 

»• : e 
«• i * ; *

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pilkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Square, Worce»ter, Mass.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruotą vaistinin

ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy’’ savininku. Čia iš

pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- 

1 i is-?. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
Mes siunčiame vaistus VISl'R. Turim? 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukito kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervu li-^t.. Vai
stai pasiunčiami VISUR. Rašvki! mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską, B S. Reg. Phm.

Ideal Pharmacy raistinės savin ink xs 
Ir Notary Public
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mis Ketvirta*

Panaikinama 10 
ministerijų

(Elta) “Aukščiausioji ta
ryba”, posėdžiavusi Vilniu
je birželio 4 ir sekančiomis 
dienomis, birželio 5 dieną 
priėmė “įstatymą dėl pra
monės ir statybos valdymo 
organizavimo tolesnio tobu
linimo”. Svarbiausia tame 
įstatyme, tai Liaudies ūkio 
tarybos įsteigimas ir Įvairių 
ministerijų panaikinimas ar
ba sujungimas.

Lietuvoje panaikinama 8 
sąjunginės - respublikinės 
ministerijos: I) Lengvosios 
pramonės: 2) Maisto pre
kių pramonės: 3) Mėsos ir 
pieno produktų pramonės; 
4) Miestų ir kaimų staty
bos; 5) Miško pramonės: 
6) Popieriaus ir medžio ap
dirbimo pramonės: 7) Sta
tybinių medžiagų pramo
nės: 8) Žuvies pramonės. .

Be to, panaikinamos 2 
respublikinės ministerijos: 
Ii Komunalinio ūkio: 2) 
Vietinės ir kuro pramonės 
ministerija.

Dar kitos 2 ministerijos 
sujungiamos į vieną: Že
mės ūkio ministerija ir ta
rybinių ūkių ministeri ja su
jungiamos į vieną žemės ū- 
kio ministeriją.

Birželio 5 dienos įstaty
mu nustatoma, kad Lietuva 
sudarys atskirą ekonominio 
administracinio valdymo 
rajoną, kurio pramonei ir 
statybai valdyti steigiama 
“Lietuvos liaudies ūkio ta
ryba”. 3-jų paragrafų Lie
tuvos liaudies ūkio tanba 
“visa savo veikla yra pa
valdi betarpiškai Taiybų 
Lietuvos ministių tarybai”. 
Prie Liaudies ūkio tarybos 
kaip patariamasis organas 
veikia “Technikos ekono
mikos taryba”. Liaudies ū- 
kio tarybos kompeticija nu
sakyta 6-ju paragrafu: “Lie
tuvos TSR liaudies ūkio 
taryba, remdamasi Tar. Są
jungos ir Lietuvos TSR įs
tatymais, TS ministių ta- 
į 'bos nutarimais, potvar
kiais, Tarybų Lietuvos mi
nistro tarybos nutarimais ir 
potvarkiais ir vykdydama 
juos. leidžia savo kompe
tencijos ribose nutarimus ir 
potvarkius. Lietuvos liau
dies ūkio tarybos nutarimus 
ir potvarkius gali panaikin
ti T. Lietuvos ministru ta
ryba”.

įstatymas, kaip matyti, 
suformuluotas taip, kad 
Liaudies ūkio taryba, nors 
betarpiškai ir pavaldi Lie
tuvos ministių tarybai, kar
tu turės vykdyti ir tiesiogi
nius Maskvos įsakymus. Ki
taip tariant. Sovietų propa
gandos gaivinimas “ūkinis 
autonomizmas” praktikoje 
lieka gerokai apkarpytas. 
Kurias įmones jarduos 
Liaudies ūkio tarybai, nu
statys ministių taryba.

Įstatymu nustatomos dar 
kelios kitos permainos. Stei
giamos dvi naujos ministe
rijos: I) Lietuvos statybos 
ministerija ir 2) Lietuvos 
miškų ūkio ir miško pramo
nės ministerija. Panaikina
mas statybos ir architektū- 
įos reikalams komitetas. 
Taip pat panaikinami kelių, 
komunalinio ūkio, vietinės 
ir kuro pramonės skyriai 
prie rajonų ir respublikinių 
miestų tarybų. Smulkesnė 
vietinio ūkio valdymo orga
nizacinė struktūra bus nu
statoma Lietuvos ministerių 
tarybos. Prie Lietuvos mi
nistrių tarybos steigiamas

valstybinis mokslo ir tech
nikos komitetas, kuris turė
siąs “nagrinėti tėvynės ir 
užsienio mokslo bei techni
kos pasiekimus ir priešaki
nį gamybos patyrimą, leisti 
mokslinę technikinę litera
tūrą ir bendrai kelti techni
kos vystymą ir Įdiegimą Į 
liaudies ūkį”. Smulkesnius 
tos tarybos nuostatus išleis 
ministerių taryba. Toliau 
nustatoma, kad Liaudies ū- 
kio tarybos ir valstybinio 
mokslo ir technikos komi
teto pirmininkai Įeina Į 
Lietuvos ministerių tarybos 
sudėti.

“Tiesa” birželio 9 d. pa
skelbė, kad naujai Įkurto
sios Liaudies ūkio tarybos 
pirmininku paskirtas Edu
ardas Ozarskis, kuris iki 
šiol buvo ministerių tary
bos pirmininko pirmasis pa
vaduotojas.

Panaikinus tokį skaičių 
ministerijų, teks tūkstan
čius tų ministerijų tarnau
tojų pervesti i kitas Įstai
gas arba darbovietes, kas 
pavesta “trumpiausiu lai
ku” atlikti ministerių tary
bai. Visos Įstatymu numa
tytos reformos tuiinčios bū
ti atliktos ligi š.m. liepos 
1-mos dienos.

Lygiagiečiai su tuo Įsta
tymu yra paskelbtas ir Įsta
tymas apie atitinkamų 
konstitucijos nuostatų pa
keitimą. Čia įdomus 6-jame 
Įstatymo paragrafe duoda
mas Lietuvos ministerijų 
paskirstymas Į sąjungines 
ir respublikines:

Prie sąjunginių - respub
likinių Lietuvos TSR minis
terijų priklauso šios minis
terijos: I) Finansų, 2) gy
nybos, 3) kultūros, 4) pre
kybos, 5) ryšių, 6) sveika
tos apsaugos. 7) užsienio 
reikalų. 8) valstybės kon
trolės. 9) vidaus reikalų, 
10) žemės ūkio.

Prie Lietuvos TSR respu
blikinių ministerijų pri
klauso šios ministerijos: I) 
automobilių transporto ir 
plentų. 2) miškų ūkio ir 
miško pramonės, 3) socia- 
lmio apiūpinimo, 4) staty
bos, 5) švietimo, 6) teisin
gumo ministerija.

Toj pačioj sesijoj aukš
čiausioj: taiyba, be to, pri
ėmė naują nusausinimo pla
ną. Per 5 metus numatyta 

(nusausinti 630,000 ha že- 
jinės, jų tarpe 300,000 užda
ru drenažu. Šiais metais bū- 
•sia nusausinta apie 50,000 
hektaru.c
Pirma darbo prievolė, 
paskiau studijos

Vilniaus radijas paskel
bė. kad Į universitetus pir- 
mon galvon bus priimami 
tie, kurie yra baigę viduri- 
niąsias mokyklas ir dirbę 
bent porą metų kolchoze, 
fabrike ar kur kitur. Vadi
nasi, kas nebus atlikęs “sa
vanoriškos” darbo prievo
lės, tam sunku bus Į uni- 
vereitetą jiatekti.

Garbina kornus
Romus (kukurūzus) gar

binti įsakyta ir dailinin
kams, to dėl skulptorė J. 
Mozūraitė sukūrusi kūrinį GIRDI! 
“Kukurūzų augintoja”.

Kultūros dekada Lenkijoje

Birželio 22 d. Varšuvoje 
prasidėjo Lietuvos kultūros 
dešimtadienis. Jame daly
vauja Lietuvos dainų ir šo
kių liaudies ansamblis, Lie
tuvos valstybinis filarmoni-

KELEIVIS. SO. BOSTON

IR KARALAITIS MOKA ŠOKTI

Graikijos sosto Įpėdinis Konstantinas mėgsta sportą. 
Mokykloje jis yra vienas geriausių sportininkų. čia 
matome jį atstovaujant mokyklą sporto varžybose.

Žiauresni už barbarus
Ką tiktai kelioliktą kar

tą minėjome 1941 metų bir
želio mėnesio baisiųjų trė
mimų sukakti. Juose buvo 
prisiminta, kaip žiauriai jie 
buvo vykdomi. Jų nema
čiusiam sunku patikėti, kad 
tai buvo dvidešimtajame 
amžiuje ir kad tai vykdė 
tie, kurie skelbia esą pa
žangiausi žmonės pasauly.

Gal kam yra tekę skaity
ti, ką rašė Tarybų Sąjun
gos istorikas V. Ivan vei
kale “Džingischanas” apie 
totorių užpultą Bucharą? 
Jis rašė taip:

“Kai gyventojai sumokė
jo Įsibriovėlių uždėtą kon
tribuciją, pasirodė nauji 
įsakymai: ‘Visi gyventojai, 
kartu su moterimis ir vai
kais, privalo, palikę savo 
turtą namuose, susirinkti už 
miesto’. Vertėjai ramino: 
‘Nieko nebijokite, asmens

jos styginis kvartetas, ope
ros ir operetės solistai ir 
kultūros darbuotojų dele
gacija. Viso apie 120 as
menų. £

Respublikinis festivalis

Liepos 13-14 dienomis Vil
niuje bus “Pirmasis Lietu
vos respublikinis festiva
lis”. Mažesnio masto šven
tės vyko Įvairiose Lietuvos 
vietovėse. Ten laimėję Įvai
raus meno ir sporto viene
tai dalyvaus Vilniuje visos 
respublikos šventėje. Čia 
laimėję bus atrenkami visos 
Sovietijos festivaliui, kuris 
bus Maskvoje liepos 26 d. 
Šitą festivali Maskva jau 
seniai garsina visame pa
saulyje.

Turistų ekskursijos

Šiemet iš Lietuvos bus 
išleistos ekskursijos Į Len
kiją, Rytų Vokietiją, Bul
gariją, Vengriją, Rumuniją, 
Čekoslovakiją, tai yra į tuos 
kraštus, kurie yra anoj ge
ležinės uždangos pusėje.

taiške iš Murmansko, Ru
sijos šiaurėje, rašoma, kad 
tremtiniai slaptomis nuolat 
girdi pranešimus iš laisvojo 
pasaulio, tik nesupranta, 
kam tas laisvasis pasaulis 
tik žodžiais su bolševikiniu 
piktu amžinai kovoja.

neliečiamybė garantuota. 
Jūsų turtas bus apsaugo
tas. Iškėlimo tikslas — nuo
dugnus gyventojų surašy
mas naujiems mokesčiams 
paskirti. Kiekvienas, kas 
pasiliks mieste, bus nužu
dytas’.”

Ankstų rytmetį visi gy
ventojai išėjo už miesto.

Tada mongolai, vertėjų 
pagelbimi, pradėjo siausti 
minią ir teirautis, kurio kas 
užsiėmimo. Visus kvalifi
kuotus darbininkus išskyrė 
ir surinko Į vieną vietą. Po 
to išrankiojo visus sveikus 
vyrus ir apsupo ratais sar
gybiniais. O po to ėmė ran
kioti sveikai atrodančias 
moteris, merginas ir vaikus, 
ir juos surinko i atskilą bū
rį.

Tada visi gyventojai su
prato, kad atėjo amžino iš
siskyrimo valanda. Prasidė
jo verksmas, dejavimai, 
garsūs šūkavimai ir nevil- 
tiškas klyksmas. Mongolai 
buvo taip Įbaiminę žmones, 
kad niekas neberizikavo 
griebtis pasipriešinimo veik
smų. Tik keli vyrai, iš siel
varto netekę proto, šoko 
vytis paskui ištremiamuo
sius. Bet mongolai ti-ypė 
Įuos arklių kanopomis ir 
traiškė buožėmis”.

Taip b.ai barai elgėsi prieš 
daugiau kaip 700 metų. O 
kaip elgėsi iš Maskvos at
siųsti “Kultūringi laisvės 
skelbėjai ir nešėjai”?

Jie tomis baisiosiomis 
birželio dienomis (ne ki
taip elgėsi ir vėliau) gink
luoti veržėsi Į namus naktį, 
kėlė žmones iš gilaus mie
go ir per pusę valandos (o 
kitur dar greičiau) Įsakė 
pasiruošti kelionei. Griebė 
ką rado—vaikus, senus, su
augusius. Kodėl, kur veš? 
Į tuos klausimus neatsaki
nėjo. Nesakė net, kad žmo
nos bus atskirtos nuo vyrų, 
suaugę vaikai nuo tėvų. 
Kimšo kaip kokius gyvu
lius Į sunkvežimius, o iš jų 
i gyvulinius vagonus. Išve
žimo stotyse neleido net 
giminėms vandens ar duo
nos gabalo paduoti, kelyje 
vagonai buvo užrakinti, net 
savus gamtinius reikalus tu
rėjo atlikti tame pačiame 
vagone, sausakimšai pri
grūstame moterų ir vyrų.

Taip per tas kelias bir

želio dienas buvo išvežta 
34,260 asmenų. (Pagal “pla
ną” buvo numatyta išvežti, 
apie 700,000, sukliudė ki
lęs karas).

P. L. B. Vokietijos Krašto 
Valdybos leidžiamas biule
tinis priminė 20,974 trem
tinių amžių. Tame skaičiu
je būta ir šitokių komunis
tinei tvarkai “pavojingų 
priešų”: vaikų iki 10 metų 
—3891, senių nuo 60 iki 70 
metų — 609 ir senesnių 
427 (tame skaičiuje net 10 
peržengusių 90 metų).

Ištremta visokių sričių 
žmonių. Iš minėto skaičiaus 
būta švietimo srities dar
buotojų (mokytojų) 3389, 
medicinos personalo 168, 
teisininkų 113, darbininkų 
416, tarnautojų 1591, moki
nių 6378, šeimininkių 1865 
ir 1.1

Panašūs masiniai trėmi
mai dar buvo 1944 metų 
gale, 1945 metų rudenĮ, 19- 
46 m. pradžioje, 1947 me
tų rudenį ir 1948 metų pa
vasarį. Viso labo skaičiuo
jama, kad rusai ištrėmė iš 
Lietuvos kelis šimtus tūks
tančių gyventojų.

Pasitraukdami iš Lietu
vos 1941 metais bolševikai 
Įvykdė baisias politinių ka
linių ir civilių žudynes :Pra- 
veniškėse (netoli Kauno) 
išžudė apie 450 kalinių ir
27 civilius stovyklos tar
nautojus. Červenėj (netoli 
Minsko) —80 kalinių, Rai
niuose (prie Telšių) 76 ka
linius, Panevėžy 26 civilius, 
Rokišky — 30 kalinių ir ci
vilių, Zarasuose 22 kalinius 
ir civilius, Petrašiūnuose—
28 kalinius, Ukmergėj —7 
kalinius, Papilėj — 10 ka
linių ir civilių, Raseiniuose 
apie 20 kalinių ir civilių, 
neminint kitų vietovių, kur 
tų auku buvo mažiau.

Panašūs išvežimai ir žu
dynės buvo visame Pabalty. 
Jas sumanė oats Stalinas ir 
vyriausiu vykdytoju pasky
rė gen. Ivaną Sierovą, ku
ris 1944 metais taip pat ap
galvotai, šaltai ir žiauriai 
Įvykdė Krymo totorių ir če- 
čensų ištrėmimą Į Kazach
stano dykumas. Jis yra 60 
metų amžiaus ir šiandien 
jam yra patikėta visos So
vietų Sąjungos saugumo 
ministerija.

“Laisvė” ir “Vilnis” ir 
šiandien tuos žiauruosius iš
vežimus laimina ir giria jų 
vykdytojus, o visi Maskvai 
nepareidavę žmonės jais 
biaurisi ir juos vadina šio 
amžiaus gėda. R. M.

KONSULATO IEŠKOMI

Adamonienė. Pranė, vyras Pe
tras. vaikai Danutė, Narcizas 
ir Zita.
Almanienė, Marijona, ir vaikai 
Jonas, Liudvikas ir Marijona. 
Balčiūnienė - Tintrytė, Pauli
na. ir sūnūs Boleslovas, Karo
lis ir Mykolas.
Bakaitis. Antanas, Juozo sūn., 
iš Jūrės k.. Višakio Rūdos par. 
Bilinskas, Rokas, Jeronimo s. 
Bučnytė. Juzefą.
Duoba, J i nas, iš Rūgiu k., Sin
tautų vai.
(Medžius, J.
Išganaitienė, Ona ir dukterys 
A įvyra ir Birutė.
Keparutis (Capp). Dominikas, 
Juozas ir Tomas.
Keparutis, Kazimieras. 
Lapušinskas, Valerijonas 
Lupeikis. Jonas, Dominiko sūn. 
Mackeliūnienė, Elena, ir duktė 
Živilė.
Martišius, Antanas, Kazimlerio 
sūn., iš Kėdainių ap.
Pauliukas. Jurgis, Aleksandro 
sūn., iš Kuprių k„ Obelių vai. 
Peckovski, C.
Praščiokienė, Elena, jos sesuo 
Radvinauskienė, Prakscda, Ir 
brolis Abromavičius, Jonas. 
Rapolskis, Vincas.

DAR MEGIO REIKALU

Šių metų “Keleivio” Nr. 
12 buvo išspausdintas Vi
liaus Megio (gyv. Etzen- 
richt 89 bei Weidenheim, 
Opf., Germany) pagalbos 

(prašymas. Patyrę, kad V. 
iMegis nėra vertas šelpti, 
į “Keleivio” Nr. 17 parašė
me, kodėl jis neselptinas, 
j Po kurio laiko vėl buvo 
gautas jo panašus prašymas 
išspausdinti. Jo nespausdi
nome ir pasiuntėme Balfui, 
pranešdami ką patys apie 
Megj žinome ir prašydami 
tas žinias patikrinti.

Neseniai Balfas pranešė 
gavęs apie Megj žinių išvo-
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Raulinaitytė, Alė. iš Veiverių, 
ftiaulinskis, Nikodemas, Stanis
lovo ir Petronėlės sūn. 
Stankevičius, Mykolas, Petras, 
turi dukterį Emilijų.
Švilpa. Antanas.

iTydemann, Jonas ir jo du bro- 
(liai, iš Raseinių, gyvenę Gir- 
daiėių kaime.
Šatas. Kazimieras. Antano sūn. 
Šimkus, Liudvikas, iš Viduklės. 
Surošienė - Šu Įskaitė, Antani- 

• na, Simono duktė.
Pinkuvienė - šukytė, Marija 

i (buvusi Kurutienė).
Pronckus, Vincas, Mykolo ir 

(Rozalijos sūn.
I Raulinaitis, Juozas, iš Tarpu- 
tiškių k., Marijampolės apskr., 
gimęs 1912 metais.
Petkunienė - Stonytė. Elzbieta, 
ir jos seserys Jadvyga ir Ju
zefą. gyvenusios Rraddock. Pa. 

į Valavičius. Dominikas ir Juo
zapas, gimę Mason City, 111. 
žižienė - Kabailaitė, Elena. 
Ališauskas, Vincas, Jono sūn., 
inžinierius.
Andrijauskas. Antanas (And- 
rews), Mykolo sūn., iš Maciui- 

jčių k.. Gardždų vai.
Augutis, Jonas, Juozas ir My

kolas, iš Utenos ap.. gimę 1914, 
11923 ir 1910 m.
Aušrotas. Juozas, Silvestro s., 
ir jo sūnūs Edvardas ir kiti, iš 

(šeškinių km., Bartininkų vai. 
Baltrašiūnas, Jonas, iš Pasvalio. 
Banionis, Vincas ir Banionytė, 

. Magdė.
Briedelienė - Pucevičiūtė. Kat- 

įrė, Antano d.
Dalidavičius. Petras. Adomo s. 
Glamba, Antanas, kilęs nuo 
Skriaudžių.
Kazlauskaitė - Jakubėnienė, 
Agota.
Keiba, Kazimieras, Jono sūn. 
Koloserienė - Glambaitė, Ona, 
kil. nuo Skriaudžių.
Lisauskas. Kazimieras. Kazi
miero sūnus.
Lukšas, Aleksas, ir jo sūnus
A 1—1___AieKsas.
Makštelė, Juozas, gyveno Ka
nadoje, Edmontone.
Matulionis, Stanley, gyveno Ci
cero. III., 124.3 So. 48 Court. 
Oželis, Vytautas, dirbęs kasyk
lose Malaritic, Quebec, Kana
doje.
Pakalnis, Juozas, iš Joniškėlio 
apylinkės.
Petkelis, Vytautas - Arvydas. 
Pocius. Stasys, Benedikto sūn.. 
iš lndrėtiškių k., Luokės par. 
Povilaitienė - Navickaitė, Mag
dalena, ir sūnus Leonas. 
Pruselaitis, Antanas, Prano sū
nus, iš Marijampolės vai. 
Pucevičius - Pocius, Jurgis, An
tena sūnus.
Purlys. Rapolas, Kazio sūn., iš 
Balninkų vai., Ukmergės ap. 
Ramanauskas, Vytautas, Jono 
sųin., iš šakių ap. 
Ramanauskienė - Grinčytė, Ele
na, vyras Ramanauskas, Vy
tautas, sūnūs Kymantas ir Vy
tautas, gyvenę Biržų ap. 
Ranonis. Jonas, Leonas, Petras 
ir Stanislovas, iš Trečionėlių k. 
Smolenskaitė. Elena, iš Šunskų 

'k.. Marijampolės v.
Tarvydas, Liūdas, Kazio sūn., 
iš Kretingos ap.
Vilim&vičius, Kazimieras. 
Vonžodas, Povilas. Stepo ir Ja
dvygos sūnus.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti :
Co n.sula t e Gen. of Lithuania 

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

PIRMIENOS
Pradžia 23-čiame numeryje

Apyniai
Simano Daukanto knygelė 

Parodymas, kaip apynius 
auginti 1847 metais. Iš apy
nių, kaip ir šerių, lietuviai 
apsčiai uždirbdavo.

* Apytaka
! Pirmoji žiūr. anksčiau 
Algimantas. Apysaka yra 
rašytinis apsakymas, epinis 
arba pasakojamasis prozos 
(taigi neeiliuotinis, nejioe- 
zinis) kūrinys.

j Architektas,
i t. y. mokytas statybinin
kas inžinierius, pirmas lie
tuvis yra kun. Tomas Žeb- 
rys (Žebrovskis; 1714-1758 
m.).
Architektūros istoriją

pirmąją lietuvių kalba ir 
gausiai iliustruotą, paveiks
luotą daug metų rašė irlei- 

:do kan. Kazimieras Jasė- 
nas (gimęs 1867 — miręs 
bolševikų nišų okupacijoj), 
Mintaujos klebonas. Archi
tektūra — statybos mokslas 
ir statybos stilius. 
Aritmetikos,

arba skaičiavimo, vadovė
liai mūsų pirmieji yra šie:

Jeronimo Stanevičiaus 
aritmetikos lietuviškas va
dovėlis parapinėms mokyk
loms 1830 metais. Betgi jo
Vilniaus lenku cenzūra ne- «■
praleido laikydama, kad 
lietuviški vadovėliai moky
klose lietuviams esą kenks
mingi.

Motiejaus Prano Marty- 
naičio (Marcinsko: gimusio 
apie 1790—mirusio po 18- 
56 m.) aritmetikos pradžia 
lietuvių parapinėms mokyk
loms. Veikalas rankraščiu 
yra dingęs.

Jono Spudulio (1860-19- 
20 m.) aritmetikos vadovė
lis, “Aušros” laikais išleis
tas.

Petro Bendoriaus (Bendo- 
ravičiaus su Pranu Daugir
du) pirmasis aritmetikos 
uždą viny nas, išleistas 1906 
metais.

Astronomas
pirmasis lietuvis yra To

mas Žebrys (Žebrovskis; 
1714—1758 m. Alūkštoje),

• Vilniaus astronomijos ob
servatorijos (stebyklos) 
steigėjas, architektas, pa- 
statęs keletą Lietuvos l»iž- 
nyčių, lotyniškai parašęs 
kelis matematinius veikalus, 
viename iš savo teologinių 
darbų davęs ir lietuvišką 
įrašą. Astronomija—žvaigž
džių ir kitokių dangaus kū
nų mokslas.

Atsiminimai
pirmieji bus vysk. Motie

jaus Valančiaus (1801—18 
75m.) apie savo veikimą ir 
savo meto žmones. Lenkiš
kai rašyti įdomūs atsimini
mai apie Lietuvą ir jos 
žmones yra Stanislovo Mo- 
rauskio (1802—1859 m.). 
Aušrininkas

pirmas ir* lietuvių visuo
menininkas yra Dr. Jonas 
Basanavičius (1851—1927 
m.). Pirmas lietuviškos dva
sios laikraštis yra Aušra, 
1883 metais pradėjęs eiti iš 
Ragainės miesto M. Lietu
voje ir slapta plitęs D. Lie
tuvoje, nes lietuviškas žo
dis tebebuvo rusų mums už
draustas.

Dar bus.
Petras Būtėnas

kiečių Įstaigų, o be to Į Me- 
'gio gyvenamą vietą buvęs 
'nuvykęs ir Balfo atstovas. 
Balfas patvirtina, ką mes 

Ijau esame paskelbę, ir dar 
kartą patariame nežinomus 
asmenis šelpti per Balfą.
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Ką žada mokslas ir technika I

ANGLŲ LfiKTl'VNESIS TARPTAUTINIAME PARADE

Anglų lėktuvnešis “Ark RoyaT stovį išsirikiavęs 17-kos tautu karo laivu parade 
Hampton Roads. Va. Tai pirmas toks paradas Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Jei 50 mėty atgal miręs gaminamos elektros batarė- 
žmogus ir vėl grįžtų dabar į jos, kurios gali tiekti metų 
gyvųjų tarpą, jis pasijustų metais šviesą didelėms įmo- 
labai nesavas. Per mūsų nėms ir gyvenamam namui, 
šimtmečio pirmąją pusę Be atomo ruošiamasi pa* 
mokslas ir technika padarė naudoti saulės šilumą, ir ek* 
milžiniškos pažangos, daug vatoriaus juostoje, kur sau* 
ką pakeitė mūsų gyvenime lė karščiausia ir dangus 
ir net pačius žmones. Vai- giedras, ji gali tiekti milži- 
kais būdami, mes, vyrės* niškus energijos kiekius, 
nieji, laikėme technikos ste- Pridėkime vandens kritimo 
buklu garo mašiną, telegra- jėgos, skysto kuro išnaudo- 
fą, garvežį, siuvamąją ma- jimą, ir žmonijai dirbti bus 
šiną ir net dviratį. Apstulp- pakinkytos neišmatuojamos 
davome pamatę griozdišką, gamtos jėgos.
klegentį pirmąjį automobilį e .... 
ir savo akims netikėjome, Suaiaiekimaa

stebėdami, kaip plerpė vos Pasikeis susisiekimo gali- ■------------------- -- - - — -. ---------- .— ------- ■ ■ •
besilaikąs ore pirmasis lėk- mumai. Panaudojus atomo Iį TAI IMI T ITT U A117 A III įbuvo prieš 50 metu. Bet
turas. O vėliau ėjo vis nauji energiją lėktuvams, jie » IULIMŲJŲ HAffAJŲ kilnojimosi priemonės tiek
išrodymai ir kaskart vis skris 8,000 km. greičiu per „---------------- ištobulintos, kad žmonės
sparčiau. j valandą patogiau ir sau- Laukiame svečių gos prasideda liepos 22 d. skrenda oru greičiau negu

Pirmasis ir ypač antrasis giau, kaip su dabartiniais, r maiftn,. laUk.itiiš “ baigsis rugpiučio 11 d., igarsas ir greit lenktyniuos 
pasaulinis karas, kai prie- ir neįsivaizduojamai suma- p„lk jtai .gal pakaks laiko nevien su kanuoliu šoviniais,
šai buvo įtempę visas proto žės toliai. Kelionė iš Va- ~ geri* draugas tr aJ)Iank>rtl j™1!?’ ° f'izda7 Mes drg. Bukaveckui pa-
jėgas kits kitom nugalėti, singtono j Maskvą traks ne- XnbuS NeTvoS apy- “u g! ?Cla“ '• ^kainai. Labai ne
dideliu šuoliu pastūmėjo pilną valandą | Paryžių - °s dO_ vienur bei kitur ir pasima- ffil.(,ėt> kad žadat at.
pirmyn ne tik naikinimo mažiau pusvalandžio. Bus kavegka^ kitko’ \ašo. su kitais. Malonėkite vvkti pas mus> dėlto džjau. 
priemones, bet žmogaus iš- gaminami mažu seimos rei- ..Paskutiniu 'laiku vis daž; Į^sti, ką manote apie giam& lu,.&ime didelį 
radingumą .s viso. šimte- katoms ir.pigus.lėktuvu tai smagumą jumis pasitikti,
nopai padidėjo ginklų ga- automatiškai valiuojami, n .R * aniankvti Ha\vaiu« Labal puikus suman-vmas- Tik gaila, kad jūs atosto-
lia, ištobulėjo aviacija, iš. jų atsiras ore daugiau, kaip ̂ ižiCFYkai Nuo.??. d’ liepos iki “ d’ gos pripuola vasaros metu'
rasta radaras, žmogui pra- Lietuvoje musių. Pastas bus p iįon tai j if manten rugpiučio yra trys savaitės, • kuomet ir didžiajam konti-

—Maiki, kas bus, kad to- mouthą septynioliktame dėjo tarnauti radiją, bevie- siuntinėjamas sovmiais-ra- • • and<rv- 0 šials laikais per tris sa- nente būna viskas taipgra-
kie karščiai užėjo. šimtmety, tiksliau sakant, lis telegrafas, televizijos ketomis ir. minučiųį laikotar- 4gieImet man0 a\0^. vaites galima aplankyti ir žu jei«u tai būtų žiemos

—Per tokius kaiščius tė- 1620 metų gruodžio 21 d. aparatas varžosi su kinu, pyje pasieks tolimiausias ___ ;___________________viską pamatyti nevien Ha- laikas, kai pas jum būna
vas turėtum gulėti kur nois Tą dieną pilgrimai išlipo į paskutinio modelio automo- paskirties vietas. wajuose, bet galima per snjego pusniai, nuo šalčio
po medžiu. krantą, ties ta vieta, kurią bilis nebenori atpažinti sa- Teieviziia tys, per vieną sujungimo šo- tiek laiko apkeliauti žemės tvoros braška, kai visivaik-

—Bet kaip čia gulėsi, vienas anglų kapitonas bu- vo luošo protėvio. Ir paga- ną leidžiama elektros srovė skritulį ir pamatyti visapa- što apsiašaroję su išraudu-
Maiki, kad reikia vaikščio- vo pavadinęs Plymoutho Hau mes įžengiame į ato- Stebuklų laukiama iš te- šaldys, per kitą — šildys, šaulį. Prieš pusamžį pašau-i^ads veidais, tai tokiu laiku
ti. Matai, gazietos pagarsi- vardu. Tai buvo daugiau mo energijos gadynę. levizijos. Vieton dabartį-Tuomet užtenka paspausti lis buvo neapsakomai dide- čia atvykęs pilnai Įvertin-
no, kad į PIvmuta atplaukia kaip 300 metų atgal, tėve. jęo aalime laukti jau r*botus rajonus aptar- vieną ar kitą migtuką, ir lis ir Hauajai tais laikais Įtum egzotiška Havvajų kra
gu pilgrimais šipas “May- —Nu, tai tas, Maiki, ne- artimiausioje ateityje? naujančių stočių bus ireng- kambaryje bus vėsu ar šil- buvo labai tol?, trukdavo 6 štą.
flower”, taigi nuėjau pažiū-turi nieko bendro su šituo ... . . ,. . tas tarp savęs sujungtas sto-ta; nė kvapo, nė dulkių-mėnesiu pasiekti šį kraštą, .
rėti. ą. šipu, katras dabar atplaukė Vienas geriausių radio ir cių tinklas, kuris padengs vienas malonumas. dabargi pusiycius pavalgęs d",,ręsti' dėl sa-

„„Alni? ii elektronikos žinovų Amen-visą mus planetą, ir zmo- ... . .. Bostone, pietus jau gali vai-■ 1 l J,.h PKmista- . . - .. ... < - Skaičiuojantieji automatai Vo a^es. tai tokiuo atve--1 IIUN3JCZ1 •i i • •> t i ! m . . , , • j koje gen. oavia oamoff j gus, „turis tinkamą aparatą,
-Nu, o aip i aip. u j -Tas turi labai daug, tė* klausimą atsako pasakiš* galės susirišti su visu pašau v c«\ca* ivii

L^'ju laikas geras, kada jo

Atlaidai, Maiki, nedažnai 
pasitaiko, tai reikia eiti.

—Bet Plymouthe nėra jo
kių atlaidų, tai kas tenai tė
vą traukė?

Kaip tai nėra? Argi to 
šipo pribuvimas ne atlai
dai? Juk žmonės sako, kad 
tie pilgrimai yra labai die
vobaimingi ir atvažiavo čio
nai pasimelsti, ar ne teisy
bė?

—Ne, tėve.
—Nu, tai ko jie čionai 

plaukė?
—Jie plaukė pasipinigau

ti, tėve.
—Bet jie čia jokio biz

nio nedaro, Maiki.
—Tėvas ne viską žinai.
—Nu, tai pasakyk man, 

ką aš turėčiau žinoti.
—Tėvas turėtum žinoti 

Amerikos istoriją. Turėtum 
žinoti, kaip septynioliktame 
šimtmety Amerikon keliavo 
iš Anglijos visokie pilgri
mai bei puritonai. Vienas 
jų laivas, pavadintas “May- 
flower” vardu, atvyko į 
Plymouthą. Tas įvykis Ame
rikos istorijoj užima ryškią 
vietą. Net tas akmuo Ply
moutho pakrantėj, per kurį 
tie ateiviai išlipo iš laivo, 
yra laikomas kaip kokia re
likvija. Amerikiečiai šian
dien žavisi to laivo vardu 
ir tais žmonėmis, kurie ta
da atvyko. Jeigu kuris ame
rikietis šiandien gali įrody
ti, kad jis yra kilęs iš tų 
ateivių, tai jis laikomas di
delėje pagarboje, žodžiu, 
**Mayflower” — 
amerikiečiuose
lės

ciuose neoutų ouvę smalsu* nuo—a»u

paskelbė Amerikos spaudo* mo energija paverčiama'retų kišenėje panašų apara* tobuli, kaip geriausio kalbų Chicagos į Nevv Yorka ims Praneškite dieną ir laiką, 
je. kad Anglijoj yra stato* elektros energija, ir atomi- tą ir būtų įspėtas klausytis., žinovo. Gal nebetolima at- pusantros valandos laiko, kada atski lsite Kauai salon, 

dabar žemės skritu- nivs lauksime prie orlaivio, 
tokio pat dydžio, kokis A. Jenkins

w I 7
Amerikon atvykęs pilgrimų mos.. Ateitis žada didelio, vienas kitam pamojuoti i tuo pačiu metu balsu pa- 
laivas. Jame nebūsią nei atpiginimo. Šiandienis ato- ranka, pasisveikinimui. 'kartos šneką betkuria kita
elektros, nei motorų, nei ki* mo skaldymo liekanų jau 
tokių modernių įrengimų. šalta ivi kalba. Kalbų vertėjai galės 

Įeiti pasivaikščioti, o moks*

TAI DAROMA TAUTINEI MŪSŲ ATEIČIAI

Ir vėl stovime didelių tau- zacinių junginių. Šitaip vi-
Jis būsiąs sukaltas iš me- jęau viena skiedrą. Doleri; Laboratorijose patirta, linčiai tik surašinės jiems kultūrinių savo įvykių su pastangomis yraatlieka- 
džio lentų ir būsiąs varo- užmokėjau. kad paleidus šviesą pertam reikalingus uždavinius, da- išvakarėse: mas didelės tautinės reiki
mas vėju. Atplaukti jam į __ Kam ją pirkai? tikras medžiagas, galima ją bar reikalingus skaičiuoti birželio 30 d. Įvyksta mės darbas, skiriamas ypa*
Ameriką reikėsią apie duj Nu. pirko kiti tai nusi-'sust,Pr*nti’ Išdaryti ją šai* metais, ir po t m m po laiko P»rm°j» J-A.V. ir Kanados čiai musų jaunimo lietuvii- 
mėnesiu. Atminčiai jis at- pirkau ir aš. Mislinau, kad He šešėlių. Tokia švie- jau gaus atsakymą. Tie au- tauHnių šokių sven- kai ateičiai.
vesiąs amerikiečiams ver- 1O8 yn. kokiais atlaidais. 83 neakina, ir lengva regu- tomatai - robotai dirba ne- . Bet šitas darbas yra taip

---- ».„i-—=_ i—«„«_ 2— --------- I—,.i—j _• birželio 29 ir 30 dienomis pat reikalingas ir visos mū-
piraiasis J.A.V. ir Kana- sų visuomenės dėmėsią, su- 

lietuvių jaunimo kong- pratimo bei parėmimo.
sukeltas didelis smalsumas popiežiaus bagaslavienst- pastatų ir gyvenamųjų Į jej prisiminsime, kas jau Todėl JAV Lietuviu Len
tą laivą pamatyti. Dabar jis Vom. Būdavo parašyta: su- naml? apšvietimą. Pagaliau 
sustojo Plymouthe, ir jo pa-kalbėk maldelę ir pabu-ĮJ* ^mažins nelaimingų at-

dabar daroma suautomatin- .hirzelį° 28 d. atidaroma druomenės Centro Valdyba 
ti pramonei, kur aparatai v,,uotm« J'^uvių dailės visus lietuvius kviečia ir 

_ meno paroda. prašo: gausiai dalyvaukimežiūrėti susirinko didelės mi- Į čiuok, tai gausi 300 dienų įtikimų skaičių aviacijoje patys tvarko Įmonės garny- meT 
nios žmonių. Jis atvežė Bos- zupelnų atlaidų. i’r susisiekime automobiliais, bą, atstodami žmogų, ir šitie užsimojimai, apima tautinių šokių šventėj, jau-

, . . -- - kajp Spaičiai daromi vis visą Ameriką ir Kanadą, ro- nimo kongrese ir dailės pa-
nauji išradimai, turime sau do kultūrinį mūsų gyvumą 1 epą junta dirban-

tono krautuvėms visokių 
menkniekių, ir tos krautu
vės dabar vilioja lengvati
kius ateiti ir nusipirkti at- ra parašyta 

iai “Mevflovver’o” at- d

—Ar tėvas tą skiedrą ir
gi pabučiavai?

—Nebučiavau

Vėsinimo įrengimai

minčiai “Meyflower*o” at- & <
vežtų dalykų. Paskui tas į —jaj matai, tėve, kaip gams nuo karščio galą mie- 
laivas sustojo Providence ir gudria anglai daro biznį iš sčioniui jo bute, darbinin* 
ketina vykti į New Yorką, to “Mayflower”. Bet kaip kui jo darbovietėje. Patirta, 
kur už jo pamatymą leng- kultūrinai žmonės, iie vis- kad elektros srovė, leidžia-

atniuokime jai 
privalomą dalį.

mi naujus žmogaus išradin- auga tik kurdama ir savo zmumu 
nin- gurno stebuklus, iš pagrin- kūrybai sąlygas sudaryda- kiekvienas privalon 
irta, dų keičia visą gyvenimą, pa- nia. \ anurj t(»s Lietuvą

versdami jį pasaka. Malonu pastebėti, kadvi-
Ir svarbiausias bus n’ipes- sų šių didžiųjų parengimu _

J.A.V’. Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba

—Taip, tėve; pirmutinis kaip “istorinius suvenyrus”, dra darysiu? balų sujungimą sudėstyti sunkiausias jo uždavinvs? ir daugelis kitų - iek
"Msvflmver” -dėjo i Ply i —Aš, Maiki, ilgi nusipir-J —Laikyk atminčiai, tėve. zigzagu, kaip piuklo dan- ' y Kimant*? asmenų tiek oeg ni

irka*mvmn. užsisakyti “Keleivi” K., i.>x rap’lMPlJ M-
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Moterų Skyrius

Kad tokių daugiau būtų
“Naujienos” birželio 15 kitiems, visuomeninės veik- 

d. išspausdino šitoki Įdomų los daigus. Kas iš jauno 
laiškeli, kuri joms perdavė pne tokių darbų pripras, tas 
Balio centro sekretorė No- ir suaugęs jų nepames, 
ra Gugienė: Įsidėmėkime, tie jauni pi-

“Didžiai gerbiama ponia pirai sugebėjo Į lietuviųvai- 
Gugiene. Siunčiame Jūsų kų šelpimą Įtraukti net ki- 
vardu S7.43, kuriuos prašo- tų tautų vaikus, kuriems jie, 
me per Balfą nusiųsti Sibi- aišku, pasakojo apie Lietu
vi) lietuvių vaikams. vą. jos žmonių trėmimą Į

“Mes labai užjaučiame tolimą Sibirą, kiek jie pa- 
nelaimingus mūsų brolius ir tys iš tėvų buvo girdėję. Ką 
sesutes Sibire, to dėl, nors gali žinoti, gal tų jų drau- 
ir gyvendami Texas valsti- gų atmintyje tos žinios 
joje, toli nuo lietuvių, Įvai- Įsmegs visam amžiui. Tai- 
riais budais rinkome pini- gi atliktas ir propagandos 
gus jiems paremti.

“Su kaimynų vaika 
davinėjom limonadą 
centus už stiklinę ir po lc. 
už pusę stiklinės, už kuri 
surinkom SI.43.

“Už mūsų suruoštą vaidi
nimą cirką, už Įėjimą im
dami po 2 centus, gavome 
SI.38.

“Nenorėdami pamiršti lie
tuvių kalbos, namie kalbam 
tik lietuviškai. Už kiekvie
na imaišvta angliška žodi

darbas.
O jei tokių Bylaičiukų at

sirastų šimtai, tūkstančiai, 
koks didelis propagandos ir 
koks neįkainuojamas auk
lėjimo požiūriu darbas būtų 
padarytas!

Ir dar mažmožis, bet di
delis dalykas. Tie vaikai 
mokėjo pabaudą, jei jie 
namuose i lietuvių kalbą 
maišė svetimus žodžius.

Toks nutarimas turėtų bū
ti kiekvienos lietuviškos šei-

mokėjom po 1 centą. Taip n?os- kuri°j >'ra 
pat rinkom iš svečių lietu- «"! matomiausioj ne
viu ir tėvu. Viso surinkom t0J .•a^emis Įsra-
.84 6° * sytas ir stropiai vykdomas.

’ i j • DeJa iau dau£ 1 taiLimonado pardavinėji- nebekreipia dėmesio. Jau 
me ir vaidinime dalyvavo turime pavyzdžių ir iš tl), 
šie vaikai. Ausiinė B^lai- Vn»-io Lietuvoje gera al£ra 

amžiaus, Al- gaudami skelbėsi aršūs pa-
&1! -P? laitis, 6 metų, Pa- tvotai, o šiandien čia pate- 
tncia Benjamm, 9 m., Ro- gu vaikais tik angliškai 
beit Kerr. 8 metų, Kenny
Neri, 7 m., Rūsty Kerr, 5 m.. Skaudu tai matyti, bet 

u u pagarba, _ . kiekvienas medis turi sau-
Aušrtne Bylaitytė ir šakų. ir jei jo šaknys 
Algirdas Bylaitis . sveikos, jis auga. Taip ir

• ^la I,at n°nme paaiskin- lietuvybės medis čia laiky
ti, kad J^is>ką parašiusių tė- koj jj gaivins tokios at- 
Lai, -\^a Pa.!a 11 Gediminas žalos kaip aukščiau pa- 
Bvlaiciai. šiuo metu gyv^ skelbto laiško Aušrinės ir 
nantieji Texas valstybėje. Algirdukai, savo tėvu va- 
Ten dr. Bylaitis atlieka ka- dovainami
nnę pnevolę dirbdamas ka- kad tokiu, daugiau
ro ligoninėj smegenų chi- būtu. 
migo pareigose. Dalia By-
laitienė yra poeto Balio ________________
Sruogos ir istorikės dr. Van- MILIONAI APDRAUSTŲ 
dos Sruogienės duktė. -------

s par- 
po 2

R. J—ne

JI VISUS MALONIAI SVEIKINA

Laisvės Statula Xew Yorko uoste maloniai sveikina 
visus pro tą uostą įvažiuojančius į šį kraštą ir išva
žiuojančius. šį kartą ji sveikina vieną didžiųjų Pran
cūzijos laivų lie de France, apleidžiant; uostą. Arčiau 
prie statulos matyti vilkikas, tempiąs baržą.

Mes, šeimininkės dažnai 
be blogos valios pačios ga
diname savo maistą. Jei 
mūsų valgomieji daiktai ga
lėtų kalbėti, tai jie labai ir 
labai mumis nusiskųstų ir 
mus kaltintų, kad su jais 

;elgiamės ne taip, kaip rei

Nebe pirmas

ŠIENAPJŪTĖS DAINA

Ai daugel daugel 
Mūsų gaidelių,— 
Nevisi pentinuoti.
Ai daugel daugel 
Mūsų brolelių,—
Nevisi žiuponuoti. 
Vienas broliukas 
Rytų šalelėj,
O kitas vakaruosna,
Gi trečias mūsų 
Jau broliukėlis 
Lankoj šieneli pjauna, 
Šieneli pjauna 
Ir gailiai veikia,
Ant dalgelės rymoja. 
—O ko tu šitaip 
Jau, broliukėli,
Ko šitaip gailiai verki? 
Ar tau gi gailis 
Plieno dalgelės,
Ar žaliojo šienelio?
—Nei man jau gailis 
Plieno dalgelės,
Nei žaliojo šienelio,— 
Tiktai man gailis 
Jaunų dienelių 
Tik ristojo žirgelio.

*
Ai daugel daugel 
Mūsų sesiuliu,— 
Nevisos vainikuotos.

Viena sesiulė /
Rytų šalelėj, i
O kita vakaruosna,
Gi trečia mūsų 
Jau sesutėlė 
Lankoj šieneli grėbia, 
šieneli grėbia 
Ir gailiai verkia,
Ant grėblelio rymoja. 
—O ko tu šitaip 
Jau, sesutėle,
Ko šitaip gailiai verki? 
Ar tau jau gailis 
Aukso grėblelio,
Ar žaliojo šienelio?
—Nei man jau gailis 
Aukso grėblelio,
Nei žaliojo šienelio,— 
Tiktai man gailis 
Jaunų dienelių,
Rūtelių vainikėlio.

(Tęsinys)
Jeigu pats Perkūnas būtų trenkęs šalia Budrio, jis 

nebūtų taip apsvaigęs, dabar tik keli jo sūiaus vos 
girdžiamu balsu ištarti žodžiai smarkiai užgavo jj. Akys

juos“"pačioš‘gadi- jau ?'*temo.’.vos,ant ko« PHal^tas našta jaus-
name. mų ir minčių. Jam gaila buvo pinigų taip sunkiai uz-

&tai pienas skųstųsi, kad di,‘btW> bij°J° nustoti pageidautos garbės, žinojo, kad 
jis stovėdamas butely prie visi kaimynai tyčiosis ir paniekins jį. Bet ir sūnų jis 
durų nustoja svarbaus ribo- mylėjo... Viskas maišėsi galvoj, o sūnus jo, kaip ir 

iflavin vitamino. Ir juo dau- visi šviesos ir teisybės mylėtojai, pajuto krūtinėj neiš- 
giau nustoja, juo ilgiau sto- siamamą spėką tarnauti tam, ką sau už gyvenimo už- 
ivi ir juo daugiau gauna duotį pastatė. Bet tamsus, pilnas prietarų tėvas nega- 
saulės spindulių. . _ Įėjo paguodot, kas jam nesuprantama — skėlė sūnui

i. Kaltintų mus ir mėsos per vej(ją jr apsvaigino jj; sugriebęs už sprando, ati-
epsnys pei aistai kel)a~ traukė nuo jaunesniųjų verkiančių vaikų, kurie norė- 

mas (400-4o0 laipsniu), nes . ... . . . T . 7’ . ....jis tada nėra toks minkš- J° g,nt? ,savo ?°!>- nuv,.lko Jau» *r te- •>“Wa>l«la- 
.tas, kinta skonis, be naudos mas ne kumsciavimų, ne spardymų, pametė ant drėg- 
Į nustoja sulčių, susitraukia. nos as*os-
į Šaukte šauktų skubiai ver- —Atsikvošės! Įgis proto, kai patupės!—muimėjo 
damas kiaušinis, nes tada perdantis sunkiai kvėpuodamas tėvas ir užrakino jau- 

f jis yra sunkiau virškinamas, jos duris.
į Jis sakytų, kad ji reik vir- šalia jo stovėjo motina. Tarytum atlikę vien tik 
jti žemoj temperatūroj. Jis savo priedermę, grižo tėvai i gličia. 

x ’ * * III
’ Vos tik rytuose aušra užtekėjo, Budrių gličios du

rys atsidarė ir išėjo šeimininkė. žvaigždutės balo ir 
geso; aušra tik kilo. Budrienė pasižvalgė, piaplėšusi 
paputusias nuo ašaių akis ir sugrižo atgal. Už valan
dėlės abu su vyru ėjo išmintu takeliu klojiman.

—Negalėjau nė valandėlės užmigti, — prašneko
šeimininkė.

Ji bu\o labai nuliūdusi: jos balsas drebėjo. Bud- 
ris ėjo, kaip kad nieko nebūtų atsitikę; ar jis nenu-

ivirs ilgiau, bet bus lengvai 
'virškinamas, taigi sveikes
nis maistas.

Turėtų lo pasiskųsti ir 
'daržovės. Jei jas verdame 
įsupiausčiusios i mažus ga
balus arba Įpylusios daug 
vandens, tai vandeny iš
tirpsta mineralai ir vitami
nai, kurie su vandeniu iš
pilami lauk.
i_Jei oranžiM sultys (švie- girdo, ar nenorėjo nugirsti pačios žodžių, 
žios, sušaldytos ar dėžutė- Kas gi galėjo suprasti, kas darėsi motinos širdy?
se) laikomos kambario 
temperatūroje, jos netenka 
svarbaus C vitamino. Tas 
sultis reik laikvti uždarytas 
ir šaltoj vietoj.

NAUJAS ADRESAS MŪ
SŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

Gal ta šalta rasa, kuri ant žolynų gulėjo, arba tas 
vėjelis, kuris bėgdamas iš rytu pusės blaškė miglas, 
ant upės užgulusias. Gal tik nujautė mažos dukrelės 
širdis, kuri pasislėpusi už darželio tvoros, apsiašarojusi 
žiūrėjo, kur tėvai eina.

Tėvas atrakino jaujos duris; įėjęs dairėsi, bet 
niekur nieko patamsėse nesimatė, neišgirdo nė silp
niausio atsidūsėjimo: buvo visur tyku. Vis da tylė
damas, išsiėmė iš kišenės degtukus, užsibraukė, kilno-“Keleivio“ ir “Darbo“ atsto

vo adresas pasikeitė. Jis dabar . , . , x ...... .
yr. toks: J. V.nskūnas, s ste- J° tal aukštyn, tai žemyn, tai enke iki pačios žemes, 

Bellshill - Mossend. apšvietė tamsias ir drėgnas uzkampes ir palėpes, bet 
nieko nerado. Kartu su juo dairėsi ir šeimininkė, išba-

_______ lusi, persigandusi. Netikėdama savo akims, ėmė graj-
byt po visą aslą ir čiupinėt pajuodavusius, nelygius 
sienos rąstus. Ilgą valandą taip išieškoję, pažiūrėjo 
vienas kitam Į akis: motina, susiėmusi lankas, stovė- 

r i •• i , . • t- o . ..... jo, nė verkt negalėjo—taip viskas stojosi netikėtai; tė-
okupuota nors čia kraštas v,ri,l!ai- Ka'"a ............. “*.™ ak^e pasirodė piktumo žaibai.NEMUNO SŪNŪS, parašė An- —Kiaurai žemes nenueis,—tarė tėvas supykęs ir

wart St.
Ši sena grynai lietuviška Lanarshire. Scotland.

ir dainuojant skambi liau-___________________________
dies daina yra iš žmonių už-■
i u.'ytu Itims^?s mi tel o i Naujausios knygos
apylinkėje, Švenčionių ap- --------
skilties pačioje šiaurėje. Ir, S’KtS. S

ir lietuviškiausias.

teisę balsuoti 642 studentai,
---------- o balsavo tik

1492 metais Kristoforas daug daugiau

PRIEŠ 957 METUS

drius Valuckas. įdomus romą- nusispiovęs grižo namon; paskui jį ėjo motina, spaus-nas iš 1935 metų Suvalkijos• darna rankas tai prie galvos, tai prie krūtinės. Tarp- ūkininku — -- IJ—--- --sukilimo. įdomiai at -
o balsavo tik 383. Taigi nej vaizduotas tas įvykis, apie kurį', pasitiko juos duktė. Pei-sigandusi mergaitė 

l,įrnia žvilgterėjo i tėvą, bet nedrįso prie jo prieiti; prisiglau-

Nėra abejonės, kad tė-i .^Žięp^ęt .sukąko 20 metų, Kolumbas atplaukęs surado , Ar tai tas faktas ųero<[ton 
vai davė vaikams ir tokią kai šiame krašte pradėtas AVnėi'iką, b Amerika saū to-”daugelio st«weiwj*'“istyzi- 
gražią minti — savo jėgo- socialinis draudimas, ku- ki vardą gavo nuo kito jū- m°«
mis prisidėti prie Sibire riuo šiuo metu jau naudo- Deivio vardu Amerigo \ es- 
vargstančių lietuviukų šel-jasi 10 milionų žmonių... puči. Kolumbo vardas, pa-
pimo. Tai mintis, kuria tu- Iš to skaičiaus 7,420,000 vyzdžiui, atiteko Kolumbi- 1922 metais Jungtinės 
retų visi tėvai savo vaikus yra išėjusių i pensiją ir jų JaL Amerikos Valstybės pripa
užkrėsti. Ir tas nebūtų taip šeimų narių, kurie per mė- -------------------------- žino Lietuvos valstybę de
sunku. Jei galėjo Bylaičiai, nesi gauna 365 milionus se- JAUNI, O JAU APSILEIDĘ jure, tai yra ir teisiškai ne
tai kodėl kiti tėvai negalė- natvės pensijos. -------- priklausoma valstybe, ir J.
tų savo vaikus paraginti pa- Likusieji 2,580,000 yra Neseniai buvo renkama A.V. to savo pripažinimo 
našiai elgtis. buvusių apdraustųjų našiai- Lietuvių Studentų Sąjungos tebesilaiko, nors S. Rusijai

Čia nesvarbi ta suma. ku- čiai vaikai iki 18 metų ir valdyba, kontrolės komisi- tai ir nepatinka, ir nepata
ria vaikai surinks, bet svar- vyresni, jei nedarbingi, na- ja ir garbės teismas. Iš “Stu- gu. ir net kaip rusiškai S. 
bus auklėjamasis momen- šlės ir jų išlaikyti tėvai. dentų Gairių” Nr. 28 suži- Rusijos valstybei bei bolše-
tas: jaunystėje skiepyti gai- Vidutinė mėnesinė senat- nome, kad viso labo turėjo vikų režimui pavojinga,
lestingumo, pasiaukojimo vės jiensija yra $61.

PRIEŠ 35 METUS

kaip pusė. dabar mažai kalbama. -------- . . .......
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.oo. i dusi prie motinos šnibždėjo:

&>**i****<*’^*^^ sulauksi!
Motinos protas taip buvo prislėgtas, kad ir nesu- 

iš kur jos dukrelė galėjo žinot, kad brolis pra- 
Jai pasidarė daug lenviau, pamačius, kad jos

antroji da-
. . . .$1.00.

įmetė,DANTYS, Ju Priežiūra, Svei_ puolėkata ir Grožis. Parašė dr. A11-' . ’ , , .. , ................ . . ,.
* „ /s » » tnaza dukrele glaudžiasi prie jos ir ramina ją. Asarostanas Gussen-Gustainis. Knyga, * . . *.gerai pavaizduoja, kaip dantinei pradėjo bėgti įs akių ir siek tiek suramino nelai- 
priežiūra palaiko kūno sveikatą. 190 psl., kieti viršeliai, kaina ....

lis, 426 psl.

BROLIŲ 
vertė St. 
skas. 15

GRIMŲ
Vainoras

minga motiną.
Pradėjo ji ruoštis, het niekas nesisekė. Kiekvienas 

i mažmožis priminė jai jos numylėtą vaiką. Klėtyje, kur 
PASAKOS,'Jis pag’Įžęs ant vasaros gulėdavo ir kur dabar stovėjo 

ir v. civin-' tapati lova, dar niekeno nejudinta, jo drabužiai ant sie-
įdomiausiu pasakų iš

visame pasaulyje žinomų Broliu 

Grimų raštų. Pulki dovana vai

kams. .............................. 53.00.

nos sukabinti ir jo knygos ant stalo—viena dargi at
skleista, tarytum jis tuoj ateis ir paims skaityti.

(Bas daugiau)

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
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

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

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

K e 11 i c i t

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyrla' 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-j 

' p trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
► valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai- 
- rius pyraszus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso

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

KELEIVIS
CM E. Broedwav So. Boetoa S7V

BBHBBBBBnBBUaOBBBBBBaannaBBgB^mam

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 

-1945 metų, kuriuos autorius,
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
1o Pta»p««įoj, prie Italijos sie
nos. i-a dalis 453 psl. . . .$4.50.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė. įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina...........$2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO 

TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis“. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina....................................$2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis”
636 E. Broadway 

So. Boeton 27, Maaa.

Vfel. METŲ

Graikų rivilinbi karas Maria Nanoaatskyrė nuo seimoi*. 
Dešimtį metų ji Išbuvo komunistų partizanų nelais
vėje. Paskutiniuoju metu ji buvo nuvežta Į Rumuniją, 
o iš ten neseniai jai pavyko atvykti į Chicagą, III., 
kur dabar gyvena jon motina. Ji džiaugiami motinos 
dovanota suknele.
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Vietinės žinios Tumaitė. mokytojams. Jo pirminin- Lietuvių kalba ir literatūra, vimas Įvyksta birželio men. ?
Už geriausiai atliktų Lie- kas gražiu žodžiu mokyto- Lietuvos istorija, geografi- 30 dieną, U. N. Prišmantų ‘

tuvos geografijos * piatybų jams padėkojo. ja, dainos, šokiai. ;ūkyje, VVest Brome. P. Q.
« cpiauipdiii nivuiu'ac " ~ - • ... darbų — Lietuvos vaizdų Šiemet dirbo šie mokyto- J pabaigtuves buvo atvy-1 Draugijos valdyba ir na-
LEGIONIEK1Ų PIKNIKAS nus, jų seimų narius ir visus iškarpų albumų ir Lietuvos jai: D. Ivaškienė, A. Vasai- kęs ir prof. K. Pakštas, ku- riai nuoširdžiai kviečia

” 7 . .jnusų posto prietelius atsi- žemėlapio piešimų premija tytė, Z. Durickienė, Z. Za- lis tų dienų kalbėjo birže-; Montrealio ir apylinkės lie-
Stepono Danaus legio- lankyti musų metiniame pi- paskiita G. Vaičaičiui (3 rankaitė, A. Brazdžionis, J. lio baisiųjų dienų minėji- tuvius šiame piknike daly-

nienų postas ruošia savo knike. kl.). Eivienė, T. Naginionis, P. me. Jis ir čia pasakė kalbų J vauti.
metin) pikniką liepos 21 d.; Iki pasimatymo piknike. visi geriausiai baigusieji Kaladiehė, P. Bliumas, E. Meninę programų atliko i ši vietovė yra už 60 my-
Romuvos parke, Montelloj.; Pikniko komisijos pirmi- t£Vų komiteto rūpesčiu ga- Vasyliūnienė, 0. Girniuvie- patys mokiniai: Budreika Iių nuo Montrealio - Ver-

Nutarta ta proga paminėt ninkas St. Janeliūna* vo dovanėles—knygas. nė, D. Giedraitis. Muzikos (smuikos, G. ir G. Karosai j dun’o. Pasiekiama sekan-
dvejas sukaktuves Stepo-' .... Tėvų komitetas (šiemet ir daitų mokė I. Vasyliūnas, (piano ir smuikos), G. ir,čiai:

jame yra: Pirm. inž. V. Ku- tautinių šokių 0. Ivaškienė. N. Vaičaičiai (kanklės), R.: Iš Montrealio važiuojama
bilius, vicepirm. Karosienė Atsarginiais buvo: A. Ci- Dačytė ir N. Vaičaitytė keliu Nr. 1 iki Barieville ir 

. i . . Bajerčius, sekr. J. Kun- bienė, V. Kulbokienė ir K. (piano) ir I. Vasyliūno va-j nuo čia (prieš bažnyčių),
naus-Girėno skndimoo pei\ Birželio 15 d. buvo Bos- caitienė, inž. J. Venckus) Mockus. aovaujamas choras. Be to sukama dešinėn i kelia Nr.
Atlantu. t tono Lituanistikos Mokyk- Įteikė dovanas ir visiems Mokykloje buvo mokoma buvo suvaidintas vaizdelis 40 ir važiuojama juo iki

Įžanga j pikniką bus tik los mokslo metų pabaigtu- <xxjee<xxxxxxxxįoec>cxxsotxjėtjcjocoetxxx*xx*^0e0©etxxxxxxjc*»'j*‘Tėvynė Lietuva , buvo ir Covvnsville. Nuo 
50 centų, o už tą įžangos t vės. gražių deklamacijų.

no Dariaus Posto įsikūrimo; Lituanistikos mokykla 
20 metų sukaktuves ir 241 baigė metus 
metų sukaktuves nuo Da-' -----------

4. U£i<»pA«?

kainą galima bus laimėti! Iš jos mokyklos vedėjo | 
$50 pinigais, keikmikserį, Justino Vaičaičio padalyto | 
arba dvi . gražias lempas j pranešimo sužinome, kad « 
miegamajam kambariui, ku- mokslo metus mokykla pra- £ 
rias padovanojo Mr. & Mrs. • dėjo su 145 mokiniais ir į 
Ketvirčiai iš savo aukso; baigė su 130, tai yra 15 mo- £ 
daiktų krautuvės. Piknike i kinių nubirėjo.
P. Trečiokas, Bay View, Pirmaisiais baigė: I sky- g 
Motors Co. savininkas pa-irių—B. Vaičjurgytė ir Al- g 
rodys naujausią Studebaker j girdas Bakšys, 2-3 skyr.— g 
mašinų. J. Lendraitis ir S. Girnius. s

Legionierių piknikas šiais 
metais bus filmuojamas ir

4 skyr. — A. Kubiliūtė ir 
V. Tylaitė.

visi jo dalyviai bus nutrauk- į 1-2 klasę—Z. Gimbutai- 
ti, o paskui galės matyti, i tė ir A. Lapinskaitė. 3 klasę 
kaip jie piknike atrodė. '—R. Girnius, V. Galdikai-

Autobusai į pikniką eisite, M. Kavaliauskaitė ir Z. 
nuo Lietuvių Pil. Draugijos • Mockutė. 4 klasę—A. Barū- 
klubo 1:30 vai. po pietų,
kelias ten ir atgal $1, o su 
įžanga $1.50.

Kviečiame visus legionie-

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBOS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 
o SPAUSDINTŲ VOKŲ 
♦» LAIŠKU SU ANTGALVIA1S 
o-BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
336 Ea»t 3roadway. South Boston 27, Man

Meninės programos su-

čia, pne .... . _
šviesų, sukama- kairėn į 52 ls eutl 552,00 
kelią ir juo važiuojama

naitė, V. Vaičjurgytė ir R. 
Dačytė. 5 klasę — D. Gim- 
butaitė ir A. Kubiliūtė. 6 
klasę—N. Makaitytė ir D.

A •*»>*< -cA/trcCu-- —• —t_-- —» » A —r A A/t-inrui

! ATOSTOGOS... KUR?
x Gražios gamtos aplinkumoje, prie Quaddric ežero. Thomp- 

k son, Conn., priimami vasarotojai atostogoms, savaitgaliams, 

g iškyloms.

* Žuvingas ežeras, geros žvejojimo sąlygos apylinkėse. Papra- 

£ sti ir motoriniai laiveliai.

ę? Erdvūs miegamieji. dideli laisvalaikiams praleisti kamba- 

x riai. Žaidimai. Televizija. Dušai.

x Valstybės tvarkomi Quaddric ir Memorial Park paplūdimiai. 

x Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo. 

x Sezono pradžia birželio mėn. 1 d.

GREITAI IR PIGIAI SIUNČIAME SIUNTINIUS į
LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS

“ORBIS“ siuntiniai pasiekia LIETUVĄ per .3*4 savaites. 
Siunčiam t tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiai aukštos 

kokybės, o kainos žemos. 1007< garantija siuntiniams. Se

kite mūsų skelbimus laikraščiuose ir naudokite kaipo kai

noraščius. Rašykite mums lietuviškai.
SKELBIMAS Nr. 1

X
XX
XXX

J. Paknys
BOK 126 Thompson. Conn. 

Telefonas: Putnam—Walnut 8-7736

Siunčiame maistą, medžiagas rūbams, {ratavus rūbus, avalinę, odą, 
vaistus ir kitas reikalais. Kiekvienas siuntinys gaS būti sudėtas iš 
aukščiau pamintų dalykų t. y. siuntiniai savo turiniu gali būti mai
šyti. Mūsų siuntiniai yra 10 kilogramų arba 22 svarų brutto. Jei siun
tinyje nėra skardinių dėžių—tai gryno svorio galima dėti 9*5 kg arba 
21 sv. (pav. jei vien cukrus, miltai, ryžiai). Jei yra skardinių dėžių, 
siuntinyje yra gryno svorio (netto) 9 kg. arba 20 svarų. Musų siunti- 
tiniai pakuojami kilogramais, tai prašome gerbiamų klijėntų daryti 
užsakymus kilograminiu skaičiavimu (1 kg, Vi kg, %kg), o ne sva
rais). Šalia kilogramų paduodame kainas svarais dėl bendros orien-

J SIŲSKIT iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS ŠIUOS BARGENUS 
PER

TAZAB OF LONDON
3 su trečdaliu jardų U’orsted Tennis “B” mėlynos, rudos, 

pilkos ar juodos medžiagos vyr. ir motr. kostiumams $23.00

arba

3 jardus Atgaline vilnonės medžiagos suknelėms visokių 

spalvų ......... $18.50

Į AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS IR

JŪSIŠKIAI NETURĖS NIEKO PRIMOKĖTI

'^rie i tų siuntinių galite pridėti:
j* Visokie priedai vyr. kostiumui $12.50. o mot. košt. $8.80.

♦ Cebatai suaugusiems $13.50, vaikams $10.80

I* Nertiniai suaugusiems $10.60, vaikams $6.00

I* Nailonas bliuskelėms $2.90 jardas, poplin marškiniai $9.00

* Lietpalčiai plastikiniai $6.00. satininiai $24.75

ir

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

Ivai, žirklės, šukos, šepečiai, siūlai, amžinos plunksnost laikro

džiai, stiklo piautuvai. kompasai ir logaritminės liniuotės 

(slide rules).

(MŪSŲ VAISTŲ KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS—PRAŠYKIT 

į KATALOGŲ ir PALYGINKIT—SIUNČIAM ORO PAŠTU. 

'Mes taip pat siunčiam: aparatus klausai pagerinti, akinius, 

lakordionus ir siuvamas mašinas.

TAZAB OP LONDON
51 Reservoir St, Cambridge. Mass. tel. Kirkland 7-9703

tacijos, nes dauguma firmų skaičiuoja svarais. 1 kilogramas y a ly-
gus 2.21 svar.

kaina už kg. už sv. kaina už kg. ui s v.
cukrus $0.72 $0.33 pipirai 2.75 1.25
ryžiai 0.95 0.43 citrinai švieži 1.50 0.68
miltai kviet. 0.75 0.34 apelsinai švieži kaina nepastovi
manu kruopos 0.95 0.43 džiov. vaisiai
makaronai (verm.) 0.95 0.43 “kompotas” 1.90 0.82
pieno milteliai $2.35 1.07 razinkos 1.50 0.68
valg. alyva 2.30 1.04 fygos 2.10 0.90
margarinas 2.00 0.91 datulės vaisiai 2.40 1.09
sviestas 2.05 1.20 bičių medus 2.25 1.02
sūris “šveicar.” 2.50 1.14 šokoladas 3.55 1.6.1
Taukai (kiauliniai) 1.90 0.87 kakava 3.90 1.77
bekonas (daniškas) 2.<M) 1.18 kava 3,»J0 1.64
kumpis 3.25 1.47 arbata kg. 1.40
kumpio dešra 2.50 1.14 arbata ’» kg 2.7a 5.50 2.50
salami dešra 2.80 1.28 muilas 1.05 0.48
Kepenų paštetas $2.(>0 $1.18 cigarečių 2000 št. Philip
kilkės (anjouvis) 2.30 1.04 Morris (10 pok.) su muitu 4.25

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

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

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

OIL M. X VINIKAS
JOT 201b Strwt, Fbw Yarii 1, N. Y.

AR VERTA?

i metus, kad už- 
gražius plaukus? Mė- 

ėk- 
ite

$2.00 už 8 oz. bonką.
E. BITAUTAS

laikius

derinimu ir tvarkymu rūpi- apie 5-6 mylias, pasiekus gl"k NEVl EliA! 40 
nosi I. Vasyliūnas. j žvyrduobes, sukama asfal- "1,ng,u vartojamu*. Siu-u

Pabaigtuvės buvo tikrai‘tuotu keliu dešinėn (link 
nepaprastos. Gaila, kad jo- Sutton) ir vos tik pasiekus
se nedaug tebuvo pašalinių. 

•O mokykla verta rimto dė- 
! mesio visų, kam rūpi lietu*

West Brome miestuką, su
kama kairėn, žvyruotu kai
mo keliu, kuris veda į Pri-

527 EAST ENI’OSITlON 
DENVER. TOLO.

vybės šiame krašte išlaiky- šmantų kiemą (apie dvimy-
J ieškojimai

į j mas.
i Pabaigtuvių programai va- 
’ dovavo mokyklos vedėjas 
Justinas Vaičaitis.

Paieškomi Klemensą.; Savanekas, 
Kazio sūnus, iš Kiampukių km. Ku- 

Galima iš Covvnsville tuo zlų Rūdos vals. ir kuo. Antanas Kli-
___ ___________ x........ mas iš Skindeliškiu km. lo karo apiekellU ne. Ūkti pi o zvj lduo- juos jokių žinių nėra. Ieško jų gi-

bes, bet pavažiavus iki n’»nės Lietuvoje. Jie patys ar juos 
. , ,, .,. , žinantieji prašomi rašyti adresu:

Marija Urbonavičiūtė

:lios nuo West Brome).

Kor. !“Brookside” paviljono, suk- 
_ jti dešinėn ir važiuoti tie-

, Bobeliai apleidžia Bostonų ! siog iki pirmo šio keliuko

Dr. Kazys Bobelis, 
j‘metus atvykęs į Bostoną 
r specializuotis, išvyksta į Fi-

•114 W. Fourth St.
So. Boston 27, Mass. (27

čiuplio Albino,p , j sūnaus Juozo, kuris 1944 metais iš
prieš miškelį tiesiog į Priš- Mariampolės išvažiavo i Vokietija,

mantų ūkį-kiemą.' Bet šis Jis pats ar ji ži,,anlieji e*-

posūkio, čia pasukti kairėn I?skau nK,no <baug«,t ’ t sunaus Juozo, kuris

keliukas, gal 2 myliom
dadelfijų ir ten tobulinsis i trumpesnis, yra blogesnis, 
savo specialybėje. Būda-i Txd iki malonaus našiTad iki malonaus pasi-

I mas Bostone jis jau buvoimatVmo West Brome, pas 
; įsitraukęs į šachmatininkųĮ prietelius Prišmantus.
- veiklą, Moterų klubui skai-
; tė paskaitų, dalyvavo Kul-
: tūros Klube.

Jo žmona Dalia Deveny-
• tė - Bobelienė buvo Kultū-
’ ros klubo sekretorė.

rašyti šiuo adresu: 
Genė Kurtinaitytė 
Kūkštėnų kaimas 
Dotamų apylinkė 
Kalvarijos rajonas 
Lietuvos S. T. R.

Antanas Navickas iš Lietuvos pa
ieško savo brolio Juozo Navicko ir 

KllOpOS Valdyba sesers Veronikos l'aruiirnės. Jurgio 
Parulio žmonos. metais ieš
komieji gyveno I’itston. l’a. Jie pa
tys ar juos žinantieji prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

Joseph Simanaitis 
80-23 S5th Drive 
VVooilhaveii 21, N. Y.

(27

VOKIETIJA

Mirė A. Petkevičius

Geeružės 5 d. Weinheimo
lięoninėj mirė Aleksandras I^kon,1i Povi|as 
Petkevičius, gimęs 1891 me- biržės. Ju ieško dukterėėia Stasė 

Birželio 30 d. baigiasi Bo- tais spalio 17 d. Velionis Eab!rziSm aiil . „ . Į, f., .. TT. , ... , gumines kaimo. Ieškomieji arba
. stono meno švente, kunos! buvo kilęs įs Uzglaudzių k., juos žinantieji prašomi atsiliepti
• iškilmės rengiamos nuo bir-1 Telšių apskr. Nepriklauso- s,uoų,<1s”'K,„ įnikas
• želio 14 d. Boston Public1 moj Lietuvoj buvo teismo

I Baigiasi meno šventė

’ Garden.
Bii’želio 19 d. programoj 

buvo tautiniai šokiai. Lietu
sius atstovavo O. Ivaškienės

tardytoju, prokuroro padė
jėju ir paskutiniuoju metu 
Šiaulių mieste notaru.

Karo nublokštas i Vokie-

ir Antanas Gudo- 
sūnūs, kilę nuo Pa-

738 \Vashington St. 
Stoughton. Ma--. (26

Česlovas IČe-ius) ORAN- 
unus Jono, gini s 1921 m. 

Bijotų km.. Kybartų val.šč.. Vilka
viškio apskr. Vra žinių iš I .ietuvos.

r . . w. . . ........ • j i i- Jis l,als ar J' žinantieji malonėkit** šokėjai. Vietos amerikiečių • tiją, velionis dalyvavo lie- atsiliepti a.i esu:
‘‘tuvių veikloj, ilgoką laiką Si Bu.,S‘gAve.

dirbo mokytojo darbą Va- i tetroit J4, Midi. <2S
sario 16 gimnazijoje.

J spauda jų pasirodymą išgy
rė.

Kiekvieną dieną progra- 
i mos pradžia 8:30 vai. vak.► I 4

H MONTREAL, P. Q.

Lietuvių DarbininkųPastaba: valg. alyva, sviestas, taukai, bekonas, kumpis, kep. pašte- _ 
tetas, kilkės ir pan. yra sJutrdiuėąe dėžutėse: .tokio siuntinio grynas - UDraUgijo* g^g*1*!***? 
(netto svoris) yra 20 sv., o su įpakavimu pilni 22 svarai (10 kg.) .
brutto. Ci 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 $0.50. Standartiniai siuntiniai:
1. cukrus brutto 10. kg. (22 sv.) $0.45 plius $<5.50 viso $12.95
2. taukai brutto 10 kg. (22 sv.) 17.10 plius (5.50 viso 23.G0
:{. stori sūdyti lašiniai brutto K) kg (22sv.) 17.90 plius <J.5o viso 24.40 
4. 1OO0 amer. cigarečių Philip
Morris <50 pok.) ir 7 kg (1514 sv.) cukraus 0.50 viso 24.50
1<X»0 tabl. isoniazid (rimifono) ir 7 kg. (15‘s sv.) cukraus viso $30
stiprūs geri moteriški batukai (daniški) &u muitu....................$10.95
stiprūs geri vyriški batai su muitu $12.00

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

“ORBIS“ 4414 Rockwell SU Chicago, III. Y A 7-2445 
“ORBIS“ centras: 298 Bathurst SU Toronto. Ont.

Tel. EM 4-2810

rr - - . REIKALINGAS VYRAS KARMOJEKapinėse SU velioniu at- Reikalingas vyras farmos darbams,
sisveikino Bendruomenės turj m"1“*' mašinomis, karves 

, t ta x • • • melžti ir su traktorių dirbti. Geram
vardu J. Batams ir gmina- vyrui mokėsiu $!()<• į mėnesį. Rašyt:

Mrs. Anele Nasvitis 
R. I). 3
Edinboro. Pa. (27

Tu ininnnanini mnc

SIUNTINIAI LIETUVON IR ANAPUS 
GERIAUSIA SIŲSTI PER “ANAPUS”

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščiu—informacijų: 

-ANAPUS Mali Order — Dr. G. Valančius. 
17070 Ladlow BL, Granada Hilb, Calif. — USA
Siunčiame ir oro paštu per Stockholmą—Rygą. 

Ypač pigiai ir greitai pasiunčiame vaistus.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
AnghpLietuvių.

LDD Montrealio kuopos 
pirmasis piknikas - išvažia-

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.
Lieensed antį Bonded by 

N. J. State Banking Com.

EnE^apai
Bruknės lapai yra 

vartojami nu<» be- 

tvarkingo šlapini

mosi, nuo akrn^iė- 

lių augimo, inkstų 

uždegimo, pūslės 

nedirbimo neveik

lumo ir šlapinimo

si kanalo. $2 sv-

Trukžolių šaknys nuo patrū

kimo, pasijudinimo, skaudėjimo 

po krūtine, dieglių. Suteikia 

prakaitanmo 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-1 

riant. duoda apetitą geresnį. 

Kaina .... $2 00 svaras. 

ALEKANDERS CO 
414 Broadway 

South Boston 27, Mana.

Pinigua siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway

So. Boston 27, Muša.

zijos direktorius dr. A. 
Ruksa. Abu pažymėjo, kad 
nciekonie gęt^įetJįyi^ są- 
moningo bendruomenės na
rio, prityrusio teisininko ir 
mokytojo.

Liko žmona Weinheime ir 
ištekėjusi dukra Kolumbi
joje.

IJETUVIAI ARIZONOJE.'
Norim keltis į Arizonos valstija gy
venti. bet pirma norėtume nuvykti 
apsidairyti. Prašau lietuvių iš Ari
zonos "atsi’ienti. susirašysim. gal ga
lėsim susitarti, kad galėtume susto
ti pas lietuvius. Mūsų adresas- 

.Mr. 4t Mrs. J. Sakai
11212 So. Sawyer Avė.
Chicago 43. III.

.'aū'aPr.ux'm*Tu.tūXD.'.rx-u:-v.
(27

PATI PATiKI.MIAISlA URMĄ Sll 'NTINIAMS PERSIĮSTI | 

SSSR. LIETUVY. LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITI S KIMŠTI S

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

Tel. INgersol 7-7272. INgersol 7-6465 
ši firma yra Maskvoje INTURIST įgaliota čia vieloje imli 

muitą už siunčiamus daiktus i SSSR.

Klijėntų |Kitogtinuii veikia šie skyriai:

116111 Jos. Campau Avė., DETROIT 12, Mieli. Tel. TO 8-0298 
651 Albany Avė., HARTFORD, Conn. Tel. CHapel 7-5164 
121 S. Vermont SU LOS ANliELES. Calif. Tei. IM 5-6550 
78 Second Avė., NEW YORK. N. Y. Tel. ORchard 4-1540 
832 No. 7th SU PHILADELPHIA, Pa. Tel. WA 3-1717
Galima lteveik viską siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto 

produktai, o taip pat įvairūs vaistai. Streptomicin. 1‘enieilin, 

Rimofon ir kt. Vaistai siunčiami oro paštu ir gavėjui prista
tomi per 7—10 dienų.
Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės ivaiiiais alfabetais, 
akordi jonai, siuvamos mašinos. Pristatymas garantuotas, ir 

gaunate gavėjo parašą.

PARCELS TO RUSSIA. INU.
Naujas adresas: 1530 Bedford Avc., Brooklyn. N. Y.

Telefonai: INgersol 7-6465, 7-7272

Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. ir šeš

tadieniais nuo 9 iki 4 vai.

Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas neatidėliojant ir paskyri
mo vietą pasiekia per 7 savaites, oro paštu—per 8-10 dienų.

r i
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KUR BŪSIT LIEPOS 14? Šj šeštadienį Laisvės 
---------- Varpo piknikas

Tą dieną bus L.D.D. 21-mos

Mirė Barbora Petrutienė 'majoras su jais kovotų. Štai Šitas įvykis yra tuo įdomės-;didelį pasipiktinimą ir pro-
----------  So. Bostone K ir 7-tos gat- nis, kad 13-toji pozicija testus. Dabar sužinoma, kad

Birželio 9. d. po sunkios, vės kampe yra dideli na- golfininkų yra skaitoma j Valstybės departamentas 
ištisus metus užsitęsusios Ii- mai. Ties jais jau seniai (“nelaiminga”, nes sunkiau-'jau tik rusams užėmus Pa
gos, mirė Barbora Petrutie- šiukšlių dėžės beveik kiek- šia jon kamuolį įvaryti, baltijo valstybes iššaukė 
nė, gyvenusi 13 Seckle St., vieną savaitę išnešamos į Toks laimėjimas mūsų dak- Hammond firmos pareigu-
Cambridge, Mass. Palaido- gatvę pirmadienių, pavaka- tarai pasisekė Wallastono nus, kuriuos vienas vaisty
ta birželio 13 d. Šv. Kry- riais. (čia išveža šiukšles golfo lauke. i bės departamento pasekre-;
žiaus kapinėse. Laidotuvė- antradieniais). Tačiau laimėjęs jis ture- torius smarkiai išbarė, nes

. mis rūpinosi brolis Kastan- Žiema tas dar tiek to, bet jo nemaža ir pralaimėti, nes toji firma žemėlapiuose Pa-
si šeštadienį, birželio -9 tag Yazbutis iš Detroito. Jei atšilus tenka pro tas dėžes turėjo visam golfininkų klu- baltijo valstybes priskaitė

Dr. B. MatuUmū

Tek. HM,Adresą*:

I

kuopos gegužinė Bernice 
Claire farmoje

Pernai liepos lo dieną į vos Parke. Brockton, Mas& Įįroii Detroite laišku, gaus damas namo iš darbo radau! NETEISINGI 
Bernice Claire lai mos va- Svečių laukiama iš toli n informaejjų (2703 Wood- išrikiuotas ne tik to namo.; žFMfrl API Al 
sarvietę suvažiavo skaitini- aru. ypač bostomskiai. U or- §tock, Detroit 3 Mich > h. ti dviejų namųi
gas būrys brocktoniecių, bo- cesteno ir kitų kolonijų lie- VeHonė mi.._ sulaukusi 70 šiukšli* dėžes ir ^uki-
stoniecių ir kitose koiomjo- tuviai kvieciann gausiai at- TJ __*___________•
se gyvenančių mūsų priete- silankyti

d. Laisvės \ arpas ruošia sa- kas norėtų apie velionę dau- praeiti nosį užsiėmus.
metinę gegužinę Komu- ajau ^inių, gali kreiptis į Praeitą pirmadienį grįž-vo

metu. Ji atvažiavo Ameri- nėjančius apie jas šunis.

šiemet ir vėl toj pačioj 
vietoj Lietuvių Darbininkų

minime. gus 
“Keleivio’

bui “fundyt’ prie Rusijos, o JAV-bės jo
kio tų valstybių panaikini
mo nepripažino ir nepripa- 

■ žįsta.
Paskutiniuoju metu jau

DR. D. PILKA
Ofiso Vi

Jau eilė metų lietuviško- Yis rečiau ir rečiau Pabalto
je ir angliškoje Amerikos J° valstybės pamirštamos, o 
spaudoje pasirodo įvairių Jos žemėlapiuose vadina- 
protestų prieš kai kuriuos mo?. Lietuva, Latvija ir 
spausdinamus žemėlapius,1 Estlja. (LAIC)

jau pirmadienį

T NMtftU 
fcamTttt

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas AN 8-1320

net gaublius — žemės ratu- ,
Pi-mn-ama ivuiri iria- skaitytoja. Jos krai pavydėtinas vaizdas irįlius. Amerikoje didžiausia

putlumu izaiMumin.u , . .** . Afvyk ne<j aj seimai ir giminėms reiškia-“fresh airi*. uiAvL-io ur-_
Draugijos 21-moji kuopa J -n *..2me širdingą užuojautą. Nejaugi nėra kas su to-

~.......... ----- - ’ ♦ B. Petįutienės brolis Kas-kiais blogais pavyzdžiais
1 Autobusai ’nuo Piliečiu! .ntas -Yazbutis. buvo kovotM ir Juos naikintų?

rasią savo tradicinę gegu 
žinę. Ir šiemet tikimasi su
silaukti dar skaitlingesnio ... k d j e i “Keleivio įstaigą ir, - . , , . - . Klubo <3b> Broadvvav, bo. • »_ . *,.-j —būrio lankvtoju. Tai dei to, v .. . ,* i pranese mums tą liūdną zi-, , r» •* Z-i • Boston! išeina 3 vai. p. p. r * *kad Bernice Ciane vasar- ____________ r 1
vietė yra viena iš gražiau- Kontrimai susilaukė 
siu mūsų valstijoje. Ten brangių svečių 
yra visi parankumai tiek
jaunimui, kaip ir senimui.
Kurie ten buvo. jie žino: , , . . 
kurie nebuvo, liepos 14 turi te 11 
progos Įsitikinti.

Bernice Claire

Pas Konstanciją ir Bronių 
Kontrimus svečiuojasi jų 

žentas vyr. seržan
tas Murphy, atvykęs iš

ma.

Aukos kapų puošimui

J. V.

Dr. Kapočius golfi
ninkų karalius

D-ras A. Kapočius tarp

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

Tos firmos paruoštais ir iš-j iš stoties WBMS, 1090 ki- 
leistais žemėlapiais naudo- į lociklų, veikia sekmadie- 
jasi mokslo įstaigos kariuo-ljais nuo 12 ikj i2;3() 
mene, visuomene ir kiti. To- , .. A
ji firma ir yra susilaukusi• Perduodamos lietu-
daug protestų, o daugiausiai! riškos dainos, muzika ir

žemėlapių leidykla yra Ha
mmond, Maplewood, N. J.

i iš lietuvių.
Pradžioje antrojo pasau-

Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į

Kapų puošimo dienoje St. Bostono golfininkų šian- linio karo šioji firma išlei- ‘ gaitjc Florists gėlių ir do-
Dariaus Posto moterys le- dien yra laikomas to sporto do naujus žemėlapius ir i ..anil krautuve 509 East
gionierės buvo suruosusios karalium, nes vienu kirčiu gaublius. Tuose žemėlapiuo- I c J

Tack«onville \ C žentas eisen^ i kapines. Eisenoje per 195 jardus įvarė ka- se Lietuva, Latvija ir Esti-
nraleides atostogas šio mė- d.al-vvavo Odelis būrys na- muolį į 13-tąją duobelę. Tai ja buvo sužymėtos, kaip

sarviete automobiliais gali-nėšio gale išvyksta i nauja1™' į"05, labai retas atsitikimas. Rusijos dalys. Tai iššaukė

ma pasiekti važiuojant 138 tarnybos vieta J^^ydoms padengti iš kapinių

krautuvę,
«»dway, So.

Tel. AN 8-0489. Ten 
aamas ir “Keleivis.”

Steponas Minkua.

gau-

keliu iki 123 kelio. Juo suk- o jo žmona Nellie -- - • ,
ti po dešinei ir važiuot iki maitė pasilieka gyventi Bo- ^kojo: j0hn>a,oJnfe_$|£ 

sukt p0 de_ stone pas tėvus, kol vvras r>„ ..i c*.1C6 kelio. Či
- . . n r» i • t r k * ,PaS .V1.^ Po $10 aukojo: Steponas
stnei į Bay Road tr netoli baigs karo tarnybą ir Beis, Janeliūnas> Ml,J& MrsVir-
po kairei bus Bernice Ciane pensiją. ’ bitskis ir Mrs. Victoria Ule-
farma. Nellie Kontnmaite -Mur- . k

Važiuojant iš Broctono \ia mokytoja, Jackson- pQ aukojo: Katherine
imti 123 kelia ir važiuoti "lle J1. buy° Ln{tedt Servlce Gadman, M r. Gadman, Mr 
iki irtfi uiin Organization sekretore.kiilio, , V. X iv. P.IX AT....u i r r'Vitu V\ UI, VI...ni. p-Oi.

Taigi, liepos 14 d. visi Bostono teisininkų valdy- J- Kačinsky7, John & 
būkit Liet. Darbininkų Dr- boj šiuo metu vra šie as- riiar.ces Kriaučiūnai, Mi. & 

71 ?e^užinėj. Ren- naenys: Pirm. dr. Bruno ^rs- Pie vokas, Mr. & Mrs 
gėjai visus maloniai pri- Kalvaitis, sekr. Valentinas'0SS’ Peter Tautkus, Kle- 
ims ir sočiai pavaisins. Iki Galdikas ir ižd. Juozas ma*" Sabeckas.
pasimatvmo! —Rep. Vembrė. aukojo: Mr. Bittler.

Po ?2 aukojo: Mr. Board- 
J* man, Frances Devoglis, Mr.

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anpujos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WBMS. 1C9O kilncycles 
BOSTON 15. M \SS.

Sekmadieniais

12:30 iki 1 :<>0 vai. po pietų

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
17 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. Jl niper 6-7209

& Mrs. Kontrim, Jr., Isabel 
Molis, Vincent Piragas, 
.John Roman, Steve Wash- | C will.

Po 81 aukojo: Mr. Casey, 
Eetelle Collins, George Sa- 
rafinas, Stanley Drevinski, 
Mary Gadman, Steve Ka- 
shonis, Anna Krasauskas, 
Mrs. Pallon, Mary Peshino.

Per klaidą nepaminėti

Praeito numerio kores-
Kx««S5fxsxii - - ■■ - s - - ~ ~ -s s i pondencijoje apie Baisiųjų

birželio dienų minėjimą perJŪSŲ SVAJUOTAS NAMAS
Specialiai Jums Pritaiko (klaidą praleistos Stasės

JOE GORA i Daugėlienės ir jos akompa-
Nacionaliniai Žinomu Architektą. iniatoriaus komp. Juliaus

žemo- kainos — žemi mokesčiai — žemi asesmentai. Jokių m<>r- 1 Gaidelio pataides. VlSUO- 
gycių sunkumu visvien ar G. 1. ad ne G
paeini, ( antoiio širdyje bus vieta išsvajotam namui. 400 pasi

rinkimu tokiomis sąlygomis, kurias 900 gali sau leisti.

Pašaukit statytoją dienomis ar vakarais

CAnton 6-0628
::: X = n r -r :r - s x x r. :: r. i: 4 :: s n x s s s »: R K » s » s - a - s :: r s K,s 2 2 Jį?.

I. Tirštai miškingi lotai šiltai publikos sutinka
ma Stasė Daugėlienė ir si
karią jos neapvylė: nuotai
kingai padainavo tai dienai 
pritaikintų dainų.

Yra vokiškų žurnalų

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

Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Visiškas
įtaisymas

Pilnas krosnies ir boilerio įtaisymas 
PRIEINAMA KAINA 

lengvos mokėjimo sąlygos

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester Saukit GE 6-1204

PAKULODAMA TAVERNA
i So. Bostone, 331 Broadway, parduo
dama taverna, pilni likierių lais- 
niai, kaina $11.0<»0. Kreiptis paduo
tu adresu j Mr. Hatch, arba skam
binti tel. AN 8-5374. (26

MADAME STARR 
Spėjikė ir Patarėja 

Išspręs visas jūsų problemas. Nėra 
problemos perdidelės ar permažos, 
kad ji negalėtų padėti jums surast
kelią j laimę.

32 Boylston St. (2aukštas) Bos
tone ii blokas nuo Howard Sq.) 
nuo 9 iki 6 vai. kasdien ar pagal 
susitarimą. Tel. EL 4-5265.

SIŲSTI J LIETUIR I SIBIRĄ
Stori, geriausios rūšies tikri vyriški 
padai batams taisyti. Prisiųskite 
batų mierą ir $1.00. Prisiusime 
paštu.

JEREMIAH BERMAN CO.
52 South St., Boston, Mass.

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistu ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki- k 

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai- 5 
stu nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų. m-<k 

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

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

Parduodamas klubas su namu 
dienų pilni laisniai, biznis eina.

g namas geras, yra žemės akeris, kai- 
g na prieinama, West Hanoveryje, 
K Mass. Kreiptis 6A Arthur St., Mon- 
S tell«. tel. Brockton 8462, klausti Mr. 
3 . Frank Strip. (26

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
S j Kerpa plaukus pigiai ir švariai. At- 
X ■ dara iki 6 vai. vak. Prašom užeiti:

E. Fifth St., kampas M St., 
So. Bostone. Kcrpam plaukus lei-

X denis, jaunoms ir senoms. (31
zzm rsKST>m«isaaai

K I
>«•,X2t

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad x

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

Tel. CO 5-5839 LIETUVIS PLI’MERIS Tel. CO 5-5839 
Dalrar laikas žemomis kainomis daryti gazo ir aliejaus šil
dymo įrengimus. Mes atliekame visokius "pluming” (vamz
džių įvedimo ir taisymo) darbus. Pirm negu ką darysite 

PAKLAUSKITE Mf SŲ KAINŲ!
"S

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Pranų Lembertą
REALTOR

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

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

!nrnmncmr

TsL AV

Dr. John Repshis
UETVVIS GYDYTOJAS

Valandos: t-4 ir
NsdžUomis ir gesntadisaiato: 

pagal susitarimg

495 Coluinbia Road 
Arti Uph4a*s Corasr 

DOKCHESTEK, MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)

Lktavia Gydytojas ir Chirargaa 
Vartoja vėliausios konstrakdlM

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS:
M4

SOUTH

nuo 2-4,
BROADMAT 
BOSTON.

7-S

Tel. AN 8-2806

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL BBTATE A INSURANCE

409 W. Broadvray 
SOUTH' BOSTON, MASS. 

Off>c« Tel. AN 8-0948*
Hm. ST ORIOLE 8TRECT 

Wwt R»zfc«ry,
TeL FA 3-8515

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deiaantai

Elektros Prietaisai
RQpestingai taisome laikrodžina, 

žiedus, papuošalus 

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON
TsL AN 8-4849

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

Telefonas -AN 8-4148

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO įSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Parcel Department

(J/HiE TRAVEL SERVICE
Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 VVcst Broadway So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jūsų sudarytu-, siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis
i.- • ;i'. u jr na :dotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir 

ki’io. \ i-a- išlaidas :r SSSR muitą apmoka siuntėjas.

Dėvėti rūbai ir kitokie daiktai įkainuojami pagal jų vertę. 
Yai-tus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai

goje- Prašykite kataloglų.

1 ; ■ -iųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia

mu pr kiu svori.' negali būti didesnis kaip 18 svarų.

PLEKAVICIAUS KEPYKLA, 815 Canbridce St. 
Cambridge yra adara vakarais, išskyrus sekmadie-

Baltic Florist krautuvėje g nius Mes turime didelį pasirinkimą visokių pyragai- 
(502 E.Broadvvay, So. Bos- £ čių Jūsų valgymo malonumui, o penktadieniais ir § 
ton) galima gauti ir vokiš- £ šeštadieniais mes kepame barankas ir pyragus ir 5 
kų iliustraotų žurnalų. ~ ‘

I
X X X X

šį pavasarį su medaliu x 
baigęs N. Anglijos konser- jj 
vatoriją Darius Lapinskas * 
rudenį žada toliau gilintis į x 
kompoziciją ir dirigavimą * 
Vienoje, Austrijos sostinėj. » 

Veikia ir blogi pavyzdžiai

D. Lapinskas į Vieną

virš to šviežią Baltic Lietuvišką Rutiną Duoną.

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
TeL: JA4-4578

Bmjamia Moore Mataras 
Popisroft Sienoms

Visokia 
Mk 
Visokis

VAISTAS "AZIVA"

»A«t»
BBKA0

|dčku< daiktų -apašą ir aiškų siuntėjo lr gavėjo adresus- Mes, -------------------------------

Mdr* • p. rpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo Neseniai majoras iškil- 
l-taiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai 

Vi'i -.ii.Ttėųii įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar 
nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun 

čiame su INTURISTO įgaliojimais.
Siunti’:. }■•': ” • r : ka«dien nuo 9 iki 3 vai- vak. ket 

piais nuo t< r 7-.ai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų, i Bet ir blogi pavyzdžiai r ką ručinę duona BALTIC RYE 
SKtIb:n>;j‘ laikinas, išsikirpkite adresą. lyra sekami i» nematyti, kad feęgoŲ-j;

mingai pradėjo Bostone šva- x _________
i siun- ,os savaitę turėdamas gal- x Baltic Lietuviška Ruginė Duona yra parduodama

voje, kad geri pavyzdžiai *. daugumoje krautuvių, kur Jūs perkate. Kai pirksit 
tvirtadie- ,skatina juos sekti. « raginę duoną dabar prašykit ir pirkit tikra lietuvis-

niotn i Rpt 11’ blrkCTl f 121 1 5 1__—_ • a _ ____ ______
BREAD!

į APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jastiee of the Peace—CamtaMa 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Maaa

Tel. AN 8-1781 tr AN
ManaaaanaaaaoaaoanaaafiMi

koją ntaMjl* 
flr

Reikalaakite šitą valetą
ameriaia. Kaina al 
numeri fl. Pink

gal, šikto ar money erderto M
Adresuokit: (M)

87.


