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53-TIEJI METAI

NATO Užsienių Reikalų 
Ministeriai Tariasi Danijoje

15 Kraštų Ministeriai Aptaria Bendro Gynimosi Klau
simus; Europoje Mažėja Noras Sušaukti ‘‘Viršū

nių” Pasimatymų Bet Kokia Kaina; Kariška
NATO Sąjunga Bus Stipresnė.

l
Amerikos valstybės sekre- Kolumbija Turi 

tonus John Foster Dulles *
pereitos savaitės gale išvy
do į Daniją, kur Kopenha- 
geno mieste vyksta NATO 
valstybių užsienių reikalų 
ministerių pasitarimai. Ta 
proga aptariami ne tiktai 
NATO (Šiaurės Atlanto Gy
nimosi Sąjungos) bendrieji 
reikalai, bet ir santykiai su 
Sovietų Rusija, kaip jie yra 
dabar po to, kai rusai at
metė Amerikos pasiūlymą 
kontroliuoti šiaurės sritis, 
kad per jas niekas negalė
tų daryti puplimo iš pasalų.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Lloyd Kopenha- 
gene sakė, kad Anglija nori 
“viršūnių pasimatymo”, bet 
su sąlyga, kad tokiame pa
simatyme galima būtų ap
tarti visus klausimus, kune

Naują Prezidentą
Sekmadienį gegužės 4 d. 

Kolumbijoj, Pietų Ameriko
je, buvo renkamas šalies 
prezidentas. Apie 3 milio
nai balsuotojų dalyvavo rin
kimuose ir prezidentu iš
rinktas liberalų partijos 
kandidatas dr. Alberto Ca- 
margo.

Apie 10 metų Kolumbijoj 
ėjo pilietinis karas, kraštą 
valdė visokios kariškos dik
tatūros, iki pagaliau dvi di
džiosios šalies partijos su
sitarė grąžinti kraštui de
mokratinį tvarkymąsi.

• Pagal tą susitarimą įvyko 
ir prezidento rinkimai. Abi

v /
MINI IZRAELIO VALSTYBfiS DEŠIMTMETĮ

Izraelio valstybei sukako dešimts metą. Ta sukaktis buvo iškilmingai minima ir 
įvairiose Amerikos vietose. Filadelfijoje ji buvo minima garsioje Independence 
Hali, kur yra ir Laisvės varpas. Prie jo matome buvusį prezidentą Harry S. 
Truman. aukščiausiojo teismo pirmininką Earl Warren (vidury) ir Izraelio at
stovą Jungt. Tautose Abba Eban (kairėj).

Nixono Lankymasis Siūlo Tartis Amerika Atmeta
Kai Kur Audringas Del Antarktikos Rapaekio Planą

partijos šį sykį rėmė libera
lų vado kandidatūrą, o po 

dabar skina pasauįį į dvU*
dalis ir ieimi tokiam naši- jkonservatonų. kand datą.ir jeigu tokiam pasi 
matymui bus užtenkamai 
dirva paruošta. Dalyvauti 
“propagandos cirke” anglai 
sakosi neturi jokio noro.

šį pirmadienį NATO vals
tybių užsienių reikalų mini
sterių pasitarimai buvo ati
daryti Danijos parlamento 
rūmuose. Iš pirmųjų pasisa
kymų paaiškėjo, kad Euro
poje sumažėjo ūpas žūt būt 
sušaukti “viršūnių konfe- 
rencijB” ir joje išspręsti gin
čijamus klausimus. Sovietų 
Rusijos tušti propaganda ir 
nenoras rimtai kalbėtis a- 
pie nusiginklavimą žymiai 
atšaldė viltis, kad su rusais 
galima bus susitarti “viršū
nių” pasimatyme.

Ministerių pirmame posė
dyje kalbėtojai pabrėžė,

Vak. Ambasadoriai 
. Tariasi Su Gromyko

Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos ambasadoriai 
Maskvoje tęs ir toliau pasi
tarimus su Sovietų Rusijos 
užsienių reikalų ministerių 
Gromyko dėl “viršūnių” 
konferencijos sušaukimo. 
Vakarų valstybės norėjo, 
kad Gromyko tartųsi su tais 
ambasadoriais kartu, bet 
Gromyko nesutiko, o jei 
tartis kartu, tai Gromyko 
pareikalavo, kad pasitari
muose dalyvautų Lenkijos ir 
Čekoslovakijos ambasado
riai. Vakarams tas buvo ne
priimtina, todėl jie sutiko

Amerikos viceprezidentas 
R. M. Nixon jau lankėsi U- 
rugvajuje, Argentinoje ir 
Paragvajuje. Urugvajuje vi
ceprezidentas kalbėjosi su 
opozioiniais studentais 
jiems sakė,
nekenčia diktatorių, bet ne
sikiša į kitų kraštų vidaus 
reikalus, o todėl ir su dik
tatūromis palaiko gerus san
tykius. Argentinoje R. Nix- 
on dalyvavo naujo prezi
dento Frondizi įvesdinimo 
iškilmėse, o Paragvajuje R. 
Nixono lankymasis davė 
progos opozicijos žmonėms 
demonstruoti prieš karišką 
gen. Stoessnerio diktatūrą. 
Policija demonstruojančius 
studentus išvaikė, kai ku
riuos areštavo, bet, bendrai 
paėmus, opozicija turėjo 
progos pasireikšti ir parody
ti pasauliui, kad ir Paragva
jaus žmonės nekenčia jiems 
ant sprando sėdinčios kariš
kos diktatūros.

Kongrese Veikia Respublikonų 
Ir DiksikratĮKodiiąa

Bedarbių Pašalpų Pratęsimo Įstatymas Pasidarė Politi
nis Futbplas; Republikonai lr Pietinių Valstijų De

mokratai Įstatymą Sugadino; Senato
kratai Bando Įstatymų Pataisytu

Sovietai Garbina 
“Spaudos Laisvę

Pereitos savaitės gale at- 
99 stovų rūmuose įstatymas a-

Prezidentas D. D. Eisen- Amerikos vyriausybė at- 
hower padarė, pasiūlymą metė Lenkijos pasiūlytą pla- 
vienuolikai kitų tautų suda- ną uždrausti atominių gink- 
ryti sutartį dėl apsaugojimo lų naudojmą centralinėj Eu- 
Antarktikos kontinento nuo ropoj—Lenkijoj, rytinėj Vo- 

atuūentais jr p^Ktinių varžytynių ir nuo kiefcijoj, čekcskvakijoje ir 
kad Amenka karo veiksmų, jeigu kiltų Vakarinėje Vokietijoje. A-

1912 metais gegužės 5 d. 
Rusijoje, Petrapilyje, pasi
rodė bolševiką dienraštis 
“Pravda”. Laikraštis ėjo ca
rizmo laikais. “Pravdos” pa
sirodymą sovietų spauda da- 
ber mini, kaip “spaudos die
ną“ ir kelia į padanges so
vietų spaudos reikšmę.

Kai caras buvo, Rusijoje 
galėjo eiti net ir “Pravda”, 
nors, bendrai paėmus, spau
da caristinėje Rusijoje bu
vo stipriai suvaržyta. Bet 
kai komunistai valdo, tai vi
soj plačioj Rusijoj ir rusų 
pavergtuose kraštuose eina 
tiktai komunistinė spauda ir 
jokios kitokios spaudos vi
siškai nėra. Tokią vienpar
tinę spaudą rusai vadina 
spaudos laisve”*

Korėjoj S. Rheeplaną to-i » • «-*• , •
eužtenka- Laimėjo Rinkimuskaras. merika atmeta tą

Pagal Amerikos pasiūly- dėl, kad jis yra neužtenka ________
mų, Antarktikos kontinen-;mas, todėl, kad sunku butui Korejoj

------------------------------ kontroliuoti ar kun nors dienj bJuvJ0 ‘įr^len^ rin.
vals ybe neturi draudžia- fc. į PreziXnto Syngham 
moj snty atominių ginklų. J ®

Amerikos vyriausybė pa
kartoja savo siūlymus nusi
ginklavimo derybose sulai-

kad ambasadoriai tartųsi 
kad geriausia laisvės apsau- Pavieniai su rusais, 
ga šiuo tarpu yra vieningu- i pn n?a^įenl Gromyko tę- 
mas ir pasiruošimas gintis, sla Pas’tanmus « Vakarų 
kariškas Įtasiruošimas turi ambasadoriais apie “virsū- 
būti stiprinamas, iki Sovie- nes '
tai supras, kad jiems nėra 
vilties suardyti Vakarų val
stybių vienybę ir todėl pra
dės rimtai kalbėtis apie 
priešingumų išlyginimą ir 
nusiginklavimą.

H. HOOVER TURĖJO 
SUNKIĄ OPERACIJĄ

Buvęs prezidentas Her-' 
bert Hoover pereitą savaitę 
išėjo iš ligoninės, kur jam i 
buvo padaryta sunki opera
cija — išplauta tulžis. H. 
Hoover yra jau 84 metų am
žiaus, bet operaciją jis at
laikė gerai ir sako, kad po
operacijos jis jaučiasi gerai.• 

KINAI PRIEŠ TITO

ATSITINKA IR TAIP

Edward Perry automobilis 
susidūrė su savo žmonos 
automobiliu ir Perry buvo 
užmuštas. Jie buvo susita
rę susitikti restorane Town- 
ship. N. Y„ bet žmona, pa
keitusi nuomonę, važiavo 
namo ir ... įvyko baisi ne
laimė.

tautoms moksliniams tyri
nėjimams, bet nė viena tau
ta negalėtų ten kurti kariš
kų bazių.

Tartis dėl Antarktikos pa
kviestos šios valstybės: Sov. 
Rusija, Anglija, Prancūzija, 
Argentina, Čili, Australija, 
Norvegija, Naujoji Zelandi* 
ja, Pietų Afrika, Japonija ir 
Belgija. Tos valstybės kar
tu su Amerika nutartų, kad 
Antarktika būtų visiems pri
einama ir neturėtų būti gin
kluojama.

Visa eilė valstybių jau y- 
ra pareiškusios savo preten
zijas į Antarktikos plačius 
plotus. Amerikos preziden
tas sako, kad jo šaukiamoji 
valstybių konferenciją tų 
atskirų valstybių pareikštų 
pretenzijų turėtų visai ne
svarstyti.

Pietiniai Miestai 
Kovoj Su Terorizmu

Pietinių valstijų 29 mies
tai pereitą savaitę sutarė 
bendrai kovoti prieš juo^e 
pasireiškiantį terorizmą 
prieš žydus ir negrus. Jau 
kelios dešimtys žydų ir neg
rų namų įvairiuose miestuo
se buvo išsprogdinti dinami-

pie pratęsimą pašalpų mo
kėjimą bedarbiams, kurie 
jau yra išėmę savo pašalpas, 
susilaukė skaudaus smūgio. 
Republikonai ir pietiniai de
mokratai atstovi} rūmuose 
223 balsais prieš 165 balsus 
nutarė priimti vyriausybės 
siūlomą įstatymą ir tą dar 
gerokai sugadintą.

Vyriausybė siūlė, kad val
stijos pratęstų pašalpų mo
kėjimą bedarbiams pusę 
tiek laiko, kiek jos dabar 
moka bedarbiams pašalpas. 
Kurios valstijos moka pa
šalpas 26 savaites, tos pra
tęstų pašalpų mokėjimą 13 
savaičių, kurios moka trum- 
nasni laika tns nratestu l)U-~~~ j--—-t-----* x—
sę mokamo laiko.

Demokratai kongrese bu
vo įnešę aavo įstatymą, pa
gal kurį visos valstijos pra
tęstų pašalpų mokėjimą 13 
savaičių. Valstijos pašalpas 
mokėtų iš federalinio iždo 
gautų paramų. Tam reika
lui demokratai siūlė skirti 
pusantro biliono dolerių.

Atstovų rūmuose pereitą 
savaitę vyriausybės pasiūly-

Rhee vedama liberalų parti
ja laimėjo daugumą parla
mente, bet dviejų trečdalių |to įstatymo šalininkai susi
rietų ji negavo. Demokratų telkė ir nutarė, kad pašal

pos būtų mokamos pusėkyti atominių ginklų partijos 0poZicija parlamen
tą, uždrausti atominių gmk- te ijUS daug stipresnė, negu 
lų bandymus ir eiti pne ato-jį į,uvo pereitame parlamen- 
minės ginklų medžiagos pa-
vertimą į energijos šaltinį i Skirtumas tarp liberalų ir 
taikiems tikslams. 'opozicijos svarbiausiai su-

Amerikos nota Lenki jai'kasi apie klausimą, kaip su
yra parašyta labai manda-! jungti Korėją į vieną vals- 
giai ir pripažįsta, kad Len- tybę. Opozicija mano, kad 
kija, siūlydama savo planą, reikia daryti visame krašte 
turėjo tikslo sumažnti įtem- rinkimus po J. T. priežiūra, 
pimą Europoje ir prisidėti 0 liberalai mano, kad šiau-

Kinų komunistų partija 
pasisakė už Sovietų Rusiją, 
prieš Tito paskutiniame ru-: 
sų ir jugoslavų partijų gin-' 
če dėl programom. ;

Rusai Pravardžioja
JT Gen. Sekretorių
Sovietų Rusijos spauda ir 

jos atstovas J.T. organiza
cijoje smarkiai kritikuoja 
Jungtinių Tautų organizaci
jos generalinį sekretorių, 
kuris pereitą savaitę pasisa
kė už svarstymą ir priėmi
mą Amerikos pasiūlyto pla
no dėl kontroliavimo šiau
rės sričių, kad per jas nie
kas negalėtų nieko pulti iš 
pasalų. Sekretorius Ham- 
marskjold pasisakė už tą 
planą, nes jo supratimu jis 
būtų pirmas žingsnis į nusi
ginklavimą. Bet rusai jo pa
sisakymą vadina kišimusi į tu. Tokie teroristiniai pasi 
jam nepriklausomą sritį ir kėsinimai buvo Jacksonville, 
bandymu įsiteikti Amerikai. Fla., Montgomery, Ala., Sa

Neseniai Dag Hammarsk- 
jold buvo perrinktas J.T. ge
neralinio sekretoriaus parei
goms dar penkiems metams. 
Rusai irgi už jį balsavo, bet 
dabar jie ant jo gatavi vi
sus šunes karti.

vana, Ga., Nashville, Tenn., 
West Palm Beach, Fla., Bi- 
k)xi, Miss., Gastonia, N. C., 
Orlando, Fla., Birmingham, 
Ala., Miami, Fla. ir kitur.

Yra įtarimas, kad tie te
roristiniai aktai yra vykdo-

Nixono lankymasis turi mi iš vieno centro. 29 mies- 
tikslo sustiprinti ekonominį tai turi paskyrę $55,700'do- 
bendradarbiavimą su Pietų vanų už nurodymą, kas to- 
Amerika. kius pasikėsinimus daro.

prie taikos išlaikymo.

Nauji Automobiliai 
Bus Dar Didesni

Ateinančių 1959 metų A- 
merikos automobilių mode
liai bus didesni ir puošnes
ni, negu 1958 metų mode
liai. Nors žmonės dabar “iš
ėjo į streiką” ir brangių ma
šinų nebenori pirkti, bet au
tomobilių fabrikai patiekia 
publikai brangius ir puoš
nius automobilius.

Fabrikai aiškina, kad pa
keisti mašinų modelius nėra 
taip lengva. Reikia bent 
dviejų metų laiko, kad au
tomobilių modeliai galima 
būtų pakeisti iš pagrindų. 
Šiuo metu, atrodo, kad žmo
nės norėtų pigesnių ir pa
prastesnių mašinų negu De
troitas siūlo. Dabar varoma 
kampanija už naujų mašinų 
pirkimą neranda didelio at
garsio žmonėse. Daugelis 
perka iš užsienių atvežtas 
pigias ir mažas mašinas, ku
rios yra daug taupesnės.

rinė Korėja turi įsijungti 
bendrąją valstybę.

PABfiGO

Geriausias trumpę tolią bė
gikas komunistinėj Vokie
tijoje Manfred Steinbach 
pabėgo į Vakarę Berlyną. 
Tai jau ketvirtas žymus 
sportininkas, apleidęs Rytą 
Vokietijoje kuriamą “ro
ję

1

tiek laiko, kiek dabar jos 
yra mokamos ir, be to, vals
tijos gali pačios nuspręsti, 
ar jos tokias pašalpas nori 
mokėti ar ne. • Pašalpoms 
mokėti valstijos skolintų pi
nigus iš federalinio iždo. Už 
tokį įstatymą balsavo repu
blikonai ir pietiniai demok
ratai.

Toks įstatymas dabar 
svarstomas senate. Senato 
demokratai nori įstatymą 
pagerinti, bet dar nežinia, 
ar republikonai su pieti
niais demokratais ir ten tą 
įstatymą nepravarys tokį, 
koks praėjo atstovų rūmuo
se.

Kitas įstatymas dėl labda
ros ir pensijų fondų tvarky
mo svarstomas senate ir jo 
priėmimas gali užsitęsti iki 
kongreso atostogų.

INDIJOS NEHRU
LIEKA PAREIGOSE

Indijos vadas J. Nehru 
buvo nutaręs kuriam laikui 
trauktis iš vyriausybės. Bet 
Indijos parlamente ir kong
reso partijoje dėl to kilo 
toks sumišimas, kad Nehru 
paklausė savo partijos bi
čiulių prašymo ir lieka vy
riausybėje. Kongreso parti
jos vadai žada viską daryti, 
kad Nehru darbo našta bū
tų sumažinta.

Indijos kongreso partija 
mano, kad be Nehru .ii gali 
subyrėti
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Gyventi ant bedugnės kranto
Pereitą savaitę Sovietų Rusija 83-ti kaitą panaudojo 

savo “veto” ir sutrukdė priimti Amerikos pasiūlytą planą 
dėl šiaurės sričių kontrolės, kad tų dykų sričių niekas ne
galėtų panaudoti stagiam puolimui iš pasalų prieš savo 
kaimynus. Už Amerikos pasiūlymą JT saugumo taryboj 
balsavo 10 valstybių, prieš—viena Rusija. Pasiūlymas at
puolė, nes Sov. Rusija yra viena iš tų didžiųjų valstybių, 
kurios, turi “veto teisę” ir gali bet kokius nutarimus su
trukdyti. Rusai jau 83 kartus savo veto teise pasinaudojo 
ir dar kartą parodė pasauliui, kad jiems Jungtinių Tautų 
organizacija tik tiek tėra svarbi, kiek jie gali joje pa
diktuoti savo valią kitiems ir visai nieko nereiškia, jei ji 
liando priimti nutarimus, kurie rusams kokiais nors su
metimais nepatinka. Tokia Jungtinių Tautų organizacija 
yra tik pasityčiojimas iš sveiko proto.

Rusų atsisakymas leisti tarptautinei kontrolei veikti 
šiaurės srityse daro tą, kad pasaulis ir toliau gyvens ant 
“bedugnės kranto,” kaip tai sako Amerikos valstybės se
kretorius John Foster Dulles.

Dabartiniu laiku ir Amerika ir Sovietų Rusija turi 
jau užtenkamai baisiųjų atominių ginklų, kad galėtų 
viena kitą sunaikinti. “Teroro balansas” yra pasiektas/
Tokiose sąlygose pirmoji valstybė, kuri užpultų kitą iš Krautuvėse pilnos lenty-(ba, tas pats su lėktuvų, gar- 
netyčių, kaip, pavyzdžiui, japonai 1941 metais užpuolė nos gėrybių, sandėliuose jų'laivių, žemės ūkio padargų
Ameriką, galėtu būti laimėtoja, nes baisiaisiais ginklais dar daugiau, nėr kur padėt’ir kone visomis pramonės.“““1" «

prekių, nėra pirkėjų. Au-;šakomis. kuomet nleko neužpuolė,
tomobilių pramonė perpusi Visi tik žiūri j dangų,kal-
suparaližuota, nėr kur dėt ba vien tik apie sputnikus, 
naujų automobilių. Plieno skaičiuoja mylias j mėnuli 
pramonė irgi perpus nedir-

VICEPREZIDENTAS SAKO SUDIEV

Viceprezidentas Richard Nison su žmona išvyko į pie
ty Ameriką. Jie ten bus 18 dienu. Kelionės tikslas 
užmegsti tampresnius santykius su Piety Amerika.

Kas savaite
E. T. Benson j Maskvą

Amerikos žemės ūkio se-

neturi? Tai tikrai užburtas 
ratas.

Pagaminti sputniką ir pa
leisti į padanges kainuoja 
bilionas dolerių, bet jų ga
myba milionams bedarbių
darbo neduoda, tai kam iš Šiaurė* Afrikoje #
to nauda? Sakoma sputni-1 pere^ savaitę Tuniso, _______ , ~___ ,
^ai J’Jikalingi apsigymmui Maroko ir Alžyro politinių kretorius Ezra Taft Benson 
ir būtinai juos įeik leisti i grupių vadai tarėsi Tanžiro ateinančią vasarą važiuos į
padanges. Bet nuo ko ten mjegįe Maroke. Jie tarėsi ir Sovietų Rusiją. Važiuos pa- 
bandoma gintis? Ar sv. Jur-____... .. . sutarė: Alžyro maištininkai soraokyti pas rusus, kaip
gis ant sa\ o eržilo atjoja su įKuria vyriausybę ekzylėje, šeimininkauti, kad Ameri-
astriu kalaviju ii grasina Maroko ir Tuniso vyriausy- kos žemės ūkis nekentėtų 
mus užpulti? Nesąmone. '
Ar todėl, kad vodkos prisi-

kos žemės ūkis 
bes tokią Alžyro vyriausybę nuo nuolatinių perteklių. Iš

lakęs
‘svaido

Chruščiovas sunis 
j dangų, tai ir mes

pripažįsta ir sudaro su ja 
šiaurinės Afrikos Federaci-

Sputnikas galvas susuko

galėtų sunaikinti priešo svarbiausius centrus ir kariškas 
bazes. Užtektų vieno smūgio karui laimėti ir priešininkui 
paklupdyti.

Amerikos karo lėktuvai dabar daug laiko praleidžia 
ore. Taivdan>ma todėl, kad tie lėktuvai nebūtų iš pasalų 
sunaikinti priešo atominiu puolimu. Amerikos karo lėktu
vai dažriafi pakyla Į orą, kai radarinės stotys šiaurėje pa
rodo Įtartinus ženklus ekranuose, nes tie ženklai gali būti 
rusų raketoš arba rusų lėktuvai. Tik nuolatinis budėjimas 
yra šiokia* tokia apsauga nuo galimo rusų staigaus puoli
mo ir kai dabar Amerika pasiūlė tarptautinę kontrolę 
šiaurės, srityse prieš netikėtą puolimą, Maskva tą pasiūly-

vaidmenį ir šalies ūkio poli
tikoje : kariški užsakymai, 
sumaniai skirstomi tarp at
skirų pramonės šakų ir tarp 
Įvairių sričių, gali prisidėti 
prie nedarbo sumažinimo. 
Toje prasmėje Amerikos

savo pusės E. T. Benson ga
lės patarti rusams, kaip jie 
turėtų šeimininkauti, kad 
jų žemės ūkis duotų jei jau 
ne perteklius, tai bent tokius 
derlius, kad Sovietijos žmo
nėms nereiktų kęsti nedate- 
klių.

Žinoma, Amerikos žemės 
ūkio sekretorius ir nevažia
vęs Į Rusiją gerai žino, kad 
užtenka čia Įvesti kolchozi
nę tvarką ir pertekliai be
matant išnyks... bet, mato-

, . .. . A.o t , x • j°s užuomazgą. Be to poli-tunme ą sekti? Juk netaip;^ iu vadai nutarė 
jau seniai ir Hitleris svai- kad" Marokį ir Tuniso sie. 
de visokias strėlės per ka-nos ladiai atidaromos gjn. 
nalą i Dover pakrantes ir k,ams ir karjams g Alž 
gązdmo londoniskius, bet ir ? Alžyrą
kai Dėdė Šamas savo pan;| Tokius nutarimus priėmž
tapliu tam bepročiui lspjTC;po!itinės grapės. Kadangi 
j kelnes, tai ir po šiai die- tu olitinių { vadai 
nai niekas nežino, kur jis dįr0 ^^5 Maroke ir
dlngo* Tunise, tai tų nutarimų vyk-

Juk visas svietas žino, dymas bus tik patogaus lai-
kad Amerika yra taiką my-; k0 klausimas. Prancūzai bus mai, jis nori vietoje persiti- 
lintis kraštas, niekad ir nie- pastatyti prieš Įvykintą fak-j krinti, kaip rusai sugeba 

°;tą . . . šeimininkauti be perteklių!
Amerikos farmose gyve

na 17 milionų žmonių, o ru-
kai buvo užpulta (japonų- Tuo tarpu prancūzai ieš- 
bei kitų), tinkamai apsigy- vvriausybės ir dar labiau
nė ir parodė užpuolikams, jie -ieško politikos.” Dėl ne- sų farmose virš 80 milionų.

__ r &______kaip reik kariauti, tai kam mokėjimo susitvarkyti pran-Ir visvien Amerikos farme-
ten" patekti. O ten patekus,^a dabar lupti nuo žmonių Cūzai brangiai sumokės riai gamina daugiau žemės 
ką veikti ir kaip atgal su- devynius kailius . vaistyta- šiaurinėj Afrikoj ir ko gero ūkio produktų, negu čia ga- 
grižti, tai to dar niekai ne-.n\a^® mokesčiais ir bilionus gab iš ten visai išlėkti išva- Įima suvartoti, o rusų kol- 
sugalvojo. Bet kas darosi; Įe*st* į padanges ant vėjo, romi, palyginti, silpnų prie- chozų baudžiauninkai nepa-

ir planuoja, kaip greičiau

ant žemės, kodėl fabrikų 
kaminai nerūksta, kodėl ar
ti 6 milionai bedarbių, kaip

kuomet niekam iš 
jokios naudos?

Taip, mūsų liečiami kiau- .. . . ., .
Simai labai opūs, pilni pa- menkonal paleido jau tris, 
rako, turi daugybę abipu
šiai medžiagos ginčams, bet,

to nėra šininkų. jėgia net patys sočiai paval
gyti, nors turi žemių platy
bes, daug darbo rankų, viso
kiausių mašinų ...jie gyvena, kuomi jie ir jų

mą su, panieka atmetė ir net kaltina Ameriką, kad ji no- darbininkų organizacijos ir šeimos minta, apie tai nie- 
rinti “šnipinėti” rusų paslaptis tolimoj šiaurėj. Kokios ten pasisako už kariškų užsaky- kas nei užsimint n< 
tos rusų paslaptys tolimoj šiaurėj yra, galima spėlioti, mų^pagreitinimą ir jų pas-
bet kaip vykdvti tarptautinę kontrolę “nešnipinėjant ,” darstymą ten, kur jie dau-«v«««»««
to neai nesiteikia paaiškinti .,ie ® ^^ži^ STŠunSSS. ‘F
megsU ir norėtų, kad pasaulis Pritikėtų jų žodžiais. Komunistų “žmonišku- kitos pramonės jiems ne-^ytis ir skaičiuoti mylias Į rioie iigU tiki^ dautaau’lai V1^ P1^™8 ka‘

Pereitos savaites debatai Jungtinių Tautų saugumo mas/, Q ypač tokio iduodaPužsakymų.J Gi auto_mėnuh? “X ^Smdai ia
taryboj pasižymėjo savo piktumu ir rusai,, kokiais tai čebatlaižio Bimbos '“žmo^ mobilių ir Kiti pramoninin-; šiandien visos krašto ga- \Tew Yorke arba Londone' -ie^S- n®zlTl?’ a a 1 * a P 
sumetimais, skaitė reikalinga rodyti Vakarų pasauliui ne niškumas”, yra politinis trik- kai sako todėl nedirba, kad blausios vyrų galvos pa- reffU ra^aneėse su SDutni-'di/ 3 F °- 
tiktai savo nesukalbamumą, bet ir dideli piktumą. Kokia sas—rodyk gerą širdį, kai turi visko perdaug, bet jungtos vien tik sputni- Rajg b. <ag mažįau kainuos^ ^as^'a 11 e inas non
blusa juos Įkando, niekas nežino, bet atrodo, jog Nikita tai nieko Maskvai nekainuo- žmonės jų gaminių neperka, kams, taip lygiai, kaip ir Matyti vyžų ir naginių kra-
vra nusistatęs rodyti pasauliui savo kumštį ir galbūt tiki- ja, ir būk kanibalas, jei Ma- o kaip gi tie žmonės pirks, Rusijoj; ruskiai paleido du štas su tais^ sputnikais tapo
si ką nors užbaidyti ir priversti nusilenkti Maskvos val-jskvai iš to yra naudos! kad jie nedirba ir pinigų sputnikus Į padanges, o a- įmokai nualintas,
dovams.

Šąį^^Jąirnojimosi JT saugumo taryboj, eina diplo-

nenori. 
Plieno trestas iškėlė ne-

ruskiai pavyti-ir pralenkti.
Chruščiovas sako, kad jis Indonezijoj 

ar negeriau ginčytis tokiais daugiau sputnikų jau nelei- Indonezijos pilietinis ka- 
klausimais, kurie liečia dar- sLas’_^^?iP1]i -ras Sukamo vyriausybei se-

kasdieninės duonos ir špiogtunsiąs lr prašo niisen- gerai. Centralinės vy-

maturlpašnękėsiai dėl “viršūnių pasimatymo.” Ko tos 
“viršūnėj” > turėtų susitikti, juo toliau juo labiau darosi 
neaišku. Argi neužtenka, kai diplomatai JT saugumo ta- ■ 
lyboj išs^^ra, kaip neaptašyti molio Motiejai?

Apžvalga

BIMBA UŽ “TAUPYMĄ” nusiginklavimas, nesudarius 
jokios sutarties dėl kontro- 

Ameiikos komunistai ban- Jiuojamo tarptautinio nusi- 
do keltis iš moralinio su- ginklavimo, būtų didžiulis 
smukimo, į kurį juos Įstūmė.Sovietų Rusijos laimėjimas
Stalino despotijos iškėlimas . jr Bimba, nors jis ir nepasi- 

Tag jų bandymas žymi didele išmintimi, vis
gi gali suprasti, jog tas “nu-

viesumon
reiškiasi noru pirštis bedar
biams Į “vadovus” ir pas-,meris” nepraeis. Bet jis pil 
tangomis išnaudoti ūkio kri-.(j0 kompartijos valią ir kal- 
zę savo priklausomybei nuo ba, kaip malonu būtų, jei 
Maskvos užmozoti.

žinoma, tatai lengviau 
bolševikams nutarti kaip 
padaryti. Kur čia tie darbi
ninkai, kurie norėtų, kad 
Stalino kruvinojo ir Chru
ščiovo lakančiojo plytlaižiai 
imtųsi vadovauti darbinin-

Amerika nebestatytų karo 
laivų, nebegamintų tankų, 
nebeleistų pinigų lėktuvams 
dirbti, nebesamdytų karių ir' 
“sutaupytus pinigus” leistų | 
kovai prieš nedarbą... 

Amerikos darbininkų or- 
, , . . . , , ganizacijos ragina vvriausy-
kų kovai pnes nedarbą n*!bę veikti prieš ūkio krizę,
kita? negeroves. bet tik komunistai siūlo

Bet komunistai nenustoja

Shell 
tickled

Amerikai vienašališkai nusi
ginkluoti ir siūlo ne iš mei
lės Amerikos bedarbiams, 
bet norėdami pasitarnauti 
Maskvos imperializmui. Tą

vilties ir rikiuoja savo pa- 
kiykusias eiles Į “kovą” už 
kūrimą bedarbių tarybų.

Tokia linija, o todėl taip 
kalba ir Stalino avinėlis A. savo išdavikišką politiką 
Bimba. Jis taip ir skelbia, * komunistai dengia ir huma- 
kad, girdi, “komunistams!nizmu ir galas žino dar kuo, 
tenka rūpintis” bedarbių or-|bet tos politikos tikslas tiek 
ganizavimu. O kad Maskvai į yra aiškus, kad jai suprasti 
būtų iš to naudos, tas pats nereikia didelio išmanymo. 
Stalino avinėlis Bimba siū-l Kol ginklavimasis yra rei- 
lo nubraukti nuo Amerikos .kalingas ir kol negalima su 
kariško biudžeto bent 20 Maskva susitarti dėl kontro- 
bilionų dolerių ir skirt tuos liuojamo tarptautinio nusi- 
pinigus kovai prieš nedarbą, ginklavimo, tol karo pramo- 

Vienašališkas Amerikos nė vaidina ir vaidins didelį

when you give her an extension phone 

for MOTHER’S DAY
Norit, kad jos veidas nušvistų iš džiaugsmo? Ta nuo 

ausies iki ausies šypsena ir džiaugsmingi padėkos žodžiai 
parodys jums, kad jūs pataikėt Į tašką, kai padovanojot 
jai telefono pratęsimą.

Ir kodėl ne? Mažai kas.kita gali suteikti tiek patogumo 
ar sutaupyti tiek žingsnių bėgyj šeimos darščios dienos.

Išlaidos yra $1.25 per mėnesi ar mažiau, prisideda įve
dimas ir taksai—ir tai bus protingiausiai išleisti pinigai 
negu bet kada. Užsakyk iš jūsų Telefono Biznio Ofiso. 
Refcalauk mūsą specialinio dovanos liudijimo su jūsų pa
sirinkimu. Jis bus nemokamai ir laiku pasiųstas Motinos

W Dienai.

geri
O kaip su Amerikos kra

štu, įar sputnikų gadynė 
žmonių gyvenimo padėtį ge
rina, ar tie sputnikai žada 
kraštui gerlaiki? Nieko pa
našaus. Kiekvienas sputni
kas kainuoja bilioną dolerių 
ir kartu su jais bedarbių 
skaičius vis didėja.

| Užpernai, 1956 m., kai 
mažiau arba nieko negirdė
jom apie sputnikus, fabri
kai gerai dirbo, fabrikantai 
planavo didinti įmones, da- 

įvė mokyklom užsakymus iš
mokslinti ir daugiau duoti 
inžinierių, daugiau techni
kų, krašto ūkis kilo lyg ant 
mielių, žmonių gerbūvis ly
giomis kilo, ir pramoninin
kai turėjo gražaus pelno: 
peniai savo šėrininkams iš
mokėjo dividentais bilionus 
dolerių. Tai buvo istorinis 
pelno rekordas.

Bet, kai tik pradėjo kal
bėti, gaminti ir leisti į pa
danges sputnikus, tai jau 
nereikia tu inžinierių, tech
nikų, ir milionai paprastų 
darbininkų atsidūrė gatvė
se, o krašto visas ūkis grim- 
sta i bedugnę ir aiškiai ma
tosi, kuo sparčiau mus vy
riausybė vejasi ruskių sput
nikus vis aukštyn, tuo pa- 
ni'astų žmonelių gyvenimo 
lygis vejasi Rusijos paverg
tų žmonių gyvenimo lygį 
vis žemyn.

Prieš kelioliką metų A- 
merikoj tebuvo 15 techno
logijos kolegijų su 30,000 
mokinių, kurie siekė inži
nieriaus ir technologijos 
mokslo, šiandien tokių ko
legijų jau yra 120 su 250,- 
000 mokinių. Tie mokiniai 
daugiausiai kilę iš neturtin-

Nukelta į 7 psl.

Indonezijoj laimėti naujų 
teritorijų ir pastūmėti savo 
Įtaką Į naują sritį. Komuni
stinių šalių pagalba Indone
zijos vyriausybei nekelia jo
kių abejonių, Indonezijos 
komunistų karingumas už
frontėje irgi nekelia abe
jonių, kad iš Sukamo lai
mėjimo komunistai laukia 
savo Įtakos padidėjimo kra
šte ir net valdžos patekimo 
Į jų rankas.

Prieš Vakarų valstybes 
ir ypač prieš Ameriką kyla 
labai rimtas klausimas, — 
ką daryti, kad 86 milionai 
Indonezijos gyventojų nepa
tektų i totalitarinio komu
nizmo globą? Jei dabar nie
ko nedaryti, tai ar paskui 
neteks “kramtyti sau na
gus,” kaip tai buvo dėl Ki
nijos?

Įdomu, kaip Į tą reikalą 
pažiūrės atsakingieji žmo
nės. Jei tik taip, kaip į Indo
kiniją, tai tepasigaili perkū
nas taip vadinamojo laisvo
jo pasaulio!
Nasseris Maskvoje

Egipto diktatorius Nasse
ris lankosi Maskvoje. Ten 
jis išbus apie trejetą savai
čių.

Rusijos valdovai Nesserį 
priima, kaip didžiausią savo 
draugą ir nesigaili šypsenų 
ir vodkos savo “meilei” pa
rodyti, o Nasseris viešai ir 
iškilmingai dėkojo Maskvai 
už išgelbėjimą Nasserio kai
lio 1956 metų rudenį, kada 
anglai, prancūzai ir žydai 
buvo pasišovę tą kailį iška
binti džiūti prie Sueco ka
nalo. Nedėkingas Nasseris 
visai užmiršo, kad tuo metu 
ir Amerikos J. F. Dulles bu
vo sudaręs bendrą frontą 
su Maskva prieš Amerikos 
sąjungininkus . . .

J. D,

9
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KAS NIEKO NEVEIKU 
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS

CONNECTICUT KLONIUOSE
WATERBURY, CONN.

Rengiasi motinos dienos 
minėjimui *

Waterburio LB apylinkės 
valdyba sukvietė organiza
cijų atstovus pasitarti kaip 
surengti motinos dienos mi
nėjimą. Organizacijų atsto
vai išrinko šventei suiuošti 
iš penkių asmenų komitetą, 
kurio pirmininku yra Anta
nas Paliulis, sekr. M. Klei- 
naitis ir nariais Valiulienė, 
Ritonė Tomkūnaitė ir Jonas 
Gaidys. Šventė Įvyks gegu
žės mėn. 11 d. Ji prasidės 
11 vai. pamaldomis, kurtų 
metu pasakys pamokslą pre
latas Mykolas Krupavičius. 
Po pietų 3-čią valandą pa
rapijos salėje Įvyks minėji
mas. Kalbės dr. šerkšnas, o 
programą atliks šeštadieni
nės mokyklos mokiniai ir 
skautai.

Plačiojo Waterburio apy
linkių tautiečiai yra malo
niai laukiami atsilankyti Į ši 
minėjimą pasižiūrėti progra
mos ir pasiklausyti paskai
tos bei žymaus pamokslinin
ko. Koresp.

visi žinos, kad tėvų’ komite
to mokyklos naudai ruošia
mi pasilinksminimai yra 
puikūs ir remtini. Pajamų 
turėta 800 dolerių. Pelnas 
eina šeštadieninio lituanisti
nei mokyklai.

K. Bagdonas

Turėsime gražų koncertų

Hartfordo lietuvių choras 
ŠĮ šeštadieni, gegužės 10 d. 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėj (227 Lawrence St.) ren
gia metinį koncertą. Dai
nuos vyrų ir mišrus chorai. 
Malonu pažymėti, kad su
tiko dainuoti ir jau plačiai 
pagarsėjęs ir vis ankščiau Į 
meno aukštybes kopiąs čia 
gimęs lietuvis Arnoldas Vo- 
ketaitis, bosas - baritonas.

MIRŠTA ČIGONŲ KARALIENE

Neseniai Italijoje mirė čigonu karalienė Minti Ressetto. 
Kai ligoninėj paaiškėjo, kad ji nepagys ir netrukus 
mirs. Mini liepė ją išvežti į stovyklą, kad ji pagal 
seną paprotį galėtu mirti ten tarp savąja žmonių.

NEW YORK, N. Y.

Puiki kultūrinė pramoga

Waterburio tėvų komite
tas — pirmininkas Gaidys,

i klubas turi visus virtuvės Į- 
!i engimus. Klubo šeiminin
kas Naujokaitis pirmuosius ______ __
metus dirbo už ubagišką at- VVORCESTER, MASS. Pirma gyveno Baltimortje,
lyginimą, ir dabar negauna, -------- j vėliau atsikėlė Į WorcesterJ.

i kiek reikėtų. m.™ padėka i Čia buvo veiklus Aušrelės
Dabar klubas atidarytas . . 'chore, Sandaroje, L.P. Khįi

j tik trečiadieniais, šeštadie- Dėkoju visiems, kune^ pri- 5^0 geras režymnųg
'niais ir sekmadieniais.

W0RCESTER10 NAUJIENOS

ėmė mano kvietimu ir daly- grimoriu6. Mirė tik 64 
vavo Sandaros 16 kuopos tepagyvenęs, 
balandžio 20 d. bankete se- ~

sandariečių veikė- Malonūs
cariecių pokylis, nariai nie- jams pagerbti. Noriu prisiminti vietos
ko nemokėjo. Jame buvo ir T waterbuneciams kaikurtuos naujakurius, sb
bcsioniečiai Namaksiai ir £ Tieciokams, A. Dzimidui, kuriais tenka dažniau sųąir 
Stoniai, kurie virš savaitės T; V^ocįu11’tikti ir nuoširdžiai pasikaf- 
viešėjo pas Staniulius. Ba- B-/Videikių1, A. Ru- v fc
landžio 28 d. jie apleido cmskienei, J. Baltutiomams štai Jonas Plesevičius,.» 
Miami. ’į Savickui; bostonie- rj jau yj^ genį įr jaunį,

F R»man-Ramaniuiki» čiams A. ChapHkui, P. Švei- gerai pažįsta, nes jis vista* 
F. Raman Kamanautkn kauskui, j Arlauskui, J. Tu- dalyvauja. Visuose parenįj-

i iri f’ionm' Voclomomo _____ _ ___; • _“kJSlT

Sandariečių pokylis

Balandžio 27 d. buvo san- ?iems

kestras, Autobusas veš ne
mokamai: išvyksta 2:30

mavicienei, P. Kesleriams, muose sutiksi ir Eugenijų
!P. Zikams, A. Šiugždama, Sinkevičių, o taipgi Kas&

AU .__ . i. . Pečiukaičiams, P. Yankui ir miera Jakimaitį ir J. Mat»
Alto skyriaus nauja valdyba daugeliui kitų, kuriuos sun- levičių, “Capitol markei 

Balandžio 23 d. Įvyko vie- ku visus beprisiminti. dalininkus Millbury 
tos Alto skyriaus valdybos Ačiū Jonui Tamulioniui ir! . .
narių susirinkimas, šiame jo grupei iš Nashua, N. H., “oreJ° p**ip«nyti . 
susirinkime buvo renkama M. Meškieneė - Jablonsky-; Į vieną parengimą kelios 
vietos Alto skyriaus nauja tei, kurie linksmino pietau- smarkios moterys pasikvietė 
vadovybė.. Išrinkti: Pirmi- jaučius Įvairiomis dainelė- juoduką, kuris pardavinėjo 
ninku Juozas Virbickas, ri- mis. visokias smulkmena&
cepirmininku V. Količienė,1 Svečių bankete buvo apie
sekretorių S. Bakanas, se- 300. 
kretoriaus padėjėju Aleksas
Krapas, finansų sekr. A. Gal tek* nustoti raiyti

PITTSBURGH, PA.

Taigi, koncerto programa ®’“ didelė* sporto žaidynės nuo parapijos salės ir susto-
bus labai Įdomi. Nėra nė i Liepos 4.6 dd bus Aš_ ja prie Lietuvių Klubo. Ren-
mažiausios abejonės, kad ji'tuntosios šiaurės Arnikos gla Ameri^os Lietuvių Ben-
visus patenkins ir labai gai-i lietuvių sportinės ‘žaidynės !!LUism/ntanI?dr^d™isVeil|' 
lesis tie, kurie praleis progą i /antras;s ratas) Ju garbės Antanas Gudoms, tal-
ją išgirsti. Bet manome,kad komįtete vra- Prel J Bai kma V1Sa el ė enei^ngy na_ 
tokių nebus daug. ;ka Į kofls j Bu d ‘ nų "Lietuvių Moterų Klu-

Chorams vadovauja irso- kons v stasinskas, V. Si- «
listui akompanuoja jaunas Makauskas, J. Šlepetys, A. clami daIyvautl- 
gabus muzikas Jurgis Pet- Nasvytis, J. Tysliava, S. Su- Bendruomenė* nauja 

žiedelis, J. Ginkus, dr. A. valdyba
o-eras orkestras bus sausiu Trimakas, dr. M. Vnikas. į vietos apylinkė išrinko 
geras oi kestras, bus gausių. Organizacinis komitetas: naui valdvba Pirminin-
VS1S1U’ kaus ir šiemet Antanas Ru-

kiti nariai: M. Šaulie- 
V_ Auoulis. A. Eitma-

kaitis.
Po koncerto šokiai, gros

Koncerto pradžia 7 vai. v. ;Pr įiedgaudas, O. F. M.)CTS 
Visi lietuviai kviečiam, j Lapurkai ižd. L Ga. gs 

sekTetonus MeinlKas ir ižui- j koncerte naiyvauti. Kito to-
ninkas Valys surengė Wa-įkio koncerto šiais metais i jo_ v j p vpxJt narpn nas Vald. Stanaitis. Kon- jdos vad. R. Kezys, paren-itrolės komisija: j. j^A.

,girnų ir vaisių vad. E. Stok-, Masionis ir Kl. Prąleka. Sū
nys, aukų ir dovanų telkė- įgirinkimas paskyrė po $50
Jas ^U^aSL auką: Amerikos Lietuvių
teikėjas K. Skobeika, zaidy- Kongresui ir Pasaulio lietų- 
mų leidimo reikalams K. vju bendruomenės seimui. 
Cerkeliunas. ‘

Varžybinis komitetas: Pir- Naujas verslininkas 
mininkas A. Vakselis, pava- Valdemaras Jonas Stanai- 
duotojas A. Birutis, lengvo- tis, apie 7-erius metus dir- 
sios atletikos vadovai J. Vii- bęs įvairiose mėsos parda- 
pisauskas ir J. Klivecka, vimo firmose Connecticut ir 
futbolo vad. K. Brazauskas, New Jersey valstybėse, ba- 
plaukimo vad. V. Steponą- landžio 30 d. atidarė nuosa- 
vičius, lauko teniso vad. V. Vą mėsos krautuvę “Family 
Saldaitis. Meats”, 164 Sadtlle River

Pirmąją pagalbą teiks dr.lAve., Garfield (So. Hacken

- 1— _ •_ K _

terburio ir apylinkių lietu- nebenumatoma, 
viams puikią kultūrinę pra
mogą — Harfordo Choro
koncertą Šv. Juozapo para- Mirė Jurgis Laskevičius 
pi jos salėje balandžio 20 d.

Nežiūrint didelio nedarbo .. Kovo 4-tą dieną po sun- 
žmonių koncertan prisirinko 'kios vėžio ligos su šiuo pa- 
pilnutėlė salė. Nuopelnas šauliu persiskyrė vienas išF -- ---- gLA jj kuopos

J. K.

Naujeliutė, iždininku J. Gre-] Gai teks kurį iaiką nu_ 
bliūnas, iždo globėjais W. gtoti rašius, nes esu daktaro 
Chinikas, Julija Aleshbnai- Donald Brawn žinioje, kū
tė ir S. Gnaitis. Į Amenkosr ris pataria man pabūti ra- 
Lietuvių Kongresą, kuris Į- miak
vyks š. m. birželio 27 ir 28
dienomis Bostone, Mass., Mirė Karalienė ir Mingila
delegatais išrinkti: Stasys y. , Kamlipnp 68Antnnpfp Nairip-1 Mne JUllja Karaliene, OoBaKanas, Antonete Nauje- m amžiaus> laidotuvių di-

Fr. Žilionis

BRANCH, MICH.

dėjo tikras jomarkas. Jūsu 
bendradarbis pastebėjo, kąd 
sekmadienį neleidžiamą ko
jinių ir kitokių dalykų par
davinėti ir iš viso čia nė 
prekyvietė, kad .pašaKdis 
žmogus biznį darytų, teitos 
moterėlės su keliais vyrais 
sukėlė man kačių koncertu 
Pasirodo, kad toms mot<k 

Į rims juodukas buvo pažė** 
dėjęs dalį pelno.

Juozais Krasinskas'
------ -- ---------------'4

LIAUDININKŲ
VADOVYBt

didelio darbo tėvų komiteto 
ir mokinių tėvu talkos.

Koncerto atidaromąjį žo
dį tarė Hartfordo Bendruo
menės Apygardos pirminin
kas Bagdonas. Hartfordo 
choras, vadovaujamas Pet- 
kaičio, padainavo keliolika 
liaudies dainų. Kaip vyru 
taip ir mišrusis choras pub
likai paliko gilių išgyveni
mų tėviškės laikų. Senieji 
lietuviai kalbėjo: “Atjauni
no mūsų nuvargusią dvasią. 
Čia tei dainavimas, reto to
kio rasti. Ir dainų parinki
mas—visos lietuviškos, švel
nios, tėviškės primena lai
kus ir jaunystės dienas. O 
kad dabar būtų laisva Lie
tuva ... keliaučiau ir vėl 
dainų šventėn kai kadais...”

Solo dainavo Lilija Bas
tyto- Sidney ir Elizabeta 
Jankauskaitė. Pelnytai ka
tučių rinkosi daug.

Ne profesionalų, o kaip 
jausmingai, aukštu dainos 
meno lygiu buvo viskas iš
pildoma ! Garbė Hartfordo 
choro vadovui, choristėms 
ir choristams, kurie kasdie
ninio fizinio darbo išvargin
ti, siekia dainos meno aukš
tumų. Sėkmės jūsų sunkia
me darbe, nenustokite pui
kia daina žadinti lietuvius. 
Choro vedėjas, solistės ir 
choristės šeštadieninės mo
kyklas mokinių apdovano
tos puikiomis rožėmis.

Šokius grojo Manchester 
lietuvių latvių orkestras. 
Jaunuomenė ir senesnieji šo
kio mėgėjai tarėjo puikios 
progos pasišokti. Veikė ba
ras su putojančiu alučiu ir 
skaniais šeimininkių paga
mintais lietuviškais užkan
džiais. Niekas neapsivylė 
atėjęs konceitan. Ateityje

seniausių 
narių Jurgis Laskevičius 
(Lasky), sulaukęs arti 85 
metus amžiaus. Į Ameriką 
velionis atvyko 1890 metais 
ir visą laiką išgyveno Wa- 
terbury bei šio miesto ribo
se. Be SLA dar priklausė 
prie Lietuvių Pil. Klubo.

Iš Lietuvos velionis buvo 
kilęs: Vilkaviškio apskrities, 
Žaliosios vals., Endriskių k.

Anais laikais pas J. Las
kevičius viešėdavo žymūs 
svečiai, kaip velionis F. J. 
Bagočius, dr. J. šliupas, ir 
šiaip daug Lietuvos veikėjų 
yra pas juos viešėję.

Palaidotas šalia savo žmo
nos Middlebury protetantų 
kapinėse. Ilsėkis ramiai! 

Antanas

PITTSFIELD, CONN.

Minėjo auksinę

Kovo 2 d. Kotrynai ir 
Kazimierui Viktoravičiams 
sūnus ir duktė surengė auk
sinių vestuvių puotą, į ku
rią susirinko daug giminių 
ir draugų.

Sukaktuvininkai į Ameri
ką atvyko daugiau negu 
prieš 50 metų, pirma gyve
no Newark, N. J., o prieš 
45 metus atsikėlė į Pitts- 
field. Kotryna dar nepasi
duoda metų naštai, bet Ka
zimieras jau skundžiasi 
sveikata.

Jų tankiausias svečias y- 
ra Maikis su tėvu. Jie jų 
yra visuomet laukiami.

Aš linkiu broliui ir brolie
nei geros sveikatos, dar il
gai pagyventi savo staty
tuose namuose ir pasidžiaug
ti savo rankomis pasodin
tais medžiais.

A. Snieška ir dr. Vilpišaus- N< j. Teief> PRescott
kas.

Vykdomieji komitetai jau
3-3640. Krautuvė veikia 
trečiadieniais ir šeštodie-

yra įpusėję paruošiamuosius nrais nuo 9 iki 6 vai. vak., 
darbus ir tikisi palankios jo ketvirtedieniais ir penkto- 
New Yorko lietuvių visuo- dieniais nuo 9 iki 9 vai. v. 
menės pritarimo bei para- Galima užsakyti ir telefonu.

Kainos žemesnės negu kitur. 
Sveikinimai naujam versli
ninkui.

Jonas J.

mos.

PATERSON, N. J.

Bus gražus vaidinimas

Lietuvių Moterų Klubas 
šeštadienį, gegužės 10 d. 6 
vai. 30 min. vak. 10-tosios 
mokyklos salėje, Mercer ir 
Keen g. kampe, Paterson,
N. J., rengia puikų vakarą- 
vaidinimą.. Statoma Nau- 
mietiškio 3 v. drama “Aną 
Birželį”. Vaidina geri Broo- 
klyno artistai. Vadovauja 
žinomasis aktorius Vitalis 
Žukauskas. Biletai $1.50, 
moksleiviams—$0.75 gauna
ma “Neringos” krautuvėje,
61 Lafayette St., pas klubo 
nares ir prie įėjimo į salę.
Drama vaizduoja tragiškuo-Įkaitis gegužės pradžioje iš
sius Birželio įvykius. Ją pa-i vyksta į šiaurę, tai tos iškil- 
matyti turėtų kiekvienas lie- mės atidėtos rudeniui, 
tuvis, o ypač jaunmas ir vai- Aš noriu pasakyti, kad 
kai. Tada jie geriau supras toks gražus klubo pastatas 
tautos kančias. Pradedama stebuklais neišaugo. Tai ke- 
punktualiai. i lerių metų sunkaus darbo

vaisiai. Daug klubieČIų dir
bo be atlyginimo, ypatingai 

i pirmininkai A. Norris ir da-
bus gegužės 18 d. Und-; bartinis Rogers visada atei- 

bergh parke, Sicomac Rd., na šeimininkui į pagalbą. 
N. Haledon, N. J. Pradžia
1 vai. p. p., gros puikus or-

MIAMI, FLA.

Khibas sumokėjo skolas

Balandžio mėn. susirinki
me valdyba pranešė, kad 
sumokėto paskutinė namų 
ir žemės skolos (morgyčių) 
dalis, viso išmokėto skolos 
$16,000. Tą sumą paskolino 
klubui Ch. Naujokaitis ir A. 
Norris, kai klubui trūko lė
šų. Šiandien klubo verto y- 
ra daugiau kaip $50,000.

Buvo svarstyto kaip “su
deginti” “morgyčius”, bet 
kadangi šeimininkas Naujo-

Shį metų

Moterų Klubo pirmininkės 
Julija Styles pastangomis

rektoriaus Petro Karaliaus- 
Caroll motina.

Netekome ir Balio Mingi- 
:lo. Mingilas - Kadagutisbu- 
įvo neblogas piešėjas, yra

Juozas Kibildis kovo 30 į rarašęS kelis veikaliukus — 
d. nešdamas sunkius diržus tjž tėvynę, Gyvenimo verpe- 
iš rūsio paslydo, krito že- Dvikojis katinas ir kt. 
myn galva ir taip susidau-
že, kad neteko sąmonės ir 
jos neatgavęs 4 dienas ligo
ninėj ir mirė. Velionis buvo 
tik 39 metų amžiaus, paliko 
tėvą ir brolį.

Tony Rimkus pro langą 
pamatęs, kad Į jo kiemą at
bėga kaimyno arkliai, išėjo 
jų išvaryti, paslydęs pakri
to ant nugaros, ir keturpės
čias tepasiekė gyvenamąjį 
kambarį, bet jo rankos jau 
buvo pavirtusios i ledą, nes 
buvo šalto.

Ligoninėje per 4 savaites 
rankas sugydė, bet dabar 
lupasi visų piršti} nagai. Jis 
yra 80 metų amžiaus.

Peter Spurgis

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Kiti tebėra rankraščiuose 
Mingila sirgo cukraus li

ga. todėl jam buvo nuplauti 
kojų pirštai. Taip jis kanki
nosi keletą metų.

Į šį kraštą atvyko 1913 m.

►►
♦►

Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjunga išrinko Ši
tokią vadovybę: Pirm. L* 
Šmulkštys, vicepirm. A.Dą* 
venienė, sekr. J. BėitaMuk 
ižd. dr. J. Gudauskas, 
visi, išskyrus Devenienę, fflj- 
vena Čikagoje. .į

Kas kitam 
pats įkliūva.

kilpas

STUDENTŲ VARPAS.
Studentų Varpininkų S-gos 
52 psl. leidinys, kaina 50 
centų. Jame yra šie svar
besnieji straipsniai: J. Avi
žos — Liberalinė studentija 
praeity ir dabar, J. Cicėno 
—Didysis dr. V. Kudirkos 
regėjimas, Z. Dailidkos — 
Demokratijos laidas - kons
titucija, K. Balsio — Stu
dentai nepriklausomoje Lie
tuvoje.

NAUJAS ADRESAS MO
ŠŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

•
“Kelebte” Ir “Darbo” atsto- 

vo adresas pasikeitė. Jis dabar 
wart SL, Bellshill - Mossend. 
yra toks: J. Venakfinas, 8 Ste- 
Lanarahire. Seotland.

Indonezijoj yra apie 79 mil. 
gyventojų, jie gyvena 3,000 sa
lų ir kalba įvairiomis 40 kalbų.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI "
NAVJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir ■ 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Si 
vedėja 51. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie 
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiai 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai 
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėto vis 
kių naudingi} patarimų apie virtuvės saikus, 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dal; 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur 
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių] 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. JI 
syta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsa 
i.r pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KE14PV1S
F S** Z7

rews»v > 1 w v» h sese irvm *
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 

Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos vakttiun

IDEAL PEARKACY
29 Kelly Sqe*re, Worcester, Mass.

Jei Joms reikia vaistų, kreipkitės į registruotą 
k> Vvtaut* Skrinską, Ideal Pbarmaey” savininką. Cis 
pildomi lydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos 
lnose. Kreipkitės iš toli ir iŠ arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR, 
specialiniu vaistų noo džiovos 
vaistų nuo aukšto kraujo 
reumatizmo, nuo Mrdiea. Ir 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit 
visais sveikatos klausimais. 

VYTAUTAS SKRINSKA. B. S. Reg. Phm.
Idsal

Ir Notary FubBe

lnose. Kreipkite*3S
am*mt
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įį'Fantastinė gamybos 
. vilta inaIš Pavergtos Lietuvos Į

BLOGI ŽEMĘS ŪKIO REIKALAI
---------- T- . „ . J“ Vcuu T"—**“22 Ke (Prancūzijoje) prasidėjoMedaliais ūkio nepakelsi Ūmiausiu laiku apželdinti gamyba „ atsiėjusi ?Pifpavergtųjų Europos Tautų

Savo laiku jau buvo pra
nešta apie kai kuriuos so
vietinės gamybos savikai
nos rekordus, pavyzdžiui, 
kad vieno centnerio grūdų

, Tariasi pavergtieji
(Ražo mūsų korespondentas Vokietijoje)

Balandžio 25 d. Strasbur-
11

Schmid ir kt 
Darbotvarkėj yra šie klau

simai: Tarptautinė padėtis ir* i i • TtC • • i • •_ • • a n v o ag ui j K-i ■ ui v/ į.jv_/o a csvavca osssscas • a ca* mvc*v****** ijouvwo ss
Vilniui halandžin £-9 dip ' aismedžiais gyvenvietes, yn lus- mi ns pirmimn posėdžiai, kuriuose pavergtosios tautos, Europiniu] balandžio b-9 die- mokykias apsodinti vaisme- kas Šumauskas savo Prane- * ų F ’ . tan)elros aniuntrimas Sovietu ko-
>mis įvyko Lietuvos žemes džiaį pakeies, -vesti stam. Šime ž. ū. pirmūnams pa-!^r^?.nomis 

ūkio „ ... ožiais paaeies, jvesu svam- r*****'“*“““’ ;r lietuviu atstovai£*™,„Wus pramoninius sodus. skelbė dar kių nuostabų re- ^tU"Jį'ia?Tsua Dele-
ma, kuriame datavo par- y^labar kordų: Linkuvos rajono £
tuos n- vyriausybes vado- mažiau> anksčiau, šu- “Saulės” kolūkyje 1957 me- “J™“ “iŠmažiau, negu anksčiau. Šuvaujami .asmenys, Latvijos, ^au^kas ‘*2ko,~~kad~ dabar tais vieno centnerio grūdų PūdlnKas» jaudinančias ve-

)S. budijos Maskvos ue^e es, apie 150,000 savikaina sudarė - 100 m- •“"» P£a£ū0Zii£ilmt2ti£ 
s uk.0 m.n.stenų pava- biįilJ Tiek Uetuvoje bliu! Tai bent savikaina! vlltavų, te eTfe Xų Tteta

Estijos, Gudijos, 
žemės
duotojąi ir kai kurie parei- buvo’jau prieš 25 m'e. Tame paėatne kolūkyje vie- ™
gunai Kaliningrado snties. ,lls n9Sa mptaisk no centnerio pieno pagami- ^ak* £"Ub.i8Z““^bo Al

nimas kaštavę 156 oblius, tS“
To paties rajono kolūkio,, ... PctJ-

gunai naimingrauo snues. tug (1933 metais). 
Jame buvo paske.bta, kad.

Lenino, Daibo raudonosios j$j.jovį gyvulius mėsai, 
vėliavos, Garbės ženklo ir nėr< veUlci
Kitokiais ordinais ir meda

Pirmyn į komunizmų” cu- 51™***’ ^sti>’ 
krinių runkelių savikainai

bais apdovanoti 2,529 kol- Lietuvos sovietiniai vak buvusi 21 rublis centneriui,J “P08 yengrJJ°.s vėliavos, 
ūkiečiai ir įvairūs pareigu- dovai negalėjo nepildyti o vieno centnerio kiaulienos Š1OS lskllmes baigėsi Jungt

Chruščiovo įsakymo vytis pagaminimas tame kolūkyje 
atsiėjęs 1,144 rublius. Ir tai

nai.
Jau aną kartą minėjome, Ameriką mėsos ir peno ga- 

kad tų apdovanotųjų tarpe myboje. Besivaikydami mė- 
yra ir tokie “kolūkiečiai” |sos gamybos rekordų, Lie- 
kaip Sniečkus, Paleckis ii- j tuvos kolūkių ir tarybinių ū- sumažėjusi, nes 
kiti. Yra juose ir iš seniau kių vadovai pasirinko sau tais savikaina vi< 
žinomų agronomų vardai—patį trumpiausią kelią: per 
Vazalinsko, Kriščiūno, Rim- pastarąjį pusmetį urmu pio- 
džiaus, Zabielavičiaus ir kt.' vė galvijus ir kiaules, kad 

Bet ordinais žemės ūkio tik pakeltų mėsos pristaty- 
nepakelsi, o kad jam labai mus. “Besivejant Amerikos” 
oaug trūksta, tą pasakė sa- neapsižiūrėta, kad neliko 
vo kalboje ir pats ministe- pakankamas skaičius veis
tis pirmininkas Šumauskas. lei gyvulių. Šumauskas sa-

bumauskas pažymėjo,kad ko: “Dar yra nemaža rajo- 
žemės ūkio gamybos vaid- nų ir kolūkių vadovų, ze- 
muo sumažėjęs, nes kolūkių mes ūkio specialistų, kurie 
l ujamos tesudaro menką nekovoja už karvių skai- 
krarto gamybos dalį. Per- čiaus didinimą ir, visų pir- 
1 a; jos siekusios 1 bilioną ma, iš savo bandos maža 
<4 milionus rublių (į tą su- išsiaugina telyčių. Nepaslap- 
mą neįeina tarybinių ūkių tis, kad dar yra ir tokių

jau skąitoma, kad 1957 me
tais savikaina yra žymiai 

1956 me

neriui kiaulienos siekusi net 
1,847 rublius. Šumauskas 
gana atvirai pareikalavo:

“Pribrendo laikas vertinti 
kolūkių ir tarybinių ūkių 
darbą ne tik pagal pagamin
to* produkcijos kiekį, bet ir 
pagal jos savikainą bei pa
jamas iš žemės ploto viene
to”.

Šitaip pradėjus vertinti vi-

Europos vėliavos pakėlimu.
Į posėdžius iš New Yor

ko atvyko kiekvienos tautos 
po 1 atstovą, o po 5 įvai- 
rių politinių krypčių atsto-

vienam cint- vus P3^ į Euro‘K?e
venanciųjų. Taigi dalyvau
ja ir Tarptautinių sąjūdžių 
atstovai.

Lietuvių delegaciją suda-

lonializmas, Žmogaus teisių 
charteris Europos paverg
toms tautoms, Vengrijos 
klausimas.

Pirmuoju klausimu prane
šimą padarė C. Visojami, 
buvęs Rumunijos užs. reik. 
ministeris.

Jis, išnagrinėjęs Sovietų 
siūlymus ir reikalavimus 
pripažinti esamą padėtį, tai 
yra pripažinti jų užgrobi
mus ir 100 mil. tautų pa
vergimą, pasiūlė kreiptis į 
visas laisvojo pasaulio tau
tas su atsišaukimu, kuriame 
būtų nurodyta visos Sovie
tų padarytos ir daromos pa
vergtosioms tautoms kruvi
nos skriaudos ir prašyt lais
vąsias tautas spausti Sovie
tus atitraukti savo kariuo
menę ir savo agentų gaujas, 
leisti toms tautoms laisvais

PREZIDENTAS CHURCHILL PARODOJ

Garsusis Anglijos valstybės vyras Winston ChurchiU 
senatvėje pradėjo piešti. Jo kūrinių parodą Washing- 
tone surengė Smithsou institutas, kurią aplankė Ir 
prezidentas Eisenhower su žmona. Juos lydi instituto 
sekretorius.

Amerikos Beturiu draugijoms
I

Jau nedaug laiko beliko iki Amerikos Lietuvių Kon, 
greso, kuris šaukiamas š. m. birželio 27 ir 28 dienomis 
Bostone. Kongreso tikslas yra konsoliduoti Amerikos 
lietuvių jėgas ir pasisakyti svarbiausiais Lietuvos lais* 
vinimo klausimais.

Kad šitas tikslas būtų pilnai įvykdytas, reikia su
klusti visoms Amerikos lietuvių organizacijoms, drau
gijoms, sambūriams ir sąjūdžiams ir stengtis į Kon
gresą pasiųsti savo delegatus. Nuo to, kaip plačiai 
Kongrese bus atstovaujama Amerikos lietuvių visuo
menė, priklausys jo pasisekimas ir jo nutarimų reikšmė.

Todėl visos Amerikos < lietuvių organizacijoj, ku
ro: Pirm. V. Sidzikauskas ’ rinkimais pasirinkti valdy- rios iki šio1 dar Kongresui 1 nepasiruošė, yra prašomos 
(Lietuvos Laisvės K-to nir- mn EnHa neatidėliojant atlikti šiuos žygius: ‘

1. Išrinkti ar paskirti į Kongresą delegatus (vado-
(Lietuvos Laisvės K-to pir-mo būdą. Projektas atiduo- 
mininkas), dr. P. Karvelis ’ tas komisijai apsvarstyti. 
(Vliko Užsienio Reikalų Į Visa eilė atstovų pasisakė vaujantis taisyklėmis, kulias ALT Vykdomasis Komi-
valoytojas, Ūkininkų S-gos šituo klausimu. E. Turaus-j tetas išsiuntinėjo lietuvių kolonijoms balandžio mėnesį); 
ats.), pulk. J. Lanskoronskis kas pabrėžė, kad Sovietų! 2. Aprūpinti savo delegatus įgaliojimais (manda- 

UV^p. ey\?®.aaro atsLO" propaganda toli pralenkia i tais) ir jų nuorašus tuoj pat pasiųsti Kongreso rengimu 
są žemės ūkio gamybą, greit 1 ,Vakaru.^ Jiems pavyko su- besirūpinančiam Bostono ALT skyriui, kurio adresas
rlsirndrtn. kokie n*Zein-i!laud-J-.vdc,n^ kurt* t.kr» “atom.nę pam-i toks: Lilkuanian America Council of Bo,ton,

pajamos), o Lietuvos pra- vadovų bei specialistų, a«- 
mor.ės gamybos vertė buvu- rie daugiau galvoja apie 
s: virš 9 bilionų rublių. tai, kaip išbrokyti ir papiau- 

humauskas pasigyrė, kad ti karves, negu apie tai, 
kai kur gaunami dideli der- kaip padidinti jų skaičių”, 
i.ai, bet tai pavyzdiniai ū- žinoma, dalis karvių bu
kini, o derlaus vidurkis te- vo jšbrokytk ir išplauta dėl 
bėra žemas. to, kad jos j^l pašarų sto

riai ministeris patiekė su- kos buvo sumenkusios. Bet 
vestinius realesnius visos re- da.is, be abejo, išplauta ir 
spublikos duomenis, tai dėl mėsos “rekordų”, 
r.u.kiko visi metų -bėgyje Su kiaulėmis ir kaž ko- 
girdėti propagandiniai pasi-'kia mįslė: “Daug kui" trūks- 
gyilmai apie atskilą “paro-'^a paršelių”, dejuoja Šū
dinių” kolūkių derlius. Štai mauskas. Kai nėra paršelių, 
tumausko duomenys apie ^aip užaugs paršai, kaip 
1 rus ir cukrinius runkelius: 1 Kųiules atsives naujų parše- 
1955 metais linų pluošto bu- 'hų. čia, matyt, įvyko tas 
vę gauta po 1.8 centn. iš pat: Imta urmu skersti mė- 
i a, 1957 metais 2.5 centne- sai, kad vykdytų Chruščio- 
Lc. Tuo tarpu atsiskleidus vo šūkius, o apie tai, kas 
Lietuvos prieškarinio linų cus kitais metais, nepagal- 
dcikaus' statistiką matosi, volą. Dabar yra kaltinami 
kad 1939 metais gauta 3.4 Kolūkių vedėjai, rajonų va- 
ccntneįiai iš ha, o eilės dovai ir žemės ūkio specia- 
] i eškarinių metų vidurkis . štai, bet kai ateina centro 
s ekė net 3.6 ctn. Cukrinių Komiteto įsakymai, reika- 
i u: kebų 1957 metais iš hek- .aujama juos pildyti neatsi- 
taro gau a, anot Šumausko, žvelgiant į ūkines sąlygas. 
)31 centneris, o prieškari
nis Lietuvos vidurkis buvo 
2- 1 centneriai (Šumausko 
dm merimis, 1955

pasirodytu, kokia neracio-
«nč ūkteŽS apaštalušr&jvietai nori gau-

Jei

X4> 1 O • x „ 636 Brokdway, So. Boston 27, Mass.;
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centneriui, o patsai kolūkis, 
pristatydamas kiaulieną val
džiai, už ją gauna (1954— 
56 normomis) tik 950 rub
lių — kaip gali kolūkis išsi
versti? Arba jei pieno cent
nerio pagaminimas kolūkiui 
atsieina 156 rublius, o jis 
pristatydamas valdžiai gau
na tik 100 rublių — tai jau 
tikrai nuostolingas ūkinin
kavimas. Su kai kuriais ki-!

(Latvija). SovieUms, nes jose glū- rio viešbutv, kuriame vyks Kongresas, kambarius. Vieš-
žodžiu sveikino Strasbur- įr didelis pavojus dar bučio adresas: The Statler Hotel, Park Sųuare at Ar

go burmistras, Prancūzijos laisviems Vakarams. ilington St., Boston 17, Mass. Užsisakant kambarius, bū-
sen^®l^r^s 11 t* ^a''tals Latvijos atst. Liepinš žo- tinai reikia pažymėti, kad užsakytojas yra delegaUs i 

r°n" Ežiais, patys komunisUi nu- Amerikos Lietuvių Kongresą. Geriausia vartoti viešbu-
snsVKs

---------------------------------- 1 J" * centre Chicagoje.
i Europos apjungimo klau-^ Taip pat primename, kad organizacijos ir asmenys, 

akademijos ūkio institutą. simu kalbėjo V. Banaitis? kurje norj pateikti Kongresui naujus sumanymus bet 
Ravimas, su Kai Kūnais ki- į Velionis yra parašęs ir Jis nurodė i tragišką, bet pasiūlymus> juos atsiustų ALT centrui ne vė.
^.^nia^taspatKokm į išvertu daug veikalų ūkio liau, kaip š. m. birželio 10 d. '
gali būti kolūkio pažanga, Klausimais, ypač daug jis tų įnašą j Europos apjun-į v™
jeigu jam geriau išeina ne- nusipelnė Lietuvos koopera- gimo klausimą. 1947-48 . T. . . ..P° J , .. “ .
gaminti, negu pagaminus a-bijos ugdymui. Jis visą lai- metais, kada Pabalty buvo uz Lietuvos laisvę gali pareikalauti is muši? jėgų ,tem-
tiduoti žemiau savikainos? ką buvo jos centrinių įstai- įvesti kolchozai ir kituose pimo. Gausiai ir vieningai dalyvauji Amerikos

vadovybėse, daug rašė kraštuose įsiviešpatavo ko- Lietuviu Kongrese, pademonstruokime p'asaubui savo
Koopeiacijos klausimais ne munistai, Europos Vakarai jena ir savo pasiryžimą tęsti kovą su rusiškuoju impe-
tik lietuvių spaudoje, bet ir išsigando ir dėjo rimtas pa- rializmu tol, kol okupanto jungą nešanti Lietuva vėl
kitų tautų tos srities žuma- stangas jungtis. . bus laisva.

—• luosc: parašė daug veikalų Stalinui mirus, patikėta j AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS
" iš kooperacijos teorijos, komunistinio tvarkos laisvė-. VYKDOMASIS KOMITETAS

““•‘•■■“T praktikos ir istorijos. Ir um-j imu ir Europoj jungimosi
Kalbėdamas apie mašinų versitete jis skiepijo studen- mintis išblėso, bet po Len- L 58 m. gegužes menuo am.- o m

traktorių stočių reformas, tams kooperacijos mintį, kijos ir Vengrijos įvykių 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, III.
Šumauskas pastebėjo, kad skaitydamas jiems paskai- vėl stipriau pasireiškia ap- = . ... \ '/ a..:
ikišiolihė MTS sistema pa- tas. si jungimo idėjos. Pats revoliucija perduota komisi- laikoma jokių tarptautinių

Lietuvoje liko serganti Chiuščiovas pernai balan- .ial- susitarimų.
žmona Magdalena, įašyto- džio 21 d. pasakė, kad: Žmogaus teisių klausimu Vengrijos klausimas ne- 
ja, o Amerikoje sūnus žur-j“Mes bolševikai nepasotina- pranešimą padarė Lenkijos baigtas. Jungt. Tautos per- 
r.alistas Almus ir duktė Gie- mi. Ką vakar laimėjome, to atst. S. Korbowski. Jis nu- nai priėmę rezoliuciją, kuri 

maža. Siekiam daugiau ir rodė, kaip žiauriai yra min- reikalauja, kad rusai pasi- 
daugiau”. Taigi Vakarams džiojamos pagrindinės žmo- trauktų iš Vengrijos, bet jie 
pavojus vis didėja gaus teisės Sovietu paverg- to nutarimo nė nemano vyk-

Sovietų kolonializmo klau-tuosekražtuose’ k«P "esi- (Nukelta j 7-t, psl.)

Nekalbant jau apie pačius 
kolūkiečius — darbininkus, 
kurie ir toliau yra verčiami 
dirbti už skurdo grašį.

vmauskas kaip siektiną
deaią skelbia: “Norint 100

. / •r.ektara ariamos žemės pa- s metais - 1
cukriniu runkeliu buvo gau-P° l??

- < aul.enes, reikia šiam plo
tui turėti po 4 pagrindines 
paišavedes ir 8 kartines 
Kiaulaites”, taigi viso 12 
Kiaulių. Tuo tarpu prieška-

. įrinėje Lietuvoje 100-ui hek-
„ . , . . , 111 ūmi naudojamos žemės te-smulkias ūkio sakas puose-]K0 į,, kiau|žs B t0 teip jr 

lėti. Jo duomcnunis, dabar, v£, ga,inia matytj kajp toK
rodai Lietuv oje užima apie ^vietajns dar iki prieškari
ai) tūkstančių hektarų plo- n-g Lieluvos jygio. 
tą. Prieskanneje Lietuvoje
(su Klaipėdos kraštu, bet Eumausko žiniomis, da- 
be Vilniaus krašto) būtaso- bar Lietuvoje veikia 20 
dų apie 40,000 ha. Tokiu dhbtinio gyvulių apsėklini- 
hūdu galima skaityti, kad mo stočių, tačiau iš jų pa- 
apie ketvirtadalis visų Lie- tenkinamai dirbančios tik- 
tuvos sodų sovietiniu laiku tai keturios: Kapsuko, Se
na išnykę. Iš tų 30 tūkst. cuvos, Pagėgių ir Šilutės, 
ha kolūkiuose ir tarybiniuo- Kai kur, esą, nesistengiama 
se ūkiuose esą sodų apie 12 tą “pažangų būdą” pakan- 
tūkst. ha. Pokariniais me- karnai įdiegti. Šumauskas 
tais kolūkiuose ir tarybi- teigia: “Mūsų pirmaujančių 
niuose ūkiuose buvę paso- kolūkių pasiekimai rodo, 
dinta 7 tūkst. ha sodų, Ud kad, Uikant dirbtinio apsė- 
išnaikintosios ar išnykusios klinimo metodą, galima lik- 
Lietuvos sodų dalies nuo- viduoti karvių berfždumą, 
šimtis bus buvęs dar didės- kuris respublikos kolūkiuo- 
nis. Šumauskas skatina ar-dar yra didelis.”

i a tik po 43 centnerius .iš 
hektaro).

T nyko bemaž ketvirtadalis 
sodų ploto

Skatino šumauskas

pa
netikusi ir net 
kolūkių darbą, 
surūšiuoti į tris 

grupes pagal tai, kiek jie 
yra pajėgūs išsipirkti trak
torius, mašinas. Pasirodė, 
kad tokių kolūkių yra tik 
maždaug trečdalis. Tik 665 
kolūkiams iki balandžio 1 
d. buvo parduota 2,483 trak
toriai, 87 grūdų kombainai,
623 kuliamosios ir daugiau tru.

sirodžiusi
tabdanti

Kolūkiai

drė.

Mirė prof. A. Grauvrogka*

Kaune mirė prof. inžinie
rius Antanas Grauvrogkas. 
Velionis kurį laiką yra bu
vęs ir Kauno miesto burmis-

simu pranešimą padarė V. 
Sidzikauskas. Jis vaizdžiai 
nupasakojo, kaip Sovietų 
kolonializmas augo, kol So
vietai šiandien tapo pirmos 
eilės kolonialinė imperija, 
kokiais būdais jis plėtėsi, 
priminė kaip užėmė Pabal
tijį, susitarę su nacine Vo
kietija. šiandien Sovietų 

ny giminių, labai persekio- 'imperija yra didelis pavo
jus visam pasauliui. Koks 
groboniškas yra Sovietų ko
lonializmas, aiškėja iš pa

po ties Chruščiovo žodžių, pa
sakytų Anglijos parlamento 
nariui darbiečiui Harold 
Wilsonui: “Aš nesuprantu, 
kam reikėtų užimti svetimą 
kraštą, jeigu iš jo vėliau

kaip 12 tūkst. smulkesnių 
mašinų. Tokiu būdu du treč- Kodėl nerašė
daliai kol kas dar negalėjo jg Lietuvos giminėms ra- 
nusipirkti jokių traktorių ir kad “koi gyveno Stali- 
masinų iš reformuojaftnų nas? bijojome rašyti, nes 
MTS-čių. žmones, kurie turėjo užsie-

Mirė prof. P. Šalčiu, j jo Todėl ir mes bijodami iš-
Balandžio 22 d. Kaune ii- važiuoti anglų kasti nerašė-

gai sirgęs mirė prof. Petras
Šalčius, daugeliui Amerikos Laiške rašoma, kad 
lietuvių pažįstamo Mato šal- i kar° labai daug kas slaps- 
čiaus brolis. 'tėsi miškuose, kad buvo to-^

Velionis buvo Kauno, o kių, kurie juos išdavinėjo 
nuo 1940 m. Vilniaus uni
versiteto ūkio mokslų pro
fesorius, bet 1950 m. buvo:

policijai, o “miškininkai” a 
pie tokius sužinoję, bausda
vo juos mirtimi. Būdavę at- nepumpuoti 

atleistos i?tik ŠtaKmri mi-isitikimų, kad brolis brolį iš- Diskusijose pasisakė Esti- 
Įrus buvo priimtas į mokslo i duodavęs. J0*, Latvijos ir kt. atstovai.

i

!

mxnnwmmmnnmmmnn««^>< 

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES i
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; ! 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; I 
Įspūdžiai iš Kalifornijos: Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vynų daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! , Su gražiais paveikslais. 

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass. į
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Gomulka atatupstas J Maskvą
viltys

Kai 1956 metų vasarą su
kilo Poznanės darbininkai 
ir rudenf Poznanę pasekė 
Varšuva, iš karto palūžo 
Lenkijoje žiaurus, Stalinu 
pasekęs Bieruto režimas. Tų 
metų spalio mėnesį Lenki
jos valdžios priešakyje at
sistojęs kalintas Gomulka iš 
karto ėmėsi režimą keisti, 
daug pažadėdamas.

Pažadėjo, Maskvos nebo
damas, kurti “lenkiškąjį so- 
cjalizmą” ir Lenkiją gali
mai atpalaidoti nuo Krem
liaus. Pradžioje Gomulka 
bent dalį savo pažadų tesė
jo. Buvo iš naujo pertvar
kyta politinė policija, su
varžytas jos sauvaliavimas 
ir ateityje politines bylas

saujon.
Gomulka pagrasino ir dar

bininkų taryboms įmonėse. 
Jos jau spėjo cįabartiniam 
režimui “įsipykti”,—varžiu
sios fabrikų direktorių lais
vę savaip vesti įmonės rei
kalus, kursčiusios darbinin
kus reikalauti geresnių at
lyginimų ir net bandžiusios 
organizuoti darbininkų strei 
kus. Tam būsiąs padarytas 
galas: arba tarybos būsian
čios visai panaikintos, arba 
atiduotos partinių komitetų 
įmonėse priežiūron ir joms 
nebebūsią leista kištis į įmo
nės vadovavimo reikalus.

Dabartinė Gomulkos vy
riausybė žada kietai užgul
ti amatininkus, smulkiuo
sius prekybininkus ir mažų
jų dirbtuvėlių savininkus. 
Kai amatininkams buvo lei-

ABI’ LABAI SUSIDOMĖJĘ

Abu trijų metu amžiaus: Mark Politi iš Brooklyno ir 
orangutangiukas, atrodo, yra labai vienas antru 
susidomėję.

turėjo spręsti teismai. Buvo , . _ .
peržiūrėta tūkstančiai pra- sta 1S a‘Vlui ^.va’ 
eities bylu ir daug kas iš- i rankiškai verstis, Lenkijos
teisintas. Darbininkams bu- * misoje trumPu !aiku atsira- 

do do gausiai visokių smul
kių prekių, palengvėjo prisi-

—Alou, Maiki! Kaip tau sumokėjau, taf turėjo būt 
einasi? 5gera. Atsivežiau ir Ameri-

—Man neblogai. 0 kaip kon. Nagus pamiklinęs, ga- 
tėvui? į lėčiau dar ir koncertą sugro-

—Nesiektai ir man. žino-'ti. Jes, Maiki, padarykim to
mą, jau netaip, kaip seniau ki muzikos jomarką.

vo leista išsirinkti įmonių 
tarybas ir taryboms leista 
dalyvauti įmonių reikalų 
tvarkyme. Darbininkams 
leista streikuoti. Amatinin
kams nebebuvo draudžiama 
išeiti iš artelių ir verstis sa 
varankiškai.
mažųjų dirbtuvėlių darbas, 
kurios dar nebuvo nusavin-

šaukti kurpiaus, siuvėjo, 
šiaip meisterio pagalbos. A- 
matininkai bei’ mažosios 
dirbtuvėlės daugiausia dirb- 

į davo “laisvajai” prekybai.

Padrąsinantieji žodžiai
v

Gegužės piimosios proga garba žmogui. Bet nei klas- 
demokratinių kraštų darbi- tingi pasiūlymai nei grasini- 
ninkų organizacijos paskel- mai nepajėgė Jus palenkti 
bė atsišaukimus į komunistų komunistinei ideologijai, 
pavergtų kraštų dirbančiuo-kuri savo veiksmais ir me- 
sius. todais pasirodė esanti nauja

Tarptautinio Laisvųjų Pro- pajungimo ir vergijos for- 
fesinių Sąjungų Centro Eg- ma. Kruvinieji įvykiai Poz- 
zilėje į savo kraštų paverg- nanėje ir Budapešte atiden- 
tuosius darbo žmones krei- gė tikrąjį veidą tųjų, kurie 
pėsi šitokiu žodžiu: • savinasi dirbančiosios kla-

‘Draugai! Šią Gegužės sės vaidmenį, tačiau tikro-
Palengvinta ^ldvat‘ Prekyba, amatinin- • šventės dieną mūsų mintys vėje yra darbo žmonių lais- 
Alin darbas !kl? ir mažųjų dirbtuvėlių ga- yra kartu su Jumis, darbo vės duobkasiai.

būdavo. Jau strėnos skauda, 
pasilenkti sunku, ale vis dar 
nepasiduodu, vis dar vaikš- į jomarką. 
čioju. į —Nu, o

—Gal buvai nuėjęs ir Va- sas? 
syliu.no koncerto _ pasiklau- romėnai sakv-

—Bet mes kalbam 
koncertą, tėve, o ne

apie
apie

koks čia difren-

syti?
—Ai

buvau.
beč jur laif, kad

davo, tėve, kad kas tinka 
jaučiui, tas netinka Dievui. 
Tą patį galima pasakyti ir

—Ar ne gaila buvo trijų apįe armoniką: ji gali tikti 
doleriu?

—Kad man, vaike, trijų 
dolerių nereikėjo. Aš įė
jau atbulas.

—O kaip koncertas pati
ko?

—Ar tai tu nebuvai?
—Buvau, tėve.
—Nu, tai pasakyk man, 

kaip tau patiko.
—Vidutiniškai.

, —O man, vaike, nei vidu
tiniškai, nei galutiniškai.

—Ką tėvas nori tuo pa
sakyti?

—Matai, vidurio aš ne
girdėjau, ba nuėjau pervė- 
lai; o pabaigos irgi nežinau, 
ba išėjau nelaukdamas galo.

—Reiškia, nepatiko?
—Nosar. Kad būtų nors 

daugiau- muzikantų, o da
bar vienas žmogus atsistojo 
ir visą laiką čirpina tą pa
čią skripką. Iš nuobodumo 
žmogus gali marmatizmą 
gauti. Taigi atsikėliau ir 
išėjau. Norėjau dar ir pini
gus atsiimti, ale kai tikėto 
nepirkau, tai daviau pakajų.

—Vadiniesi, geros muzi
kos tėvas nesupranti.

—Maiki, nesakyk, kad aš 
muzikos nesuprantu. Aš ją 
suprantu labai gerai, ba Lie
tuvoj pats buvau muzikan
tas. Ale muzika man turi 
būt gera, o ne tokia, kaip 
tas koncertas.

—O kaip tėvas supranti 
gera muziką?

—Man, vaike, tokia mu
zika gera, kur daug muzi
kantų groja. Aš, žinoma, 
galiu ir vienas nesiektai pa
groti, ale ne kožnas tą gali. 
Atsimenu, Lietuvoj per va
karuškas kai ištempdavau 
savo armoniką, pypkę įsi
kandęs, tai visa Plungės pa
rapija susirinkdavo pasi
klausyti. žinoma, turėjau 
gerą armoniką. Pirkau j>er 
Ražancavos atlaidus pas ka-

mą Jums. Mes žinome, kad 
Jūs galite skaitytis SU tvir
ta Europos, Amerikos, Azi
jos, Afrikos ir Australijos 
darbo žmonių parama, susi
jungusių į Tarptautinį Lais
vųjų Profesinių Sąjungų 
Centrą, kuris visą laiką skel
bė pasauliui apie Jūsų eks
ploataciją ir Jūsų aukas.

Pertvaros, kulias užtvėrė 
komunistinis režimas, nega
li sutrukdyti bendrą tų pa
čių įsitikinimų žmonių vei
kimą. Teisė reikšti savo 
nuomonę, teisė spręsti savo 
politinių, ūkinių ir sociali
nių institucijų formas de
mokratiniais metodais—tai 
yra gyvybiniai reikalavimai 
žmonių iš abiejų pusių ge
ležinės uždangos. Demokra
tinio pasaulio darbo žmonės 
gerai žino, kad jie negali 
gyventi saugiai, kol antroje 
pusėje dirbantieji turi gy
venti diktatūriniame režime.

Laisvė yra nedaloma. 
Užtvarų panaikinimas turi 
būti visų laisvę mylinčių 
žmonių bendra diskusijų 
tema.

Atkakli Jūsų kova prieš 
komunistinę priespaudą ir 
diktatūrą ir prieš sovietinę 
kontrolę nelieka* be pasėkų.

Nenustokite kovoti už sa
vo pagrindines teises, už lai
svę ir tautinę nepriklauso
mybę!

Tegyvuoja Gegužės pir-minamais daiktais pradėjo žmonės Bulgarijoje, čeko- Dirbantieji! Jūsų 
^‘kleSa“naujon^ kurtis!".mtai ko***™™* » valsty-’slovakjoje, Estijoje, Vengri-priešinimas sudarė komuni- 
Laisvesnė pasijuto smulkio- bes P'fmone ir su vaistyta- joje Latvijoje, Lietuvoje, stiniąm režimui žymių sun- 
ii Drekvba Dautriausia tuo- ne Prekyba. Ir tal nežiūrint Lenkijoje, Rumunijoje, L k-'kūmų ir preverte keisti jo .
LtEn uS kti lto> kad ir amatininkams, ir rainoje ir Jugoslavijoje! politinę ir socialinę strate- Generalinio sekretoriaus
mas __ suvarytiems i kolū- smuIkiesi€ms pirkliams bei i Jūsų eilės metų kova yra giją. Tačiau didesnis išnau- ’ **

ūkininkai™ bnvn 1 Įmonėlių Savinin- įrašyta į dirbančiųjų istori-'dojimo formų lankstumas ir
mesti kolchozus ateauti tu- kams varSas buvo gauti pa- jos puslapius kaip gražus drakoniškų nuostatų švelni- 

-___ įtalpą savo verslui, pasisam- ryžto ir pasiaukojimo pa- nimas vis dėlto negali būti

pasi-
moji! Tegyvuoja laisvė!

vakaruškoms ir jomarkui, 
bet netinka koncertui.

—O kodėl tau armonika 
nepatinka?

—Todėl, kad ji netinka 
gerai muzikai.

—Na jau tik nebūk toks 
muzikos prapisorius. Jeigu 
paduočiau savo armoniką, 
tai beeinu, kad ir klumpa
kojį nemokėtum pagroti.

—Galiu prisipažinti, tėve, 
kad nemokėčiau. Bet vis
tiek aš žinau šį tą apie mu
zikos pagrindus, ko tėvas 
nežinai, kad ir moki klum
pakojį pabirbinti.

—Nu, tai išvirožyk, ką 
tas reiškia.

—Muzikos pagrindas, tė
ve, yra oro bangos. Toms 
bangoms sukelti ir kontro
liuoti yra įvairių instrumen
tų. Geriausias instrumentas 
šituo žvilgsniu yra smuikas, 
nes gerai išsilavinęs smuiki
ninkas gali kontroliuoti oro 
bangas kaip nori ir iš vie
no tono gali pereiti į kitus 
švelniausiais niuansais. Auk
šti ir žemi tonai priklauso 
nuo bangų ilgio. Kiekvie-

S^taTkai" Spauda" tai-į d>‘V.reikal!nS4 darbininką, vyzdys. Totalistinės prie- laikoma pagrindiniu politi- 
vo leista'laiviau tašyti. gautl ?e.,k.all!'S°? medžiagos vartos ir priespaudos kniso-
gJ^imčSno tuomet108 « valstybinių bankų. vės idealus ir pagrindinius

daug vilčių ne tik pačiuose Šių metų . pradžioje Go- 
lenkuose, bet ir laisvajam mul kos vyriausybė pasiūlė 
pasaulyje. Buvo manyta ir “seimui” priimti naują įsta- 
laukta, kad tai tėra pradžia tymą, kuris jai leistų suval- 
naujam kelyje į lenkiškąjį stybinti mažąsias dirbtuves, 
socializmą, į viso gyvenimo Anksčiau vyriausybės pasiū- 
sudemokratinimą, į visišką lymas būtų buvęs “seimo”
Lenkijos nepriklausomybę priimtas be žodžio. Dabar 
nuo Maskvos. seime atsirado komunstinė-

je Lenkijoj negirdėtas daik
tas, seime prasidėjo triukš- 

Nuo ryškaus posūkio Len- mingos diskusijos, ar įstaty- 
kijos gyvenime tepraėjo mas priimtinas. Ir kai įsta- 
pusantrų metų, ir vėl daug tymas buvo balsuojamas, 11 
kas pasikeitė. Drąsesni Len- atstovų — katalikų išdrįso 
kijoje laikraščiai, bandę lai- balsuoti prieš vyriausybės 
sviau rašyti, kaip patiko pasiūlymą ir kiti 11 neparti- 
Gomulkos vyriausybei, liko nių nuo balsavimo susilai- 
pribaigti, o visiems kitiems kyti. Tai buvo “skandalas”, 
pričiaupta burna. Iš karto kuris davė komunistams 
buvo leista žurnalistams, progos kaltinti opoziciją 
mokslo žmonėms, jaunimui (vyriausybės projekto prie- 
laisviau bendrauti su Vaka- šininkus), kad jie norį suk- 
rais ir juos lankyti. Dabar ti istorijos ratą atgal. Atro- 
vyriaūsybės pareigūnams į- do, kad sukti istorijos ratą 
sakyta, kad gerai patirtų, atgal norėtų padėti opozi- 
kuo paso * užsienin prašąs ciniams seimo atstovams la- 
kvepia ir “neištikimiems” bai daug kas dabartinėje 
pasų nebeduodama. Lenkijoje. Apie debatus sei-

*Neseniai Varšuvoje vyku- me ilgokai kalbėjo visa

kos keitimu, o yra tik lai-

Tarptautinio Laisvųjų Pro
fesinių Sąjungų Centro ge
neralinis sekretorius J. H. 
Oldenbroeck kreipėsi į so
vietų valdomų kraštų dir-

Dabar daug kas kitaip

laisvųjų profesinių sąjungų 
principus. Prisidengiant va
dinama liaudies demokrati
ja, norima Jums prievarta 
primesti tokį gyvenimo bū
dą, kuris nesiderina su pa-j priima iš komunistų 

jos.

kinis prisiderinimas. Tokiu bančiuosius tokiu atsišauld 
metu darbo žmonių budru-

Ir vis tik
Kas vertė ir tebeverčia 

Gomulka iškrypti iš “lenkiš
kojo kelio į socializmą”? 
Dabar, kai per vengrų suki
limą Maskva parodė, kad ji 
nepakęs betkurio satelitų 
bandymo laisvintis, Gomul
ka, tai žinodamas, turėjo 
pasidaryti “santūresnis”. Be 
to, buvusiojo režimo visiškai 
nusmugdintas Lenkijos ūkis 
reikėjo gydyti. Tik nedaug 
gavęs pasiskolinti iš Jungti
nių Amerikos Valstybių Go
mulka galėjo ir turėjo šauk

... . jmu:
mas ir veikla yra svarbesni -Tarptautinis Laisvąją 
negu bet kada. Jūsų pačių Profesiniu g Cantl^
reikalas apsidorot. su pro- atstovau(lam;s 55 ‘ milionus 
fesinemis sąjungomis, ku
rios savo direktyvas aklai 

parti-
dirbančiųjų visose laisvojo
pasaulio dalyse, siunčia 
Jums Gegužės 1-jai drau-

T ... . . a giškus sveikininihs.Jums yra likęs vienintelis ° .
kelias - statyti savo reika- .. Ge«?zes P“™*®? me
lavimus pačiose Jūsų dirb- P.mas buvo. Įgudintas ne- 
tuvėse ziunnt pasipriešinimo įsval-

Poli'tinė, ūkinė ir sociali- dzios '>.U8ės kW. išraiš^ 
nė priespauda Jūsų kraštuo- dirbančiųjų solidartimo pnes 
se yra diriguojama ne tik iš n**™®®** išnaudojimą ir 
vietinės diktatūros, bet pir- lcmiant ?•' 'skalavimus. Ge
moje eilėje Maskvos komu- fuze? I.’1™0?1.08 mmejimas 
nistinės sistemos. Sovietų I’.?'*1“" 'k> šiandien tų |»- 
Sajunea nesitenkina vien c1.? Pra£m«’ ka!'> t.u,'eJ° an,k’ 
politine kontrole, bet sten- sc,au “ kovotl uz lK‘Snn<l1
giasi užsitikrinti natūralius 
satelitinių kraštų turtus ir 
jų darbo masių gaminius. 
Tokiu būdu didelė dalis Jū
sų kraštų turtų ir natūrali

nes žmogaus ir profesines 
teises. Mes atsimename tuos 
kovotojus, taip pat kaip mi
lionus kalinamų ir ištremtų 
į priverčiamojo darbo sto-

tis Sovietu paramos, bet už | nių išteklių yra darbo masių u,^ ta?’.
.... . ........... nenaudai paskiriama. ke. demokratinių teisių.

Savo pasipriešinimu ko- tal'’ l'at neturime užmiršti 
munistiniam totalizmui Jūs į’3'?™“ !'.«-'^4<iojamų pro- 
pareiškėte save aiškias sim- fesl,,n! "ajunųų nartų nekal- 
pdtijas ir solidarumą laisvo
jo pasaulio darbo žmonėms.
Tarptautinis laisvųjų profe
sinių sąjungų judėjimas ne
siliauja pareiškęs- solidaru-

suteiktą paramą turėjo mo
kėti ir visišku Maskvai klu
snumu. Pagaliau Gomulka 
—šimtaprocentinis komu
nistas—išsigando lenkų tau
tos įsibėgėjimo, kuri rvžosi 

* Go- 
dėl

to jau ne nuo šios dienos 
imtasi eilės priemonių sąjū
dį stabdyti.

Ir vis tik dabartinė “go- 
mulkinė” Lenkija nėra pa
naši nei į vieną Maskvos 
satelitų, — ji už visus juos 
yra laisvesnė. Pasilaisvini- 
mo pradžiai iš karto buvo 
pritaręs ir Gomulka. Jei jis, 
dabar eidamas atatupsta

šiam profesinių sąjungų su- Varšuva ir net Lenkijos pro- dauį ,oliau ei'tj Rai ' 
važiavime, į kurj buvo su- vincija. įstatymas buvo, zi- mu,kog buv() nol(lta 
kviesta daug svečių iš ko- noma, priimtas.nas stygos krustelėjimas su-. . .. • » n >

kelia bangą. Kuo styga|muni8^iniy kraštų, Gomulka: Ryškiau pasikeitė Gomul-
trumpesnė, tuo ji greičiau Pas^k® grasinančią kalbą. ^os nusistatymas tų komu- 

Ateityje visi streikų kursty- nistų partijos narių atveju, 
toją1 ir streikų orgamzato- jg partijos, ir vyriausy- 
nai būsią laikomi. liaudies j^gg reikalavo gyvenimą lais- 
pnesais . Streikai nebūsią vjnti. Dabar tie “revizionis- 
draudžiami, bet vyriausybė lx»ikaiaVę gyvenimą de-
laikysrant1 juos nelega- rnokratinti. pasidarė Gomul- 
lius , o tuomet policijai bus jiaj piktesni priešai už pik- 
leista panaudoti pnes strei- eiausius Stalino garbinto-

rabelnikus. Keturius rublius muzikai.

virpa ir tuo trumpesnės jos 
bangos. Trumpos bangos 
duoda aukštą arba ploną 
garsą. Todėl smuikininkas 
nuolatos pirštais valdo sty
gų virpesius, čia juos pail
gindamas, čia sutrumpinda
mas. Bet tėvas negali šitaip 
kontroliuoti armonikos gar
sų, nes kiekvienas jos bal
sas turi tą patį virpesį ir 
duoda vis to paties ilgio 
bangas, nežiūrint ar tėvas 
spausi armoniką daugiau, 
ar mažiau. Iš. vieno garso 
čia negali jiereiti į kitus 
švelniu tonu, bet turi šoki
nėti iš vieno į kitą. Štai ko
dėl annonika netinka gerai

tas aukas, jų šeimas.
Jūsų ka.žygiška kova prieš

komunistinius engėjus, pa
ženklinta tokiais vardais

(Nukelta į 7-ą pusi.)
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JAU BAIGIAMAS PARDUOTI

KELEIVIO KALtNDORIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me- 
Kalendoriuje yra apie 109 puslapių visokių

kuojančius lazdą. Spėjusios jus Gomulka buvo pradžio- turi savo žingsnius lėtinti, Į x
kiek laisviau per tą laiką je pasine^s laisvintis,.— 
atsikvėpti darbininkų prof.- Maskvos. Iš to nieko neišė- 
sąjungos būsią vėl paimtos jo Xei eikėjo ilgai laukti, 
kieton komunistų partijos Gomulka pats važiuotų 

Maskvon mušti kakta į aslą

nuo

tams.
skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

_ x Kalendoriuje yra įvairių informacijų, naudingų
tai visų pirma dėl to, kad x patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių idomių
Lenkijos darbininkai, ūki
ninkai, jaunimas ir inteli
gentai, nepakęsdami įr.ask- 
vinio bolševizmo, nesiliauja 
stūmę gyvenimą savu keliu.: S—Tai tu rokuoji, kad aš prieš Kremliaus chanus, kad 

su savo armonika negalė- pripažintų jų vadovavimą • Taip, atrodo, vyksta už ge- 
čiau koncertą sugroti? visoms komunistinio bloko dėžinės, užtvaros ne tik Izen-

—Ne, tėve. šalims ir pažadėtų savą vi- kijoje, kad ir ne tiek ryš-
—Nu, jeigu taip, tai gud- sišką ištikimybe komunisti-1 kiu būdu.

Jbai. nio bloko siekimams. i V. Rimantas

ir naudingų dalykų.
Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo

riaus kaina lieka ta pati—50 centų, lhašome jį užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 

x adresu:
| “KELEIVIS”

636 East Broad way 
So. Boston 27. Mass.
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MOTINOS DIENA

Kiekvienais metais, gegužės mėnesio antrą ji j»; 
sekmadieni švenčiame Motinos Dieną, šios šventės * 
proga sveikiname visas motinas ir mūsų skaitytojas 
ir linkime joms daug laimės.

Tegu ši diena atneša visom motinom daug 
džiaugsmo ir tegu ji leidžia užmiršti visus rūpesčius 
ir motiniškus vargus. Tegu šią dieną išsipildo mo- ; 
tinų troškimai ir viltys, sudėtos i jų vaikus!

hnwnnn11 n»i» i srmturtn fTrrrrrm-ryritr>

MOTINAI

Tas vakaras kaip krištolas, 
O tolyje varpai.
Toki, motute, vakarą 
Ir tu mane supai.
Pro langą saulė leidosi 
Pašvaiste ugnine,—
Tu poteri kalbėdama 
Meldeisi už mane,
Kad aš užaugčiau didelis,
Ir sveikas, ir gražus,—
O saulė žarstė vygėje 
Tuos žėrinčius dažus.
Paskui atėjo sutemos,
Juoda rudens naktis.
Per naktį alpo motinos 
Nerimstanti širdis.
Kai išklydau iš tėviškės, 
Atsimenu gerai,
Galulaukės arimuose 
Liepsnojo vakarai.
O kai grįžau pavasarį 
Su paukščiais iš pietų,
Audi ingi riiikOS dfeDvoVS 

Ant tėviškės skliautų. 
Radau tave palinkusią, 
Kaip obelį laukuos.
Ne, nebedaug tau nemigų 
Gegutė iškukuos . . .
Ak, rodos, vakar-užvakar, 
Motut mane supai,
O štai tą tylų vakarą 
Tau skambina varpai.

Putinas
nooooooooeoscs:

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapiu, di
delio formato. Kaina ........... $5.50

DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina ................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $3.00

NEMUNO SCNCS, Andriaus Va- 
hicko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ........................ $3.00

NEMUNO SCNCs. Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ............................ $4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolakio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kny
ga. kieti viršai. 631 puslapis. Kai
na ............................................ $6.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina ................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drąsutienė. O. Radaitienė. E. 
Statkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........................ $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO- 
DYNAŠ, apie 20.000 žodžių, 368 pu

slapiai. redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynas, kieti viršai. Kaina .. $4.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

LBNGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG> 
LItKAL Geriausias vadovėlis prs- 

angliškai mokytis; duoda 
angliškus pasikalbėjimus.

SUŽADĖTINĖ. .7. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ........................................ $2.00

BARABAS. Paer Lapcrkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ....................... $2.25

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai iš 
193:) - 1945 metų. kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai av- 
tra dalis 414 psl. Kaina ____$4.50

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū. 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ............................... 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny
ga. Kaina ............................... $1.20

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis jx> $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi- 
cbelsonienės parašyta; 250 įvairių 

receptų. 132 pusi. Kaina ... .$1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir ivairiuo 
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina .................................................$1.00
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M Valadkos parašyta knyga, 250 
nusi. Kaina ............................ $2.60
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
160 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, 
minkštais viršeliais .....................$1.00
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusią
piai, kaina .........................................$4
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 

RU3IJA. arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina ..................................................... 60c
MIRUSIOS SI ETOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.26

Uiaakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

So. Boston 27,

LAIMINGA MOTINA

Motinos meilė savo vaikui yra tyriausia, karščiausia ir 
amžina. Motinos dienos prosra tie, kurių motinos gy
vos. turėtų joms pareikšti ypatingų dėmesį ir jas kuo 
nors pradžiuginti, o mirusių kapus papuošti.

MOTINA SŪNUI

Rausvas mano gniužulėli prie' širdies, 
Svetimam krašte kas ranką tau išties,
Vakare kas tylią dainą paniūniuos,
Kas paguos tave, sūneli, be mamos?
Be tavęs ir prie ugnies, sūneli, šalta.
Ant galvos man sniegas sninga baltas.
Baltos varnos mane naktį užkapos,
Baltos pūgos šaltą patalą paklos.
Grįžk, sūneli, kol dar dega žiburys,
Kol už krosnies smuiką čirpina svirplys,
Kol dar vidury tamsios nakties 
Su tavim, sūnau, man saulė užtekės.

(šis eilėraštis gautas iš Lietuvos)

Lietuvis pietų ašigalyje
čia spausdiname įdomų laiš- čiais prie vandens stovi ant 
ką iš pingvinų karalystės, pie- ledo ir iš toliau atrodo kaip 
tų ašigalio. Laiško autorius. maži vaikai. Arčiau priva
lius bene pirmasis lietuvis, žiavus, jie bėginėja vienas 
kuris pateko Į tą tolimą kraš-! prie kito ir atrodo, kad jie 
tą. Jis tarnauja Amerikos lai- tariasi ginti savo šalies lais-

Pirmutinis streikas
vis aukščiau keliasi j BILIŪNAS
gaus aukštybes ir ten ieš
ko sau tinkamos vietos gy
venti.

Mūsų sustojimo vietoje! 
pradžioje pingvinų buvo ga- Mašinų dūzgėjimas ir kliokimas nutyla, kamino
na daug; bet vėliau jie pra- cjūmai nyksta. Fabriko duryse pasirodo išblyškusios
dėjo ny i... a e i op- mergjnos bailiai žiūri į susirinkusius, paskui bėga gat- 
tenai juos išbaidė, o gal is- . J . .... 8 8
keliavo vaikų perėti Jau vtn’ malsosI su mlMa lr tenaI lsn-vksta-
minėjau, kad Ui nepaprasti ’ —Bravo! ura!—linksmai šaukia minia, sujudus, su- 
paukščiai. Jie vaikšto kiy- brazdus. Kąjėjmo langai vsur atsidaro, pasirodo žmonių
__ J__ • !_ • _ _ _ M_ - L*ZW9 mpuodami kaip maži vaikai, 

į ant sniego šliaužia pilvu, o 
vandeny laksto greičiau 
kaip žuvys, žodžiu, labai 
miklūs sutvėrimai ir nesu
gausi jų, jei jie to nenorės. 
Žmonių, atrodo, jie nelabai 
bijo, ir kai yra būryje, visai 
arti galima prieiti. Prie vie
no tokio būrio aš prisiarti
nau fotografuoti ir nuste
bau, kai vienas iš būrio at
siskyrė, priėjo prie manęs 
ir snapu kando man į kojas 
ir mušė mane savo mažais 
sparneliais. Kitas taipgi a- 
tėjo gana arti ir žiūrėjo, ar 
reikės jo draugui pagalbos. 
Gal būti, kad tai buvo to 
būrio vadai, gynėjai. Aš nu
sileidau jiems ir pasišali
nau.

Daug iš vandens ant ledi
nių išlipo ir įuonių. Tai ne
rangūs padarai, guli ant le
do kaip didelės kiaulės ir 
kai prie jų prisiartini,, didie
ji pakelia galvas, atidaro 
nasrus ir nori kąsti, o ma
žieji tik pakelia galvas, išsi
žioja ir rėkia kaip maži vai
kai .. a.. a . .u! Atrodo, lyg 
prašo palikti juos ramybė
je. Taip mes ir darėme. -

Po poros dienų į mūsų e- 
žerą priplaukė banginių gal 
30-40. Tai tikrai puikūs 
vandens gyvūnai. Važiuo
jant jie sukinėjosi aplink 
laivą, bet tiek daug vienoj 
vietoj nebuvau matęs. Guli 
lovoj savo kajutėj ir pro 
langelį matai, kaip bangi
niai išneria į vandens pavir
šių. Tikrai neapsakomas 
vaizdas!

Mašinas ir kitus krovinius 
iškrovėme ant ledo ir tam ty
čia paruoštais traktoriais 
nuvežėme 8 mylias į stotį.

Stotis jau gerai įtaisyta, 
barakai labai gerai įrengti, 
yra centrinis šildymas, ne
sunku bus ir kitos žiemos 8 
mėnesius juose pralesti, o

stovylos, kyšo rankos su plasnojančiomis skarelėmis.
—Vivat! vivat!—sušunka pradžiugę kaliniai, ir gele

žinės langų grotos dreba ir linksta nuo jų rankų.
—Vyrai, eime, išleiskim kalinius!—kyla iš minios 

drąsūs balsai:—jie nekaltai ten sėdi, badas, vargas ir 
valdžios priespauda juos ten>iždarė.

Išsigandus policija ir kalėjimo sargai begia pre jo 
vartų, išsitraukia savo kardus. Minia, kaip vėtros sukelta 
jūra, linguoja ir ūžia. Tik rimtųjų darbininkų balsams pa
siseka sulaikyti drąsuoliai, kad nesuardytų kalėjimo 
vartų.

Policvja nesnaudžia. Jau nutvėrė kelius drąsesniuo
sius darbininkus ir tęsia juos nuovadon. štai gatvės gale 
trys policininkai užpuola atsitikusį darbininką, tveria jį 
už pečių. Tas pasipurto ir nusikrato juos šalyn. Subėga 
daugiau, paverča jį ant žemės, įverčia •vežiman ir, suli
pę viršun jo, veža kalėjiman. Pats policmeisteris sukasi po 
tarpą, keikia ir varo juos namo.

—O tau ko čia reikia, ar ir tu maištininkas?—užsi
puola jis išblyškusį 15 metų vaikiną, kuris stovi prie tvo- 
•os ir liūdnom akim žiūri 'aplinkui.

—Aš noriu didesnio užmokesnio,—atsako liūdnu, 
bet tvirtu baląu vaikinas: —tėvas senas, o motina ligota, 
—jie abudu fabrike nustojo savo sveikatos ir anksti pa
seno ; mano menko uždarbio nepakanka—kenčiame badą.

—Tylėk—surinka ant jo policmeisteris ir, nežinoda
mas, ką daugiau besakyti, eina tolyn. Jam po kojų pasi
ima berankis, apdriskęs senis.

—Eik namo!—rėkia ant jo nesavu balsu policmei
steris.

—Aš neturiu namų!—atsako drebančiu balsu senis: 
—30 metų dirbau fabrike, kaip juodas jautis, tūkstantis
sroviau Kasmet s Vo isnauaotojal darbdaviui, G kada ju 
našinos sulaužė man štai šitą ranką, jis mane išmetė nuo 
avęs, kaip šunį. Turėjau pačią, mažų vaikų: pati šita- 
ne kapsulių fabrike gavo džiovą ir mirė; vaikai dar kū- 
likiai visi išmirė nuo bado, šalčio ir blogo laikymo, nepa- 
natę nė vieno laimės spindulio ... Aš namų neturiu!— 
nuima pamėlynavusios senio lūpos, jo žila galva dreba, 
> per raukšlėtą veidą rieda dvi karčios dar užsilikusios 
ašaros . . .

Darbininkų minia išsitiesia per visą gatvę ir eina 
oliau. Neaplenkia nei vienos dirbtuvės; iš visur kviečia 
savo draugus, šaukia gatvėn ir vėl eina toliau — ramiai, 
imtai, iškilmingai. Iš pradžių buvusi nedidelė minia iš- 
iitiesia per pusę varsto, pavirsta skruzdėlynu; matyti tik 
galvos, judėjimas, ūžimas. Darbas sustojo visam mieste; 
tebekyla aukštyn iš kaminų dūmai, nebedūzgia mašinos, 
lebetraška vežėjų ratai, — visa nutyla.

Streikas trunka dvi savaites. Negirdėti nei mušty
nių, nei vogimo, nei girtuokliavimo.

,. .... Kunigas kapelionas nedėlioj sako mums mokiniams
ledlaužis,!8 mylios nuo amerikiečių ^kuba^ską^ri vežti iki žiePamoksl{L keikia atsisakiusius nuo darbo darbininkus,

vyne ir jo laivas vežė krovi- vę, visi atsistoja jr Žiūri Į 
nius pietų ašigaly dirbančiai mūsų laivus labai nustebę ir 
amerikiečių mokslinei ekspe- tarytum kalbasi, ko tie SVe- 
dicijai. <; K i timšaliai griaunasi į jų gim-

Redakcija * Labai nuostabūs irne- 
|paprasti paukščiai!

Naująją Zelandiją aplei-j Gruodžio 27 d. vakare su- vasara, visa laika 4
dome giuodžio 20 d. Plau- stojome MacMurdo įlankoje 
kė trys laivai:
mūsų krovinių laivas ir tan- stovyklos, nes ledlaužiai ne-
keris (laivas alyvai vežti). 
Tiek Pacifikas, tiek Ledi-

bepajėgė ledo išlaužti. Mū
sų ledlaužis tegalėjo įveikti

niuotasis vandenynai buvo ledą iki 20 pėdų storumo, o 
ramūs. Kūčių dieną prade- tenai ledas buvo storesnis.
jome lysti į ledus. Ledinės 
dar buvo laisvos. Ledlaužis 
plaukė prieky jas praskleis- 
damas, o mūsų laivas ir 
tankeris paskui ji kaip žą
siukai sekė savo motiną.

Juo toliau važiavome, tuo 
ledinės buvo didesnės ir

Mėgino ledą dinamitu sprog
dinti, bet tam reikalui jis 
perminkštas, todėl nieko iš 
to neišėjo.

Sustoję tuoj pradėjome iš
krauti stočiai skirtus krovi
nius. Darbas tęsėsi 8 die
nas ir naktis. MacMurdo a-

storesnės. Iš tolo pradėjo merikiečių stotis jau gana
matytis ledų kalnai.

Gruodžio 26 d. mus suti
ko dar du ledlaužiai, kurie

didelė, ten yra keli šimtai 
žmonių, įvairių mokslinin
kų, technikų, kurie atlieka

laukdami mūsų Ross jūroje nuo pernai vasaros prasidė- 
laužė ledus ir darė kelią į .jusiu geofizikos metų tyri- 
McMurdo Įlanką, nes be- mų darbus.
veik visa Ross jūra yra le
dų laukai, o McMurdo įlan
koje ledo storumas 20 pėdų 
ir daugiau, ir juo arčiau že
mės, tuo ledas storesnis.

Giuodžio 26 d. vakare ir 
gruodžio 27 d. rytą labai 
lėtai artinomės prie McMur
do amerikiečiu stoties.

Ten kiek akys gali užma- 
tyti vien ledų laukai, ku
riuos supa sniegu apdengti 
kalnai, ir tik kur ne kur ky
šo juoda žemė ar akmuo.

žvalgydamasi aplink ne
gali atsistebėti, ką šiandien 
žmogus gali su savo maši
nomis padalyti. Čia milio-

Ross jūroje jau pamatėme. nūs metu buvo amžinas le
is tolo didelius kalnus, ku-jdas, o šiandien žmogus jį 
rie buvo sniegu apdengti ir j išlaužė, padarė didžiausią 
todėl žinojome, kad mūsų upę, paleidus atitinkamus 
pirmoji sustojimo vieta jau motoras, vanduo neša di- 
nebetoli. džiausiąs ledines... ir ja

Kur ne kur ant ledinių plaukti gali vandenynų lai-
pamatėme pirmuosius ping- vai. Neramusis žmogus ver
tinus, ir juo toliau tuo jųižiasi į visus žemės kampus 
skaičius didėjo. Jie pakraš- i jam net ir to negana, jis

f « kurie, vietoj nusižeminimo ir paklusnumo, drįsta priešin
ingu būti visa laiką*die-: fabrikantams ir tingi dirbti; prašo, kad mes ta dva- 

nos šviesoje nepapratusiam • šia neužsikrėstume, ir liepia melstis už paklydėlius . . . 
kažkaip keista. Minėjau, ’ Nekantriai klauso mokiniai kunigo žodžių, laukia jų 
kad gėrėjausi banginiais lo- pabaigos—ir bėga iš bažnyčios už tilto, miesto sodan, kur 
voj gulėdamas. Tada buvo linksminasi susirinkę su savo pačiomis ir vaikais darbi- 
12 vai. nakties, o buvo švie- ninkai: kiekvienas nori pamatyti, kaip sukilę darbininkai 
su taip kaip dieną 12 vai. streikuoja, kaip jie švenčia pirmąją gegužės. Ne vienam

tenka už tai sėdėti karcery, bet visi mokiniai linksmi, 
užkaitę, pasakojasi, ką matę, ką girdėję, ką maną . . .

Fabrikantai nusiminę. Jų dirbtuvės stovi tuščos, pra
gaištis didelė, bet pasiduoti, išpildyti darbininku reikala
vimų nenori. Šaukias į policiją, muša telegramas guber
natoriui, ministeriams. Šie lipdo savo skelbimus, gąsdi
na darbininkus,—niekas negelbsti.

Fabrikantai prispirti pakelti darbininkams užmoke-

mos.

Rūpėjo man pagauti žuvų 
ir tuo būdu sužinoti, kokių 
jų čia yra. Mėginau, bet 
nevyko. Gal banginiai jas 
išbaidė. O kad ten žuvų y- 
ra, tai nėra abejonės, nes ir 
tiek dešimčių banginių at
plaukė ne mums hallo pasa
kyti, bet žuvelių pagaudyti.

Sausio 7 d. apleidome’snį, jie sutinka su jų reikalavimais.
Darbininkai linksmi, naujai Įsitikinę savo jėgomis, 

stoja darban: vėl dūzga mašinos, terška ratai, rūksta iš 
kaminų dūmai . . .

Pirmutinį streiką darbininkai laimėjo, laimėjo be di
deliu aukų, be kraujo praliejimo.

1903 metai.

MacMurdo įlanką ir 4 die
nas ir naktis važiavome le
duose, kuriuos laužė led
laužis, į šiaurę 360 mylių į 
mažą Hallet stotį. Ji yra 
Lediniuotojo vandenyno pa
krašty, kur pingvinai vasarą 
vaikus peri. Kiekviena pora 
tupi tik ant vieno kiaušinio, i rūšies — dviejų su puse pė- jų nušauti ar užmušti, tik 
Kiaušinį laiko ant kojų ir dų aukščio, o į MacMurdo, mokslo reikalams tą tegali- 
kiek pritūpęs šildo jį pilvu, stotį buvo atvykę aplankyti ma daryti. Kiek daug čia
Taip reik jam ištupėti 52 j 6 karaliai, 4 su viršum pėdų 
dienas kol išperi. Tas pa- aukščio ir sveriančių 100 
reigas eina patelė, kurią pa- svarų, bet jie pasakė hallo 
tinas tuo metu aprūpina ir išnyko. Gal ir jie kur iš-
maistu.

Hallet pingvinų buvo ne
suskaičiuojami kiekiai. Ten 
einant pakraščiu tik ir žiū
rėk, kad ant jų neužliptumi.

vyko vaikų ’ perėti, nes 
kiekviena jų rūšis turi sa
vas vietas gerėti.

Hallet vaikščiojau tarp 
pingvinų ir dariau jų nuo-

Čia jų temačiau mažesnės traukas. Niekam negalima

pingvinų galite suprasti iš 
to, kad praeitais metais a- 
merikiečiai turėjo atidėti 
stoties įrengimo darbus, kol 
pingvinai vaikus išperėjo. 
Kai jie tupi ant kiaušinio, 
tai gali ant jų koją dėti, jie 
lyg susikalbėję nekreipia 
dėmesio.

Nukelta į 7-ą pusi.

f
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VIETINES UNIOS atsigriebti, kaip atstatyti sos tautos turėtų teisę pa* 
šalies ekonominę padėtį,1 čios apsispręsti. Laisvosios

PAVERGTIEJI TARĖSI TEISMO DIENA
; (Biblij<tt Tyrinėtojų Garsinimas) 

Tūkstantmetiniu gi Kristaus ka- 
STUUnPIfl ’ .» t, • • . , , raliavimo metu, kuomet mirusieji bus,. . , ... . . , ♦ • - c* dytl. ReZOllUCijoS projektas pabudinti, jie “stovės Dievo aktvaiz-lmksta, tik juokas ima ko- 137 organizacijas su 55 mi- siūio nraivti laisvojo nasau- prasmėje, kad einant jo

rwmžM 4 d Tautini. q». S*’’ Jta,JrtetaSST*!’ ’en“c‘*» ?* *" babas TiUo vjSybes reikalauti,
. ^uz * , ?’ , . s^, . . . ! plepa. Nejaugi musų Wa- girdimas visuose pasaulio ka(i Vemrriios klausimas pą«nerkima« jau nebebus jiems pri-
jungoe namuose^buvo> mi- giedotas> himnas ir juo baig-^ingtonas beliko tuščių kampuose. Darbo žmonių būt tortas į vireūnių SŽT?
nima rašytojo kan. Juozo tas minėjimas. plepalų politinis maišas, solidarumas niekad nėra knnfprenciiot: darbotvarke norint suteikti žmonėms tokią progą, į
Tumo - Vaižganto mirties Dailininkas Viktoras An- Bet) apie tai kitą syk. k.-.~ *~i«. —as—°_ . v. reikia dar tolesnio dieviškos malonės

VaiAganlą
Iz. Vasyliūnui sugriežus 

Juliaus Gaidelio lietuvišką

kaip pagerinti žmonių būk* profesinės sąjungos šiuo me-j (Atkelta iš 44o paL) 
lę, tai tiesiog net ausys tu 95 kraštuose

mirties
25 metų sukaktis. ^driušis visuomet sugeba iš

Minėjimo programą trum- nieko padalyti nuostabius 
pu žodžiu pradėjo inž. V. dalykus. Ir šį kartą jis įs-
Izbickas, kuris minėjimui pudingai papuošė minėjimo 
vadovauti paprašė poetą S. salę: Iš Vilniaus pilies bok-, 
Santvarą. ;što šviesos spinduliai kyla

Smuikininkui Izidoriui Va-ir plečiasi į aukštį, toj švie-

PA VERGTIESIEMS

buvęs toks reikalingas kaip Tolimesni darbai perkelti parodymo—“knygos” turi būti ati- 
dabar. Atsišaukimas baigia- : o komiq;ifla darytos; nes parašyta, kad mirusie-
_____ irs.*.:.. __________s____'I ° AU*“EMJtta- jj bus teisiami sulyg tuo, kas para-

Lietuvos delegacija ture- syta knygose.

, (Atkelta iš 5-o psl.)
kaip Budapeštas, Poznanė,! 

syliūnui tinkamai nuteikus šioj juostoj senovės knyga,:Berlynas, Vorkuta, Kronšta-; 
Broniaus Budriūno “Rau-'ant jos žąsies plunksna, virš .tas ir eilės kitų vietovių so-; 
da”, turiningą paskaitą a-knygos medalinio pavydalo vietų valdomuose ir paverg-{

mas šūkiu kovoti už socia
linį ir ūkinį teisingumą ir 
pastovią taiką žengti į prie- 
įkį po laisvės vėliava.

-»--------------------------
TARP PINGVINŲ

GRtlIA! GERIAUSIAI • t!U»‘

PINIGAI

pie “Šviesųjį Vaižgantą” Vaižganto paveikslas ir ant 
skaitė iš New Yorko atvy- jo skaitmuo 25. 
kęs storos knygos apie Vaiž- Paprasta, bet įspūdinga, 
gantą autorius Aleksandras Prie paveikslo stovėjo skau- 
Merkelis. Į tų ir neolituanų garbės sar-

Giedrė Malėnaitė paskai- gyba. Jų atstovai pradžioje 
tė iš Rimų ir Nerimų apie sudėjo po gėlių puokštę.
jų vienodumus, o Stasys --------------------------
Santvaras apie jų skirtu- n__... . . . . ....mus, ir Zita Zarankaitė iš D''5'1'1“ “U‘ų t'kv,IIJ°' 
Pragiedrulių “Rengiasi šie
nauti”.

tuose kraštuose, liks atmin-
(Atkelta iš 6-to pusi.) 
Prie Hallet matėme daug

tyje per šimtmečius. Jums i Plaukiančių ledų kalnų, vie-
šiuo metu dar nepavyksta 
patiems išsilaisvinti iš ko
munistinio prispaudėjo jun-i

nas praėjo vos kelių jardų

• -te. t v - Taigi čia ir vėl Viešpats paveik-jO du ilgUS pOSedziUS įvai- sline kalba sako mums, kad jis tuo- | 
riais lietuviškais reikalais. met teis žmones “su savo tiesa.”:

Atskiras posėdis buvo skir- atidengti tiesą turinčias “knygas’; 
tas klausimui “Kraštas ir nes **šio1 j°s Heka uždarytos, tiesa

■ .. . ... .. yra paslėpta nuo žmonių ir jie neįmes . Jame be delegacijos gali jos “suprasti.”
I narių dalyvavo ir Vliko Mes žinome ir kaikur’e la‘-' , į . kosi nuomones, kad “knygos,” apieVykdomosios Tarybos pirm. kurias kalbama šitoje vietoje, turi 
I GlemŽa ! savyj užrašyta visų mirusiųjų gyve-
"• „ _ T*,* , . _ nimo eigą, ir kad šitos knygos bus

Tarėsi bendrame posėdy atidarytos teismo dieną nutarimui 
viso Pabaltijo delegacijos. yra vertas ir kas yra nevert~

LIETUVA

.0 Suuuu ui S: 
Mokestis $5 iki ’.SC CO

Pijusi CAPAMljltiA 
klTAS PAKUH

GRAMERCY
į 744 Sroad 3t.ee. 
Ne«a;k 2, .er'ej

, leista'Saunų Ct f’

f H upOf^ui-a..* X J » A- *_______

_ _ _ # ... . išganymo. Bet reikia pastebėti, kad
atstumo nuo mūsų laivo. Le- i Delegatai .socialistai turėjo pranašystė kalba apie teisiamųjų 
, . ... y. _. TT_: i “darbus” kaip apie skirtingą dalykądai visą laiką važinėja, nes pasitarimą Socialistų uni- RUO “knygų,” nes pasakyta, kad tei- 

wum»w«uujult- vandenV potvynis juos at-'jos rekalais. įvyks sulig tuo. kas parašytago, bet Jūs pademonstruo-'■ „ l-J'*“ knygose ir “pagal jų darbus.” Mintis
jate pasauliui savo ryžtą ko- ?es^1 ? nun$- ................ - ’** to*. “•»•* to* 4*™"“
voa už laisvę h- demokrati- i8®- Ta'P >r vazineja ten ir
ją, prieš negailestingą iš-JT'
naudojimą.

Jieškojimai i sulig tuo, kiek jų darbai sutiks su 
: tiesa, kuri yra parašyta knygose. 

Viešpačiui juk nereikia žiūrėti į 
.. knygas ir iš jų nutarti, kurie yra nu-

Bostono dailės
__ , . i pirmą kartą ruošia 12 tautu į vrtl-TO

.. Ištraukos parinktos gero liaudies šokių koncertą, ku- kovą 
žinovo labai tinkamos, rocĮomas televizijoj
gerai buvo ir paskaitytos, gegužės 23 d. 8:30 vai. vak. x • snlidanimna vra o-p supa, um 
Ypač nustebino gražiu skai- per kanalą 2‘ Onos ivaškie- 3 Judėti...

uuo|1Itu. kaip jau minėjau, visa le- Giminės Lietuvoje paieško Rožės ^^^/^įTar ’
.uuujuiią. d uždengta ir tik ledlau- čekanausk££«’ D?”,,ruk°, duk^”’ venimo; nes jįs žino, kaip sako Raš-Mes nesiliausime atkreip- . “F ?musi?s 192° ar 1£k)1 metais Rau- Us> kad nė v5en*; teisaus.”muzejus tin{,« dėmesio i Jūsų ZiamS ledą išlaužus tegali- bomų km., Butnmonn, vals Alytaus (Rom 3;10> Visas pasaulis yra nusi-

12 taiihl i ” • », • U®U • niaukti Sustojęs lai-'ap4kr- p**1 ar M Žinantieji pra- kaitąs Dievo akyse. Net ir Jėzaus pa-ia u*uvų|k ir mes užtikriname ja pi«*unu. iat som atsiliept!: k.-*..
Jus, kad Jūsų pasišventimas ™ ne&1 ™-
nebuvo be prasmės. Darbo toJ stoyeti nes tuoj ledu ap-

todėl jis tun dažnai; Pai€ikau

atsiliepti:
V. Wecclovas 
2746 2Sth Street 
Detroit 16, Mich.

sekėjai būtų neverti gyvenimo, jei
| jie būtų teisiami sulig jų netobulais 
! darbais.

tvmu G Malėnaitė kuri sa- r-‘ * Z 4 -riausia garantija, kad Jūsųtymu o. maienaiie, Kun, sa nes vadovaujamos sokejos: ,A.lc.,orikormnninfro; iZ ko, pirmą kartą tokioj Vie- igoks “Sndutę nutlonoms harmnnmarai ir

sumoj pasirodanti.

SUSUKO GALVAS

pastangos, harmoningai « . . . x . . .
taikingai įsijungti j didžiąją ?ln'®ls met^8 ^n ir Amen- 
Haisvųių tentų darbo žm^ ka dar? d”1®1"!?, 

gaių gaie dus d&ug

ir

skelbi ka^gert^s jaū .Skmte^ riekiant geras- aauS vra ™sas uar
,, . ... , ..... An.. nn aa„1! n n—n n niekas nežino," kas yra po

---------------- -1 (Bus daugiau)
vvaijivovit^^0 7eT^°S: Reikalaukite veltui duodamos ]i-

. ra... e. IV V’ -pae,nav “J’?>tk*s,u’1 J^usit nemokamai. Rašyii:
Šiais tarptautiniais geofl- ka,mo. Vk“erf?s. apskr. Tunu svar- LESA, 3444 S. Lituanica Avė.

b bių zuuų is Lietuvos. Jie patys ar. Chicago 8. 111.
kas juos žino prašom parašyti man:

J. Vagonis 
2301 Dece St.
Sioux City 6, Iowa

MEDUS
Ar norite gyven

ti taip, kaip kara- 
, liūs? Valgykit me- 

du!
Mes turime oren- 

čių medaus 65 cen
tai už bonką; Span
guolių medus 75 

centai už bonką; Liepos žiedu 
medus $1.25 už bonką; Kubos 
medus, kuris turėtų būti iš vi
sų geriausias $2.00 už bonką. 
Trejankes pakelis $1.00. 
Medaus per paštą nesiunčiam. 

A. Mizara 
414 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 

Užeikite į seną A!exander*s 
vieta.

' Atkelta iš 2 psl. . n . . ie neginu Viii DU
gų šeimų, pasiekti inžinie-Nau« viska? bus 7*1“ paSa',1,° tuo storu ledo riu^niu* ko-
riaus titria ir techniko iaip-;^įen4sU°TramanasU^ Todėl kartu ?u Jumis mes kie turtai ten slepiami Ne-
sn, Sy^be‘^A’ ka,nU?J®iretakė kad Eisenhoweride-tęsime kovą už pastovią buvusiąja sunku imvaizduo- 
arti $6,000. Tie jaunuoliai , \ . . taika natrriJa ^vialin tJi kaip atrodo begalimaidaugumoje dienok dirba J? X* Sm^Sv^ P'«^ k«F W
įmonėse ir pelno pragyve-> r . i meni jos, Jokio gyvulio,
nimą, o naktimis mokinasi, Saį,^mpiavi metų re- Centro biuro ateisaulcimas Sausio 16 d. apleidome 

Publlkoni* depresiją. j . . . Hallet Sudiev draugams
Nauji Metai atėjo ir pra- Pn>- pingvinams! Ir iš jų arčiau

ėjo, bet nieko gero nešima- ^ntra? buvusieji mojavo n*ims sa-
to, o vien tik matosi vis S1 išleido atsišaukimą į vi- vq mažais Sparneliais. Mū- 
daugiau bedarbių. Dabar 80 pasaulio darbo žmones. — Naujoji Zelan-
prezidentas jau daug kalba pastebima, kad nuo to dija^ panama jr j^y.

arba naktimis dirba, o die
nomis mokinasi ir taip ne
apsakomai sunkiomis sąly
gomis siekia aukštesnio 
mokslo.

Mūsų jaunuoliai gavo į- 
kvėpimo visomis išgalėmis 
siektis aukštesnio mokslo, 
kai prieš porą metų pramo
nės direktoriai Chicagoje

ir dar daugiau žada: Skirti |ai^° (pnes 9 metus) kaip 
bilionus dolerių naujiems, Laisvos*08. _ esinės_ . Są- ( 
keliams tiesti, bilionus sta- !ra®° 1 savo vėliavą
tybai, milionus mokykloms iv darbo - duonos - laisvės

Virvyta

BROOKLYN, N. Y.

Paieškau savo dėdės JONb VOSY
LIAUS gyvenančio Detroite. Seniau 
jis gyveno ant McDougall gatvės, o 
dahar nežinau. Jis yra našlys, turi 
vieną dukterį jau ištekėjusią ir sūnų 
Vytautą. Jis pats ar kas jį žino pra
šom parašyti man Juzei Bagdoniutei'! 
po vyru:

Mrs. J. Sarulienė 
5714 Dės Erables Avė.
Montreal, Que, Canada

P^troSČi^ SnsksitČį augusi nas 
Žombienų. Girdėnų kaime, Ylakių pa- i ’ 
r*Pijoj, ieško savo brolio Julijono;« 
Šimkaus, gimusio 1897 m. Jis pats * 
ar jį žinantieji prašomi rašyti: Mrs. 
Madaline Bretanus, 658 G. 8th St., 
So. Baetoa 27, Maaa, U.S.A.
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suvažiavę paskelbė, kad gerinti ir moksleivių stlPen-iS^-ill?a
jau didelė stoka inžinierių'dijoms. Tai vieną dieną, susirinki
dabar, o už dešimties metų i kitą dieną iš ryto sako, kad /F3 pakilęs. Šiemet, kai su- .
jų stokuosią apie pusę mi-mažins taksus, gi po pietų ema dešimtmetis nuo ^mo- LSS 19 kuopos susirinki 
liono. Nuo to paskelbimo jau vėl sako taksų nema-teisių deklaracijos pa- mw saukiamas gegužes 8 d. 
kolegijų skaičius paaugo žins ir iš tų jo posakių at-
dvigubai, o moksleivių skai- i rodo, kad prezidentas lošia 
čius pakilo trigubai. Bet pigios politinės reklamos
prieš porą mėnesių Newipriežrinkiminę kampaniją, aryslaisvesnis me bus svarstomi įvairūs
Yorke inžinierių sąjungos;mina, trepsi ir is vietos ne- pasiaaryslaisvesnis, suauzo. me dus svarstomi įvairus 
suvažiavimas paskelbė, kad juda. Kas darosi su mūs !nTenah»t«* ,,eęią kuopos veik-
inžinierių perviršis jau šie- prezidentu, kas darosi su
kia virš 25,000 ir jeigu ša- mūsų visa vyriausybe Wa- 
lies ūkis nekils, bet kris že-,shingtone? Ar tie sputnikai 
myn, tai už poros metų in-jiš tikrųjų taip jau visiems 
žinierių perviršis didės ir jų galvas apsuko, kad nepajė- 
atsidurs bedarbių eilėse virš S?a n® pakalbėti.
500,000. Ir vėl užburtas ra-i Nevien prezidentas Eisen- 
tas. O tie jaunuoliai tech- hower, nevien jo kabineto 
nologijos institutuose tie- nariai, bet taip jau ir visi 
siog tapo pritrenktu j kongresmonai, kai pradeda

Prieš Kalėdas mūsų pre-1 kalbėti apie ūkio krizę, kaip

tų teisių visuotinį įgyvendi- lėtų Klubo patalpose (Hal- 
nimą. Nepagrįstos viltys, sey St. ir Irving Avė. kam- 
kad komunistinis režimas pas Brooklyne). Susirinki-

litika prieš tautas, kurio* lą. Visi nariai kviečiami da* 
anksčiau buvo nepriklauso- lyvauti ir rinktis punktua- 
mos, tęsiama. Nereikia nu- liai.
stoti kovojus už tai, kad vi- Kuopos Valdyba

rsrtsaraui

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ūltrabex Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrintu 

Kaina sų persiuntimu $7 už bonkų 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sų. Woreester, Mass. V. G. Stote.*, (retinto.) .

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE

Jungta Neturtas bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti .ietuvybe ir remia ko. 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumų.

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- 
RASTINĄ. 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* 
kurijose ir SLA Centre. Rąžykite tokiu adresu:

DR. M. X VINIKAS
N*w York 1, N. T.

k
*3

PASIRINK IŠ MUSŲ KATALOGO IR UŽSAKYK 
PER PAŠTĄ SIUNTINI į LIETUVĄ

Dvigubas — $26.80
20 svarų cukraus 
20 svarų miltų

Dvigubas — $35.00 
Po 10 svarų taukų* cuk
raus, ryžių ir miltų.

į kainas įeina viskas. Pasirink vieną iš mūsų 26 Maišo 
sveikstantiems. 

SPECIALIZUOJAMĖS 
MAISTO SIUNTIME. MES GARANTUOJAME GREI
ČIAUSIĄ PRISTATYMĄ IR MŪSŲ DAKTARŲ VAISTI
NINKŲ PATARIMĄ.

Mes galime pasiųsti Siuvamas Masinas, Dviračius, A- 
kordionus, Armonikas, Peilių Stiklui Plauti, Kompasus ir 
Skaičiavimo Lenteles (Sliding Rule).

Reikalaukite pavyzdžių mūsų geriausiu anglišku vilno
niu medžiagų ir NAUJŲ SPALVŲ MEDVILNĖS ME
DŽIAGŲ.

Tazab of London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7&7Q5

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Hunui.JUre-v 
nue Bušą nuo Harvard Sųuare). ’ /

Nr. 3 — $14.90 
10 svarų cukraus 
10 svarų miltų

Nr. 13 — $19.00 
Po 5 svarus taukų, cuk 
raus, ryžių ir miltų.

Paketų. Taip pat specialiniai paketai 
! Jau DR&1MTLS METU MES SI

inkė Ieško Darbo
Nešlė moteris nori gauti darbą už 

gaspadinę. Rašyti;
Mrs. Marta Maneovski 
26 Stąr Street
Ansonia, Conn. (21 ‘

Vedybos
Paieškau gyvenimo draugo apie 

60 metų amžiaus. Gali būti ir senes-i 
nis. Aš esu našlė 60 metų amžiaus, 
gražiai atrodau, turiu nuosavą namą 
ir biznį, noriu susirasti draugą ,nes 
vienai labai nuobodu gyventi. Rašyti: 

Mrs. Susana Kolvites
Sunoco Gas Station 
Meshoppen, Pa.

Paieškau lietuvaitės apsivedimo 
tikslu. Esu farmeris. Daugiau žinių 
suteiksiu laišku. Prašom rašyti:

Jack Shidlo
R 2
Gleason, Wis.

bdšššššššš

ČIA KALBA? ia

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai
dvigubos špaltos

>14

kartu su

Dr. D. PILKA
E. ‘

Se. BootMi 27,

riunčiami Siuntiniai j SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalis
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios lr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC
138 W. 14«k Ste NEW YORK 11, N. Y. Td. CH 3-2383

Licenaed by USSR ” _
Pagal sutartį, sudarytą su Inturistu, firma teisėta siųsti siuntinius į visas US8R respublikas ir i Lie
tuvą. Visos išlaidos, įskaitant muitą, apmokamos čia mūsų firmoje. Siųsti priima tik naajas daiktas.
Negalima siųsti maisto produktų su kitais daiktais. Pristatymas garantuotas. Siuntinius galima atneš
ti. atsiųsti pašto, arba pristatyti kitu jums patogiu būdu. Po kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos 
pašto kvitą, o siuntinį pristačius—asmenišką adresato pakvitavimą. Turime dideli pasirinkimą prekių.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS 
Adara kasdien am 9 vaL ryte iki 6 vaL vak, flikmadimiais iki 4 valandos 

Miksų klijentų patogumui mes atidarėme skyrius šiuose miestuose:
119 Kast 7tk Street, NEW YORK, N. Y. TeL YU 2-0380 

UFFALO0,N. Y. Į90 LMerary Rd. 11339 Joe. Gamose 932 W. Gtrard Ars.
CLEVRLAND 13, Okle DETROIT 12, Mtek. naLADELFHIA 23, Pa. Į 

Tek TOwer 1-1491 TsL TOeamad 9-3999 TaL WAIa«t 5-8979
332 FUknere Avė.

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 
skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 1 knygas! (Kurie siųsite
į Lietuvą, atsiųskite mums aišku adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurias tikrovės vaizdų knyga, ku- 
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl, kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir. 
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠL1UPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4-00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS. X325 So. Hatsted St„ Chicago 8. M

W^FWWVWWWVWVWWWWWWWyWWVVWWWVWWU*
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MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

"KELEIVIS”

939 East Sroadvray, South Boston 27. Mass
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Vietinės Žinios
Mirė inž. T. Okunis

gūžės 5 d., o turėjo būti ge- PASKYRĖ LIETUVIŲ

KONCERTAS, KOKIO BOSTONE NERA BUVĘ

Elenos Kepalaitės išraiš
kos šokio ir fortepijono 
koncertas Įvyks gegužės 11 
d. (ši sekmadienį) 8 vai. 
vak. New England Mutual 
Hali, 225 Clarendon St, 
Copley Sq., Bostone.

Elena Kepalaitė, pasižy
mėjusi išraiškos šokio meni
ninkė, neseniai vra atvyku- 
si iš Australijos Į* Kanadą ir 
šiuo metu gastroliuoja J. A. 
Valstybėse.

šokėja yra gimusi Vilniu
je, kur studijavo klasini ba
letą i u šoko Vilniaus valsty
binėj operoje. Antro pasau
linio karo metu patekusi 
Vokietijon, ji studijavo iš
raiškos šoki pas Walter 
Kass, buvusi Marie Wigman 
sukurtos mokyklos mokinį. 
Išraiškos šokis griežtai ski
riasi nuo klasikinio baleto, 
kuriame reikia laikytis 
griežtų tradicinių judėsiu ir 
paklusti režisieriui. Išraiš
kos meno šokėjas savaimin
gai kuria pats naujus jude
sius, kuriais nori išreikšti 
tam tikrą nuotaiką arba 
idėją. Modernaus šokio tik
slas yra teatrališkai apipa
vidalinti idėjas. Šokėjo kū
nas via, tarytum, instrumen

tas, per kurį jis kalba į žiū
rovą.

Vokietijoje Kepalaitė, pe
rėjusi iš klasikinio į išraiš
kos šokį, jau davė keletą 
sėkmingų koncertų. 1948 m. 
išvykusi į Australiją , ji ir 
toliau tobulinosi šio meno 
srityje.

Apie viešuosius E. Kepa
laitės pasirodymus Austra
lijoj spauda atsiliepė šiais 
žodžiais: “Ji užburia savo 
žiūrovus tautinio šokio žais
mingumu, klasikinio baleto 
dama ir išraiškos šokio in
dividualumu. E. Kepalaitė 
yra puiki menininkė: ji turi 
visus reikalingus privalumus 
šokėjai.”

Panašiai atsiliepia ir Ka
nados spauda apie jos te- 

• nykščius pasirodymus.
Meno šokiui akomponuos 

pianistė Hazel Hallett, kuri 
į skyrium paskambins keletą 
F. Chopeno ir A. Liszto da
lykų. Bilietų po $1.50 ar $2 
(vaikams $1.00) galima 
gauti jau skelbtose vietose, 
o koncerto vakare teatro ka
soje.

Koncertą rengia Balfas, 
kuriam talkininkauja komi
tetas priešaky su V. Kulbo- 
kiene.

‘Gegužės 2 d. mirė inži
nierius Tomas Okunis, 80 

| metų. Palaidotas gegužės 5 
dieną ^Naujosios Kalvarijos 
kapinėse.

Velionis Tomas Okunis 
buvo gimęs 1878 m. kovo 7 
d. Vilkaviškio apskrityje ir 
valsčiuje, Šelvių kaime. Mo
kėsi Mariampolės gimnazi
joj, baigė Mintaujos gimna

gūžės 12 d. Taigi, jie susi- KONGRESUI $50.00 
renka ateinantį pirmadienį 
8 vai. vak. senoj patalpoj 
(1810 Dorchester Avė.) ir 
svarstys, kur ateityje rengti 
savo pobūvius ir susirinki
mus.

, PARDUODU BALDUS (Fnrnitnre) 
Parduodu vartotus baldus (furni-.

'ture) savo bute G St. prie Tbomaa»
Park. Kreiptis adresu: «

Į P. Starkus
Sandaros Moterų Klubas 421 eth Street, I

So. Bostone savo susirinki- 3081011 27> Mas8- (2°

Atliks J. Gaidelio kūrinius

Penktadienį, gegužės 16
__ _______ ___  ____ d. 8:30’vai. vak. Bostono

ziją, matematikos fakultetą konservatorijoj (31 Hemen- 
Maskvos universitete. ir w^ Street) koncerto pro- 
Aukštąją Technikos- moky- J™ Juliaus Gaidelio

me balandžio 23 d. paskyrė išnuomojamas BUTAS 
Amerikos Lietuvių Kongre- iš 5 kambarių su vonia ir šiltu 
sui auką $50. Kongresas, į vandeniu. Naujai atremontuo- 
kaip jau žinoma, susirinks tas. Kreiptis 40 “I” Street 
Bostone birželio 27-28 die- Vakauzų krautuvėje kam- 
nomis. Sandarietės į kong-'P83 “I” ir trečia gatvė, South 
resą išrinko ir savo delega- j806*011^ _____ >
tęs. Išrinktos Jadvyga Kės-i maisto krautuve nuomai 
lerienė, Jadvyga Tumavi
čienė ir P. Virbickienė.

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO RUOŠA

kūrinių.
Įėjimas į koncertą nemo

kamas.
kyklą Maskvoje inžinieriaus 
laipsniu 1908 metais.

Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, velionis tania-, 
vo Lietuvos atstovybėje Ma-jPr* S. Jasaitis minėjo 
skvoje, kur organizavo Lie- gimtadienį
tuvos turto grąžinimą iš Ru- --------
sijos. Grįžęs Lietuvon 1924 Stasys Jasaitis gegu-
metais, dirbo Plentų valdy- žės 3 d. savo naujajame bu- 
boje ir buvo Tauragės, vė- (581 Adams St., Dorches- 
liau Mariampolės ir Alytaus teiy) draugų ir bičiulių tar- 
apskričių inžinierium. Iš pe minėjo savo gimtadienį, 
tremties Vokietijoj atvyko -Dr. S. Jasaitis birželio pra- 
Amerikon 1949 metais, kur džioje baigia specializuotis
gyveno su žmona u- sunum, 
inž. archtektu Jurgiu Oku- 
niu Bostone.

Velionies žmonai ir* sū
nui archtektui Jurgiui Oku
niui reikšiame gilią užuo- 
tą.

L. S. K. Dainava padangėje

Bostono lietuvių sporto 
klubas DAINAVA, ryšium 
su artėjančiomis Rytų apy
gardos lietuvių pirmenybė
mis Waterbury, Ct., kurios 
apims lengvąją atletiką, 
futbolą, plaukimą ir lauko

Namaksiai ir Stoniai 
grįžo iš Floridos

Gardnere, Mass., išnuomuojama 
maisto krautuvė, per 20 metų buvo 
biznyje, yra visi reikalingi įrengi
mai krautuvei, geroj vietoj, apylin
kė apgyventa įvairių tautybių žmo
nių. Išnuomuojama dėl savininko li
gos. nuoma labai prieinama. Kas tuo 
bizniu įdomaujasi, gali pasidaryti 
gerų pragyvenimų. Dėl informacijų 
prašom kreiptis į savininkų:

Mr. John W. Matukų
248 Cross Street (20
Gardner, Mass. Tel.: 1807-W.

Kotryna ir Adolfas Na
maksiai, porą savaičių ato
stogavę Floridoje, praeitos
savaitės gale sugrįžo į Bo- parduodama barberna
Stoną. Kartu EriŽO ir biznie- 1 Per 56 metus toj pačioj vietoj vei- 

• -04. • • i • • • v įkianti kirpykla parduodama. Priežastini Stonini, kūne irgi bUVO:tį pardavimo sužinosite vietoj. Kreip-
išvykę pasišildyti i Floridą.|tis: 349 E- Ei&hth st., so. Bostone, 

* ’ r « -v [pirmame aukšte. (19
, ... ~ . 4»»»»8w»»ų»ųųųeųųųųųųųų»»2
Legionierių Danaus pos- 3 V. Vadeiša

tas gegužės 4 d. Lietuvių Pi- 3 
liečiu Draugijos salėje su- j

vidaus ligų srityje ir nuo rengė pokylį dr. Povilui Ja 
birželio 15 d. atidarys savo 
ofisą Dorchestery (581 A- 
dams St).

lietuvis batsiuvis 
oda siuntiniams 

‘‘arduodu pirmos rūšies odų,

$100 kongresui

kimavišiui - Jakmauh
gerbti. Jam įteiktas 
medalis.

posto Vtlieku visus batsiuvio 
-reit, sųžiningai ir duodu patari-C 

‘2 nūs apie odas. Adresas: »
Į4'.73 Eighth St„ So. Boston* 
' ą >uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-

NAUJIENA

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 1:00 P. M., 
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
ti šv.jiaštą į lietuvių kalbų.

Dr. B. Matulionis

DR. D. PILKA

i

Liet Darbininkų Dr-jos 
21 kuopa gegužės 4 d. susi
rinkime atstovais į Ameri
kos Lietuvių Kongresą iš
rinko S. Strazdą, N. Joniš
ką ir J. Rudį ir paskyrė 
$100 auką.

L. J. Masilioms, anksčiau 4-us trečiadienius ir 
dirbęs Federal Civil Service « Telefonas: an 8-0055 

(Boston Post Office Buil-j
ding), dabar išėjo į pensi
ją !

aus S M d 
tr Mt T Iki •

54$ BROADWAY 
JO. BOSTON. M AM. 
Telefoną* AN 8-1810

J. Vaičaitis ligoninėj

IEŠKO BUTO
Šeima iš trijų suaugusių asmenų 
ieško 4 ar 5 kambarių buto So. Bo
stone su moderniškais patogumais.. 
Butas reikalingas nuo birželio ar 
liepos mėnesio. Pranešti laišku ar 
telefonu “Keleivio” ofisui: 636 E. 
Broadvray, So. Boston. Tel. AN 8-3071

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Praeitą savaitę buvo susi- lietuvių organizacijas, kurių 
l inkęs Amerikos Lietuvių adresus žinojo, ir ragino jas 
Tarybos Bostono skyriaus dalyvauti Kongrese. Bet ne 
prezidiumas. Tarėsi įvai- visų organizacijų adresai 
riaisAmerikos Lietuvių Kon- yra žinomi, todėl kai kurios 
greso njošimo reikalais. Bu- draugijos kvietimų negavo, 
vo aptarta meninės banketo Bet visos organiką cijąr, 
programos, garsinimo per nežiūrint ar jos gavo kvie- 
radiją, amerikiečių informa- timus ar negavo, prašomis
vimo ir kiti klausimai.. nedelsiant rinkti ar skirti

Bostono ALT skyrius delegatus į Amerikos Lietu- 
kreipėsi ne tik Į Bostono, i vių Kongresą Bostone ir pa- 
bet į viso Atlanto pakraščio' gal išgalę skirti auką.

Padėka paskyrusiam vietos ir mums 
surengtai puotai paminėti.

Zofija ir Steponas 
Kiliuliai

Iš socialdemokratų 
susirinkimo

Balandžio 26 d. mums bu
vo surengta graži sidabrinių 
vestuvių puota. Mūsų nuo
širdi padėka pusseserei Ma
ry Zinn, sumaniusiai tą puo-;
tą, ir mūsų geram draugui Praeitą penktadienį įvy- 
A. Andriulioniui, kuris tiek'kusiame LSS 60 kuopos su- 
daug prisidėjo prie puotos įsirinkime išrinktas atstovas 
parengimo ir jai gražiai va-i į Amerikos Lietuvių Kong-
dovavo. Tokia pat padėka 
priklauso mieloms šeiminin
kėms p. Aušrienei p. Vasi
liauskienei, p. Vieškalnienei

resą (drg. Januskis), pas
kirta auka Kongresui, Vasa
rio 16 gimnazijai dovanota 
St. Kairio knyga “Lietuva

ir p. Andriulionienei. Daug •Budo” ir tartasi LSS suva- 
kartų ačiū visiems apsilan-1žiavimo reikalais. LSS suva- 
kiusiems, sveikinusiems irjžiavimas bus Bostone birže- 
mus apdovanojusiems, ačiū j lio 29 d., tuoj po Amerikos 
ir “Keleivio” redaktoriui,'Lietuvių Kongreso.

4. .-,-, ___ ■įnif'ąnin -intenisą, via SuSii upilięo Suda
ryti tinkamus atstovus vi
soms toms sporto šakoms. 
Kas norėtų dalyvauti ar įsi
jungti į Dainavos vienetą, 
prašomas kreiptis į klubo 
sporto vadovą Vytautą 
Bruzgelevičių, 56 Thomas 
Park, So. Bostone, tel. AN 
8-7924.

Dainavos tinklininkai po 
sėkmingo pasirodymo Cle- 
velande (laimėjo antrą vie
tą) rankų nenuleidžia, bet 
veda treniruotes ir toliau 
Gavin mokykloje kiekvieną 
šeštadienį nuo 5 vai. vak. 
Tinklinio vadovas Vytautas 
Eikinas, tel. TA 5-9477.

L. S. K. Dainava šaukia 
narių susirinkimą ketvirta
dienį gegužės 8 d. 7:30 v. v. 
Tautinės Sąjungos namuose 
4-oj gatvėj So. Bostone. Bus 
aptarti Rytų apygardos pir
menybių Waterbury, lietu
vių sporto žaidynių Nevv 
Yorke ir kiti klubo dienos 
reikalai.

Visi sportininkai prašomi 
dalyvauti.

Justinas Vaičaitis šiuo iitv= 
tu guli Carney ligoninėje, 
bet šiomis dienomis 
namo.

I&NUOMUOJAMAS KAMBARYS
Sg, Bostone G St, išnuomuoiamas 

gražus kambarys su visais įrengi
mais vyrui ar moteriai. Kreiptis pas 

grįš p- Starkus

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius 
aliejaus ir gazo vamzdžių į 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas- 

■ kambinkit, paklauskit mūsų kainų. 
Telefonas CO 5-5839 

12 Mt. Vernoe. Dorshester, M 
Hrsrsrm

TaL AV

Dr. John Repshis
umms GYDYTOJAS

421 6th Street 
So. Boston 27, Mass.

PLEKAVICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge 9- 
|SL, Cambridge, KEPĖJAI

BALTIC RYE BREAD
Siūlo gardžią lietuvišką suraikytą duoną ne tik šeimoms, 

|bet vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukit visur!

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

ceptus ir turime visus gątavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip penicilinų, streptomiciną, rimifonų, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišku vaistinę.
Sav. Ema n u ei L. Kosengard, B- S., Reg. Pharm., . 

382a W- BR0ADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6028 

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- g

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN,: 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

t-4 ir d-d

pagal susitarimų

*Tel. AN 8-2712 irta BĮ 4-8018

. J. C. Seymour
(LANDAUS)

Vartoja
Z-KAT

VALANDOS: aua S-4, ano T-t 
S34 BEOADMAT

■OUn BOSTON.

Sandaros moterų 
kortų vakaras

i

Kas perka ar
namus, ūkius, bisniua

Mūsų nariui inž. TOMUI OKUNIUI mirus, reiškiame 
giiią užuojautą jo sūnui inž. arch. JURGIUI OKUNIUI ir 
ju visai šeimai.

Amer. Liet. Inž. ir Arch. S-gos 
Bostono Skyrius

Šį šeštadienį, gegužės 10 
d. Sandaros Moterų Klubas 
ruošia įdomų kortų vakarą 
(whist party) Sandaros 
svetainėje, 124 F St, South 
Bostone. Pradžia 7:30 vai.v.

Bus gardžių užkandžių ir 
gerų dovanų. Kviečiame šir
dingai visus.

Rengėjos

PATOGI VIETA PARENGIMAMS ;
FRANK ROŽĖNO PARKAS prie didelio ežero, vieta |

• dėl 10,000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams. «
• PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil- « 
| siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai « 
| ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam- !

binti:
Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite 

Frank Rožėnas, 488 Maia Street, Raynham, Mass.

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: TeL GE 6-2887

TeL AN8 2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelio E. Rodd

OPTOMETRISTAI

VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki d

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL EBTATB A IN8UBANCB

40$ W. Broudumy 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Offtea TeL AN 8-0048
Baa. 8T

susirinkimasA. A.

Inž. Architektui Jurgiui Okuniui, jo tėvui Inžinieriui 

TOMUI OKUNIUI mirus, nuoširdžią užuojautų reiškia
e

Bostono Lietuvių Kultūros Klubas

I

šeštadienį, gegužės 10 d. 
7 vai. vak. Tautinės Sąjun
gos namuose (484 4th St.) 
bus L Bendruomenės apy
linkės narių susirinkimas, į 
kurį kviečiami visi lietuviai.

------------- «-------------
Dorehesteriečiai renkasi 
gegužė* 12 dienų

Praeitame numery įsibro
vė korektūros klaida. Buvo 
parašyta, kad Dorchesterio 
Klubo susirinkimas bus ge-

į

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 We*t Broadvvay, So. Bostoa 27, Maaa. Tel. AN $-$764

PersiunėiaaM Jfeų sudarytus šimtinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis.

iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntiniu* mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu stantisiai paruošianti greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITtS LIETUVIŠKAI 
“Visi siuntėjai įsitikino, kad nisųjstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame su Intn^-to įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien am» * Hrt 5 vak vak, ketvirtadieniais na* 

« iki 7 vai vak. ir MtsdUaisia t iki S vai. aa aieta.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lauko 
ir vidaus: apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijamu lr 
dengiam bei taisom stogu*. 
Prašom kreiptis:

John Petrus 

14 Gartfamd Street

Tel FA S-Kld

KETVIRTIS A CO.

ToL: JA4-4878
879 W. BR0ADWAY

ToL AN 8-4849
APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo Be
laimiu (ugnis, audra lr Irt.). 
Visais insurance 
kreiptis :

KONTRIM

TeL AN 8-1781 Ir AN
^masMmmmammmBSHHmuui

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

TeSSbnaT^AN^MS


