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Generolas De Gaulle Paėmė 
ValdžiąPrancūzijoje

Parlamentas Davė Generolui Plačius įgaliojimus Pusei 
Metų; 329 Balsais Prieš 224 Parlamentas Nubal

savo Pakeisti Krašto Režimų; į De Gaulle Vy
riausybę įeina Visų Partijų Atstovai; Al

žyro Maištininkai Nėra Patenkinti Nau
ja Vyriausybe, Bet Generolas Ti

kisi Juos Apraminti.

Prancūzija pakeitė savo 
parlamentinę tvarką. Birže
lio 1 d. valdžią ten paėmė 
generolas de Gaulle, kuriam 
parlamentas davė labai pla
čius įgaliojimus pravesti ei
lę reformų. Į de Gaulle vy
riausybę įėjo parlamento 
grupių septyni atstovai ir 5 
nepartiniai žmonės.

Trumpoje prakalboje gen. 
de Gaulle saki, kad kraštui 
gresia pilietinis karas ir to
dėl parlamentas turi veikti 
greitai. Turi duoti naujai 
vyriausybei plačius įgalioji
mus valdyti kraštą dekre
tais, turi nubalsuoti konsti
tucijos reformą ir turi pri
imti įstatymą, pagal kurį 
kraštas referendumu galėtų 
nubalsuoti savo santykius su 
kolonijomis. Po to parla
mentas išsiskirsto atosto
goms, o vyriausybė bandys 
atstatyti krašte tvarką ir pa
šalinti pilietinio karo pavo
ju-

Parlamentas po trumpų 
diskusijų patvirtino naują 
vyriausybę ir kartu suteikė 
jai plačius įgaliojimus. Šią 
savaitę parlametas priims 
konstitucijos pakeitimą ir 
išsiskrstys atostogoms bent 
šešiems mėnesiams.

Parlamentas naujai vy
riausybei pritarė ne iš geros 
valios, bet todėl, kad kraš
tui gresia pilietinis karas. 
Kariuomenės maištas Alžy
re ir paskui maištas Korsi
koje ir tos salos persimeti
mas į maištininkų pusę pa
statė kraštą į sunkią padė
ti-

Naujoji de Gaulle vyriau
sybė nesukėlė didelio pasi
tenkinimo Alžyre maištinin
kų tarpe. Vienas iš Alžyro 
maišto vadų klausė: “Ar to
kią vyriausybę galima va
dinti vyriausybe”? Bet gen. 
de Gaulle tikisi, kad armija 
klausys jo ir Alžyro civilių 
maištininkų pasimojimas 
kurti kokią tai naują fašis
tinę tvarką, aprims.

Pasikeitimai Prancūzijos 
valstybinėje tvarkoje įvyko 
“legališkai”, bet parlamente 
kalbėtojai pabrėžė, kad le- 
gališkumas yra tik priedan
ga, faktiškai krašto tvarka 
keičiama spaudžiant kariš
kam sąmokslui ir maištui.

Į de Gaulle vyriausybę įė
jo ir socialistų partijos vie
nas vadas Guy Mollet, nors 
dauguma socialistų frakci
jos parlamente balsavo 
prieš de Gaulle vyriausybę. 
De Gaulle informacijos mi- 
nisteriu paskirtas Andrė 
Malraux, žymus prancūzų 
rašytojas, buvęs komunis
tas.

Prieš perimdamas valdžią

gen. de Gaulle užtikrino 
parlamento grupių atstovus, 
kad pagrindinė jo siekiama 
pravesti reforma yra atsky
rimas vykdomosios valdžios 
nuo įstatymų leidžiamosios 
valdžios. Bet pagrindinis 
valdžios šaltinis turi būti vi
suotinas visų gyventojų bal
savimas. Vyriausybė bus 
atsakinga prieš parlamentą. 
Be to, gen. de Gaulle žadė
jo išlaikyti krašte visas pi
lietines laisves, gerbti dar
bininkų organizacijų laisvę, 
gerbti Prancūzijos sudary
tas su kitomis valstybėmis 
įaei IL u rupus nenų močiu 
ūkio sujungimo ir dėl Pran- 
icūzijos dalyvavimo kariško
je NATO sąjungoje).

De Gaulle valdžias susida
rymą pagreitino Prancūzi
jos prezidentas Coty, kuris 
pasiūlė parlamentui šaukti 
generolą į valdžią ir grasi
no, kad jeigu partijų vadai 
nesutiks pritarti jo nuomo
nei, tai jis turės trauktis iš 
sjwo vietos ir pasiaiškinti 
kraštui, kodėl jis tą daro. 
Prezidentas Coty sakė, kad 
režimas, kuris nesugeba 
pats save reformuoti, negali 
ilgai laikytis.

Perimant valdžią de Gaulle 
vyriausybei komunistai Pa
ryžiuje birželio 1 d. rengė 
demonstracijas, kurios išsi
gimė į riaušes. Policija de
monstrantus išvaikė, o vė
liau užėjęs lietus su perkū
nija riaušininkus paskatino 
vykti namo. Komunistų ban
dymas sukelti riaušes pro
vincijos miestuose niekur 
nepasisekė.

JUODAS IR BALTAS

Pagarsėjusio Little Rock, 
Ark., rentralinę aukštes
niąją mokyklą 600 baigų- 
siąją tarpe yra ir vienas 
negras, kuris galėjo tą mo
kyklą baigti kariuomenei 
saugant.

KELIŲ MILIONŲ DOLERIŲ VERTES NELAIMĖ

Otis (Mass.) karo lėktuvų aerodrome dėl paslaptingos priežasties užsidegė ir spro
go vienas naujausių karo lėktuvų, kuris kainuoja $2,225,000. žmonių aukų nebuvo.

Tilo Protestuoja
Husų Elgesį

Prancūzų Tuniso 
Ginčas j. Tautose

Jugoslavijos vyriausybė šį pirmadienį J.T. organi- 
griežtai protestuoja prieš zacijos saugumo taryba 
rusų vienašališką nutarimą svarsto Tuniso skundą prieš 
nutraukti sutartį su Jugo- prancūzus dėl susikirtimų į- 
slavija, pagal kurią rusai vykusių Tunise tarp ten sto- 
buvo pasižadėję duoti Ju- vinčios prancūzų kariuome- 
goslavijai 285 milionus do- nės ir Tuniso karo pajėgų. 
Įerių paskolos įvairioms a- Į kautynes tarįr prancūzų ir 
liuminijaus ir trąšų dirbtu- tunisiečių įsikišo ir prancū- 
vėms statyti. zų karo lėktuvai iš Alžyro.

Labai mažą dalį paskolos Prancūzai irgi skundžiasi, 
Jugoslavija jau gavo, o per- kad Tunisas nesilaiko 1956 
eitą savaitę rusai pranešė metų sutarties, pagal kurią 
jugoslavams, kad paskolos prancūzų kariuomenė stovi 
davimas atidedamas pen- Tunise. Prancūzai sako, kad 
kiems metams. Jugoslavija Tuniso kariai išprovokavo 
žada reikalauti, kad rusai susišaudymą su prancūzų 
padengtų nuostolius, kilu- kariais ir net apginklavo ci- 
sius dėl tokio vienašališko vilius žmones prieš prancū- 
sutarties nutraukimo. Tų žus.
nuostolių yra nemažai, nes 
dirbtuvių planavimas ir ža
liavų ruošimas, ir net dirbtu
vių statymas jau buvo pra
dėti^

Portugalų Salazar 
Žaidžia Ugnimi

Portugalijoj birželio 8 d. 
įvyksta prezidento rinkimai. 
Maždaug apie mėnesį laiko 
prieš rinkimus jėzuitiška

Ta pačia proga bus apta
riamas ir seniau įvykęs in
cidentas, kai prancūzų karo 
lėktuvai daužė vieną Tuniso 
kaimą už tai, kad ten ran
dą prieglaudą Alžyro maiš
tininkai.

Submarinas Nusken
do Įgula Išsigelbėjo

Prancūzų Katalikai
* Nėra Vieningi

Prancūzų katalikų politi
nė partija “Liaudies Respu
blikonų Judėjimas” (krikš
čionys demokratai) dėl de 
Gaulle klausimo buvo taip 
pat nevieningi, kaip ir so
cialistai. Krikščionių demo
kratų vadas Pflimlin vado
vavo vyriausybei, kuri da
bar užleido vietą gen. de 
Gaulle vyTiausybei, o tos 
pačios partijos vadas Bid- 
ault vienas iš pirmųjų balsa
vo prieš savo partijos kole
gos vyriausybę ir reikalavo 
šaukti de Gaulle. Nevienin
gumas siekia giliau. Net 
dvasiški jos tarpe yra de 
Gaulle šalininkų ir prieši
ninkų. Priešingumai reiškia
si ir vienuolių tarpe — jė
zuitai remia de Gaulle, o 
dominikonai yra linkę kri
tiškai į jį žiūrėti.

Lebanono Skundas 
Bus Svarstomas

Automobilių Darbininkų Unija 
Dirba Be Sutarties

29 d. Pasibaigė Sutartis Su General Motors, o 
Birželio 1 d. Pasibaigė Sutartys Su Fordu Ir Chrys

ler Korporacijomis; Bet Unija Nutarė Neiti į 
Streiką, Darbas Tęsiamas; Darbdaviai

Siūlo Pratęsti Senąsias Sutartis.

Anglų Premjeras
Lankosi Amerikoje

Šios savaitės gale Ameri
koj lankysis Anglijos minis
terių pirmininkas MacMil- 
lan. Jo atvykimas jau se
niau buvo sutartas, bet dėl 
Prancūzijos įvykių jo lanky
masis turės didelės diploma
tinės reikšmės.

Amerika ir Anglija ban
dys suderinti savo politiką 
santykiuose su “degoline” 
Prancūzija ir ypač anglai ir 
amerikiečiai bandys nusta
tyti bendrą politiką šiaurės 
Afrikoje. '

Amerika ir Anglija mano, 
kad de Gaulle grįžimas į 
valdžią nereiškia, jog Pran
cūzija bandys trauktis iš 
NATO karo sąjungos.

Ar Chruščiov Bosas?

Lenkų komunistų kai ku
rie vadai dar ir dabar sako, 
kad Nikita Chruščiovo val
džia Sovietijoj nėra dar ga
lutinai užtikrinta. Opozici
ja prieš jį komunistų parti
jos centro komitete yra, 
nors ir priglušinta, bet dar 
negalutinai išnaikinta.

Tie patys lenkų šaltiniai 
sako, kad ir kiniečių komu
nistų vadas Mao turi sunku
mų su opozicija savo parti
joje. Ginčai rusų ir kinų 
partijose eina ir dėl politi 
kos link Jugoslavijos komu
nistų erezijos.

Amerikos povandeninis 
laivas “Stickleback” gegu- 

Salazaro diktatūra''Portu^"iž&1.30 <1-susidūrė jūroje .15 
lijoj šiek tiek atleidžia pa-nuo Pea[' Haf^r’ 
vadžius ir leidžia opozicijai“ Pa'°, a’?u 
išstatyti kandidatą, šiemet..T nuskendo, 
kandidatu yra generolas! Y181 vyrai Įgulos subma-
Delgado, buvęs Salazaro ša
lininkas, o dabar reikalau
jantis, kad Salazaras trauk
tųsi iš diktatoriaus sosto.

Gen. Delgado sako, kad 
Salazaro diktatūra veda'

rine buvo išgelbėti.
Bandymas išgelbėti patį

submariną nepasisekė. Ka
ro laivas submarinui pradū
rė šoną ir visi bandymai be
siveržiantį į submariną van-

, _ . ... .. . , .. denį išpumpuoti nepasisekė,
kraštą Į pil.etinj karą,. ^Sutaurinąs nuėjo (dugną, 
sako daug kur piliecia. jo k jfl
prašo ginklų kovai pnes 6 *
kyrėjusią diktatūrą. pe«ų.

RUSAI SUTINKA

Sovietų Rusija sutiko su 
Amerikos pasiūlymu, kad 
mokslininkai ekspertai pra
dėtų greitu laiku tartis, kaip 
geriausiai būtų prižiūrėti, 
kad valstybės nebedarytų a- 
tominių ginklų bandymų. 
Jei pasisektų susitarti dėl to 
techniško klausimo, tada bū
tų einama prie derybų dėl 
A-ginkių bandymų sulaiky
mo.

Per Šventes Žuvo 450

Kapų šventės puošimo sa
vaitgalis pareikalavo 450 
aukų. Daugiausiai žmonių 
žuvo nelaimėse keliuose, net 
300, o kiti įvairiose kitokio
se nelaimėse. Naujojoj An
glijoj per šventes žuvo 26 
žmonės. Prie žuvusių reikia 
pridėti tūkstančius sužeistų.

Aukų skaičius svyruoja 
pagal tą, kokį laiką skaityt 
“savaitgaliu”.

Jau prieš savaitę laiko 
Lebanono respublika pasi
skundė Jungtinių Tautų 
organizacijai dėl kaimyni
nės Jungtinės Arabų Res
publikos (Egipto ir Sirijos) 
kišimosi į Lebanono vidaus 
reikalus. Egipto diktatorius 
Nasseris siunčia į Lebanoną 
ginkluotus karius, kurie 
kariu su vietiniais maišti
ninkais nori nuversti Leba
nono vyriausybę.

Karas tarp maištininkų ir 
Lebanono kariuomenės dar 
eina. šį antradienį tą skun
dą svarstys J.T. organizaci
ja. Pereitą savaitę ji to 
klausimo nesvarstė, nes no
rėjo, kad Arabų Lyga pa
bandytų klausimą išspręsti.

PRAŠO GRĄŽINTI
BUVUSI DIKTATORIŲ

Venecuelos respublika 
prašo, kad J. A. Valstybės 
išduoti Venecuelai buvusį 
tos šalies diktatorių gen. Ji- 
minez kaip paprastą krimi-' 
nalistą. Buvęs diktatorius 
pavogė kelis šimtus milionų 
ir dabar gyvena Miami, Fla.

GREITAI BĖGA

Purdue (Lafayette, Ind.) 
universiteto studentas Du- 
vis 400 jardą atstumą nu
bėgo per 45.8 sekundžių. 
Per tokį put laiką nubėgo 
ir Lee, todėl kas laimėjo 
pasaulinį rekordą palieka 
netfspresta.

Automobilių darbininkų 
unijos derybos su trimis di
džiosiomis korporacijomis— 
General Motors, Ford ir 
Chrysler, iki šiol neprivedė 
prie naujų sutarčių sudary
mo. Darbdaviai atsisako pa
tenkinti unijos reikalavimus 
dėl uždarbių pakėlimo, dėl 
bedarbių papildomųjų pa
šalpų pagerinimo ir ypač 
dėl pasidalijimo korporaci
jų pelnais su darbininkais.

Darbdaviai siūlo pratęsti 
iki šiol veikusias sutartis 
dviem metams be jokių pa
keitimų. Unija norėtų išsi
derėti kai kurių pagerinimų, 
ypač pagerinti pensijas se
niems darbininkams, padi
dinti papildomas bedarbių 
pašalpas nedirbantems iš 
darbdavių fondų ir kai ku
rių kitų pagerinimų. Dery
bos užsikirto ir nebuvo pri
eita prie jokio susitarimo. 
Unija siūlė, kad ginčas bū
tų pavestas trečiųjų teis
mui, bet darbdaviai tą siū
lymą atmetė.

Normalėse sąlygose unija 
būtų paskelbusi streiką, bet 
šiais metais dėl “recesijos”, 
kai arti miliono automobilių 
yra neparduotų, o virs 200 
tūkstančių tos pramonės 
darbininkų yra be darbo, u- 
nija nutarė dirbti be sutar
ties atnaujinimo. Toks nu
tarimas unijai sudarys ne
mažai keblumų, bet unija 
tikisi, kad vėliau, kai darb
daviai keis modelius ir pra
dės gaminti 1959 metų mo
delius, jiems svarbu bus su
daryti sutartis ir todėl pasi
darys sukalbamesni.

Kiek Kongreso 
atstovų rinkti

Rai kam neaišku, kiek ku
ri draugija, klubas ar kitu 
vardu besivadinanti lietuvių 
organizacija gali rinkti at
stovų į Amerikos Lietuvių 
Kongresą, kuris bus Bosto
ne birželio 27-28 d.d.

Nors tas jau buvo spau
doje paskelbta, bet čia pa
kartojama :

Centrinės organizacijos, iš 
kurių sudaryta Amerikos 
Lietuvių Taryba, skiria 4 
atstovus. Alto skyriai ir to
lygūs draugijų sąryšiai bei 
komitetai kolonijose, — po 
4 atstovus. Pavienės draugi
jos, klubai, sambūriai ir Lt. 
—po 1 atstovą iki 50 narių 
(vadinasi, ir mažiausia 
draugija turi taisę turėti 
▼ieną atstovą) ir po vieną 
papildomą atstovą nuo kiek
vienų 50 narių arba dides
nės jų dalies (pav., 76 na
rius turinti draugija jau ga
li turėti 2 atstovu, 126 na

trius — 3 atstovus).
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Ketvirtosios respublikos galas
Prancūzijoj prie valdžios vairo priėjo generolas de 

Gaulle. Jis perėmė valdžią, iš paviršiaus žiūrint, legališ- 
kai—respublikos prezidentas jį pakvietė sudaryti naują 
vyriausybę, o parlamentas sutiko duoti jam nepaprastus 
Įgaliojimus tam tikroms reformoms pravesti.

De Gaulle valdžios legališkas gimimas negali paslėp- 
ii fakto, kad jo priėjimas prie valdžios reiškia ketvirto
sios respublikos galą, kaip ta respublika gyvavo nuo 1946 
metu iki 1958 m. birželio 1 d. Legališkumas taipgi nepri
dengia fakto, kad generolą de Gaulle j valdžią įkėlė ka
riškas sąmokslas ir karių maištas Alžyre, o vėliau ir Kor
sikoje. Kariškas maištas pastatė prancūzų parlamentą 
prieš žiauru pasirinkimą—legalizuoti de Gaulle valdžią, 
išgavus iš generolo pirma pasižadėjimus dėl jo žadamų 
pravesti reformų bendrosios krypties, ar rizikuoti krašte 
pilietinį karą. Pasirinkimas tikriems demokratams nebuvo 
lengvas. Nulėmė tas faktas, kad de Gaulle valdžios prieši
ninkai nebuvo tikri dėl policijos ir kariuomenės ištikimy
bės krašto konstitucijai ir supratimas, kad konstitucinė 
reforma šalyje yra būtina. Pilietinio karo baimė, be abe
jonės, irgi suvaidino tam tikrą vaidmenį, bet tokio, karo 
baimė negi buvo svetima ir de Gaulle šalininkams?

Prancūzų respublika, trečioji (1871-1940) ir ketvir
toji (1946-1958), buvo gryno parlamentarizmo tvarka. 
Visa galia buvo sukoncentruota parlamento rankose, ku
ris skyrė ir vertė vyriausybes ir leido įstatymus. Dėl par
tijų gausumo ir dėl komunistų ir fašistų pririsimo parla-’ 
mentas neturėjo aiškios daugumos ir todėl vyriausybės 
dažnai keitėsi, o sudarymas naujos vyriausybės visada 
buvo liūdna ir komiška istorija. Prancūzijos vyriausybės 
visada ‘‘svyravo” nuo vieno parlamento posėdžio iki kito 
kas stebėtojams atrodė gryna “netvarka” ir “silpnumas.” 
Nepastovumas krašto viršūnėje ypač darė liūdną įspūdį, 
kada prancūzams teko pradėti likviduoti sayo “koloniali- 
nę imperiją”—trečiosios respublikos ir seniau užkariau
tas žemių platvbes su 60 milionų įvairių rasių, tautų ir ti
kybų gyventojų. Indokinijoj prancūzai 8 metus kariavo, 
ir karą vedė taip, kad galų gale neteko tos kolonijos, nors 
būtų galėję susitarti su vietos gyventojais dėl jų savaran
kiško tvarkymosi, tuo sutaupydami savo ir svetimą krau
ją ir pinigą. Marokui ir Tunisui prancūzai sutiko grąžinti 
nepriklausomybę, bet kai iškilo arabų nacionalistų maiš
tas Alžyre ketvirtoji respublika vėl pasirodė nepajėgi nei 
karą. laimėti, cei taika padaryti su vietos gyventojais.

Alžyro klausimas pagaliau ir paklupdė ketvirtąją 
respubliką. Ten prasidėjęs kariškių maištas, kai persime
tė į Korsiką, davė progos visiems respublikos priešinin
kams šauktis de Gaulle . . .

Apie de Gaulle reformas ir galimas vidaus kovas 
teks dar girdėti, o šiuo taipu verta paminėti, kad ketvir
toji respublika buvo ne tiktai vidaus rietenų, silpnumų ir 
pralaimėjimų gadynė. Nuo 1946 metų iki dabai* Prancū
zija atsistatė iš karo griūvėsiu, pertvarkė iš pagrindų sa
vo ūkį, nacionalizavo daug pramonės šakų ir jas pavyz
dingai sutvarkė, išplėtė socialinį draudimą ir nugalėjo 
vieną iš pagrindinių Prancūzijos silpnumo priežasčių— 
gyventojų mažėjimą! Vidaus atsistatymas, kaip ir karo 
jėgų atstatymas vyko visiškos laisvės sąlygose ir nors 
daug kas dar lieka daryti, ypač namų statybos ir kitose 
srityse, bet ketvirtosios respublikos laikotarpis Prancū
zijoj neabejojamai bus kada nors įvertintas kaip pažan
gos, ūkiško atsistatymo ir laisvės laikotarpis.

O kas toliau? Į tą klausimą niekas neturi atsakymo. 
Valdžia perėjo į vieno žmogaus rankas, bet ką tas žmogus 
darys valdžią turėdamas, to gal ir pats gen. de 'Gaulle 
nežino. Pats generolas de Gaulle, pagal visus jo pasisaky
mus, nėra nei fašistas, nei militarinis diktatorius. Bent 
taip atrodo iš jo pasisakymų ir iš jo praeities. 1940 me
tais, kad Prancūzija buvo perblokšta ir Prancūzijos mar
šalas laižė vokiško gefreiterio čebatus, gen. de Gaulle 
ėmėsi tęsti karą už savo šalies laisvę. Apie save' jis tada 
buvo subūręs visą patriotišką ir laisvę mylinčią visuome
nę. Po karo, kada jis lengvai būtų galėjęs įkopti į dikta
toriaus kėdę, jis net nebandė to daryti. Ir dabai*, imdamas 
valdžią reikalingoms konstitucijos reformoms pravesti, 
gen. de Gaulle sutiko savo valdžios laiką aprėžti ir pa
kartotinai tvirtino, kad jo vedama vyriausybė nebandys 
kėsintis į darbininkų socialinius laimėjimus. Gal de 
Gaulle norės ir galės savo žodžių laikytis?

Bet vienas klausimas dabar dar negalima atsakyti. 
Būtent, kokios jėgos stovės už gen. de Gaulle, kai jis pra
dės konstitucijos reformą ruošti ir kraštą valdyti? 1940- 
-1946 m. jis jungė apie save patriotiškąją ir demokratinę 
Prancūziją, o kaip bus dabar? “Vive de Gaulle” dabar 
garsiausiai šūkauja f asistuojantieji gaivalai, mokesčius 
tinginti mokėti pasiturinti miesčionija, aukštų kainų už 
maisto produktus išsiilgę stambieji ūkininkai, buvusieji 
net Vichy pataikūnai ir kiti reakciniai gaivalai. Ar nepa
norės tik tie žmonės sėsti į pirmą vietą valstybės vežime 
ir pasislėpę už generolo de Gaulle nugaros valdyti kraš
tą? Valstybingumo ir demokratiškumo kvotimus genero
las de Gaulle turės dar kartą išlaikyti ir parodyti, kad 
jis sugeba stovėti virš prie valdžios besiveržiančių alka
nų reakcijos frakcijų ir moka suprasti visų krašto gyven
tojų interesus. I ta klausimą atsakys gyvenimas

DIRBS BE SUTARTIES

Automobiliy 
kiną, kad
jei

unijos prezidentas Reuther aiš* 
ir

sutarties
žm<wnilHMRis stygoms.

Dvbiiaki reperiai
Šioje šalyje yra 18,000,060 

unijistų. Per paskutinius 3 
metus unijos paaugo 3 nuo
šimčius — taip sako Darbo 
Biuras Washingtone. Bet iš 
tikrųjų republikonų viešpa
tavimo laiku unijos jau nu
stojo apie milioną narių. 
Kai Trumanas su savo ad
ministracija apleido Wą- -tvarka?

miliono darbininkų palaiko 
daugiau negu vieną darbo
vietę, o 100,000 turi dau
giau kaip po tris darbus. 
Reiškia, arti 6 milionai vi
sai neturi jokio darbo, o 
virš trijų milionų turi po du 
ir net tris darbus. Tai kaip 
čia. gali būti ir kokia čia

todėl greit tą įstatymą pa
taisė, pakėlė 3 centus, ir 40 
centų ilgoką laiką buvo mi- 
nimalinis uždarbis. 1949 m. 
pakėlė ligi 75 centų, o 1956 
jau pakėlė ligi $1.00 ir tas 
įstatymas liečia du trečda
lius visos šalies darbininkų.

Bet 20-ties milionų darbi
ninkų tas įstatymas vis dar 
neliečia, daugiau negu pu
sė jų negauna minimumo 
algų skalės $1 valandai, 41 
nuošimtis gauna mažiau ne
gu 75 centus, 17 nuošimtis 
gauna mažiau negu 50 cen
tų, tai reiškia, darbininkas, 
išdirbęs 40 valandų per sa
vaitę, gauna mažiau negu 
$20 algos. Tai va, kokie 
darbininkai bei darbininkės 
palaiko po dvi darbovietes.

Kiek privalo uždirbti?

Dar prieš penkis metus, 
valdžios biuro apskaičiavi
mu, šeimai iš 4 žmoniškai 
pragyventi šeimos galva 
būtinai turi uždirbti $2.10 
valandai, gi CIO apskaičia
vimu tam reikia mažiausiai 
$2.30 ir jis turi išdirbti pil
nai 2080 valandų per metus. 
Bet jei darbininkas suserga, 
ar bent kokia šeimoj nelai
mė priverčia sugaišti ir kiek 
laiko pabūti be darbo, tai 
kas tuomet daryti?

Tai va, kodėl darbo uni
jos, darydamos kolektyves 
sutartis, be pakėlimo algų

Kas savaite
Italijos rinkimai Jsikalbėjimo būta, kaip žąsi-

Gegužės 25 ir 26 d.d. rin- n° su kiaule, 
kimai Italijoje sustiprino ta- g 
me krašte demokratinę res
publiką. Vidurio partijos Chicagos Jonikas yra “lai- 
pravedė daugiau atstovų, mingas”, kad gavo iš arti 
Sustiprėjo kiek ir Nėnni ve- pamatyti iš Sovietų Rusijos 
darni socialistai, kurie kai*-j atvežtus šokėjus, o mes bo
tais šilčiau, kartais vėsiau .stoniečiai nežinome liūdėti 

ar juoktis dėl to, kad neiš
girdome šešių sovietų “stu
dentų” atsakinėjant į klau
simus per televiziją.

šeši sovietiški ‘‘studentai”, 
nuo 27 iki 37 metų amžiaus, 
atsilankė Bostone. Jie atvy
ko kaipo “studentų žurna
listų delegacija”, nors nė 
vienas iš jų nebėra studen
tas. Tie tai vyrai buvo pa-

bendradarbiauja su komu
nistais.

Krikščionys demokratai 
naujame parlamente (atsto
vu rūmuose) turi 273 vietas 
(laimėjo 12), socialdemo
kratai — 23 (laimėjo 4), 
liberalai — 16 (laimėjo 2), 
republikonai — 7 (laimėjo 
2), kitos smulkios centro 
grupės — 5 (laimėjo 1),, 
komunistai — 140 (pralai- kviesti atsakyti į klausimus

x 1 • • • T*> • x • Vmėjo 3), Nenni socialistai— 
84 (laimėjo 8), monarchis- 
tai — 23 (pralaimėjo 17) 
ir fašistai — 25 (pralaimė
jo 4).

Panašiai ir senate vidurio

per televiziją. Rusai sutiko, 
“jei klausimai bus džentel- 
moniški”.

Kas yra “džentelmoniš- 
kas” klausimas? Vienas 
profesorius, žinomas libera-

v

shingtoną, tai tuomet narių 
unijose buvo virš 19 milio
nų.

Iš 7 milionų baltkalnierių 
(tarnautojų) unijose pri
klauso vos tik truputis dau
giau kaip 2 milionai, tai 
daugiausiai apsišvietę dar
bininkai, bet jie vis dar 
menkiausiai organizuotifA- 
plamai ėmus moterys suda
ro penktadalį visų unijų na
rių, o iš viso organizuotų 
darbininkų tėra ketvirtada
lis.
Kodėl taip yra?

Tas pats Darbo Biuras 
skelbia: kiekvienas dvide
šimtas darbininkas turi po
du darbus, arba pusketvirto kad atrodė net juokinga ir! (Nukelta į apačią)

Unijos savo nariams drau
džia palaikyti dvi darbovie
tes ir turėti du darbus, bet 
jeigu darbininkas negali iš 
vienos algos pragyventi, tai 
ką jis turi daiyti? Dirba
dieną naktį, kad tik suves- žmoniškesniam pragyveni- 
tų galą su galu ir kaip nors mui reikalauja apdraudos 
išmaitintų savo šeimą. Dėl nuo nedarbo ir geresnių dar- 
sveikatos, ar smagumo nie- bo sąlygų, o kai ištinka ne
kas nedirba dvigubo “šif- laimė, kad darbininkas gau

btų medikalę pagalbą ir kad 
i šeima turėtu duonos ant sta-

to’
gyventi? ;i^

; iv«

Prieš 20 metų kongresas 
priėmė biKų, kuris nustatė Kiek gi yra tokių darbi- 
minimai uždarbį 37 cen- ”^dai,kU^tSi S 

taip mažai Metė darbininkų, 20 mlllom! ne«auna M dole-
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partijos savo pozicijas su-[les Schlesinger, prieš einant 
stiprino. Į į sceną paklausė rusų “stu-

Atstovų skaičius parla-' dentų”, ar jie sutiks atsaki- 
mente, kaip rodo Prancūzi- Į nėti į klausimus, kaip desta- 
jos įvykiai, nėra viskas. Bet ’ lirazacijos kampanija Sovie- 
Italijoj vidurio partijų ben- tijoj atsiliepė į jaunimą? 
dradarbiavimas jau yra tra- Kai dk rusai išgirdo, kad 
dicija ir todėl demokratiš- klausimai jiems bus 
kas režimas ten, kiek tai. duodami, jie pakilo ir išėjo 
priklauso nuo parlamento a- savais kebais.* Pasikalbėji- 
ritmetikos, bus sustiprėjęs. roas televizijoj taip ir nuėjo
Jcnikas ir

Komunistų “Vilnies” re
daktorius L. Jonikas Chica
goje prie vaišių stalo susiti
ko Sovietų Moisiejevo gru
pės šokikes — balerinas. Su
sitiko ir jo širdis ištirpo. Le
onas sako, kad jis galėtų 
visą knygą parašyti apie 
balerinas ir ypač, kaip ba
lerinos už scenos ar ne ant 
scenos skiriasi nuo balerinų 
scenoje... Na, ir tegu para
šo tokią knygą! Mes esame 
tikri, kad lietuviški bolševi
kai Amerikoje yra išsiilgę 
tokios knygos ir tai dar iš 
tokio balerinų žinovo plunk
snos.

Kol kas L. Jonikas parašė 
tik vieną straipsnį apie ba
lerinas ir ilgame straipsnyje 
pasakė tik vieną naujieną— 
būtent, rusų balerinoms A- 
merikoje burnos nėra už
čiauptos! Jos gali kalbėti, o 
pasakos apie užčiaupimą y- 
ra tik “biaurus melas”.

Bet ką L. Jonikas kalbėjo 
su balerinomis? Taigi, rei
kalas tas, kad jis visai ne
kalbėjo, nes “jo” balerina 
nemokėjo nė žodžio “po an
glišku”, o L. Jonikas “niče- 
ho neponimaju” rusiškai.

Burnos neužčiauptos, o pa-

(Atkelta iš viršaus) 
rio valandai.
Kokia išeitu?^ * •

Daug kas visa gerkle rė
kia ir kaltina darbo unijas 
už aukštas pragyvenimo kai
nas. Tai yra piktas blofas. 
Pereitais metais šalies kor
poracijos išmokėjo savo šė- 
rininkams dividentų virš 12 
bilionų dolerių, tai pirmu 
syk istorijoj tokie milžiniš
ki pelnai išsunkti iš darbo 
žmonių prakaito ir išdalinti 
turtingiems, kurie ir taip 
jau perdaug turtingi.

Sunkiais atdūsiais, deja
vimais, neigi maldavimais 
niekuomet ir niekas savo 
buities nepagerino. Vienin
telė išeitis, tai darbo žmo
nės privalo organizuotis 
ekonominiai ir politiniai, ir 
tik bendromis jėgomis te
galės pagerinti savo buitį.

A. J ■aki ns

niekais.
Atrodo, kad profesorius 

Ssblesinger sugalvojo ne- 
dženteknonišką klausimą. O 
Maskvos atsiųsti “studentai” 
(nuTvuiiiUų mainų oiZnyjc/ 
pasirodė tikri užčiauptabur- 
niai. Kas jiems burnas už
čiaupė, tą ir L. Jonikas ga
lėtų suprasti, jei jis ant am
žiaus galo nebūtų tie*k susi
žavėjęs jaunomis balerino
mis.
Kai Chruščiovas sveikina

Prieš kelias dienas Jugo
slavijos diktatorius Tito mi
nėjo savo 66 metų sukaktu
ves. Ta proga ilgą ir neva 
tai širdingą sveikinimą at
siuntė jam Sovietų Rusijos 
diktatorius Chruščiovas. Ti
to gerokai nustebo gavęs to
kį pasveikinimą su visokiais 
“gerais patarimais“ ir lin
kėjimais. Bet tai buvo tik 
pradžia Tito nustebimui.

Dvi dienas vėliau tas pats 
Chruščiovas atsiuntė tam 
pačam pasveikintam Titui 
kitą laišką, kuriame prane
ša, kad Sovietų Rusija nega
li duoti Jugoslavijai žadė
tos paskolos — 285 milionų 
dolerių! Negali duoti. Pas
kola lengvomis sąlygomis 
atidėta penkiems metams!

Še tau, bobut, ir devinti
nės! Pažadėjo, pasirašė su
tartį, šypsojosi ir sveikino, 
o kai atėjo laikas paskolą 
duoti—parodė špygą. Ir vis 
tai tik dėlto, kad Jugoslavi
ja, nors ir komunistiška, bet 
nori būti nepriklausoma.

Jugoslavija iš rusų pasko
los planavo pasistatyti dirb
tinių trąšų, aliumnijaus ir 
kitokių dirbtuvių.

Šitas pavyzdys gal pamo
kys ir kitus kraštus, kurie ti
kisi iš Sovietų “draugiškos 
paramos”, kad pas rusus 
“draugiškumas” ir politinė 
nauda yra neatskiriami da
lykai.

Jugoslavija protestuoja ir 
net reikalauja atlyginimo 
“už nuostolius”, kuriuos ru
sai jiems padarė. Bet pli
kas faktas yra, kad jie ga
vo špygą ir turės ja tenkin
tis, arba keisti ideologiją pa
gal rublį.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS GALAS

FILADELFIJA, PA. Kodėl nėr* gegužinių?

- •• . s . I Šiemet dar • nebuvo nė •Ntap»ve vaikui ko» 'vienos gegužinfe ir nežinia'
Washington Avė. eina ge- kada bus. Organizacijų va- < 

ležinkelio bėgiai. Trauki-, dovy bės žvalgosi gegužinei! 
niui nors ir lėtai važiuojant vietos, bet nesuranda, 
palydovai signalizuoja žmo- Į žinoma, geriausia vieta 
nėms ir autovežimams, įs-jbūtų netoli miesto, bet
pėdami saugotis. Išdykėliai 
paaugliai įspėjimo neklauso. 
Dažnai tenka matyti juos 
užsikabinant ant vagono ka
blių ir važiuojant.

Neseniai čia įvyko skaudi 
nelaimė. Lietuviukas To
mas Lukas, 11 metų, pasly
do ir pateko po vagono ra
tų: Nupiauta koja aukščiau 
kelio.
Nugriaus naujakurių namus

Minėta Washingtono Avė. 
numatoma pagrindiniai per
tvarkyti — panaikinti gele
žinkelį ir padaryti platesnę 
gatvę lengviesiems ir sun
kiesiems automobiliams va
žiuoti. Tarp 3 ir 5 gatvių 
numatyta išgriauti kelis 
kvartalus gyvenamų namų 
ir jų vietoje pastatyti naujo
višką butų koloniją.

Keli naujieji ateiviai, ku
rie čia yra pirkę namus, tu
rės išsikelti ir ieškoti nau
jos vietovės apsigyventi.

Washingtono gatvė gerai 
pažįstama ir seniesiems lie-

Pennsylvanijos įstatymai; 
draudžia sekmadieniais' 
svaigiuosius gėrimus parda- : 
vinėti, o be gėrimų geguži
nės būtų nuostolingos. To
dėl tenka žvalgytis New 
Jersey valstijoje.
Amerikos lietuvių veikėjo— 
veterano laiškas ir 
mano padėka

Amerikos lietuvių visuo
menės veikėjas — vetera-j 
nas Zigmas Jankauskas, ge- i 
rai pažįstamas beveik kiek
vienam filadelfiečiui, man 
atsiųstame laiške rašo:

Prašau priimti nuo ma
nęs, seno Amerikos lietuvių 
veikėjo ir lietuviškos spau>! 
dos darbuotojo, širdingą ir- 
gilią padėką už jūsų rasinė- ■ 
jimą į laisvesnę Amerikos 
lietuvių spaudą. Aš esu la
bai patenkintas, kad jūs pa
vaduojate senuosius spau- į 
dos darbuotojus, kurių dau-į 
gelis jau ilsisi būdami ano
je pusėje amžinosios uždan
gos. Kita dalis, senatvės su-;

v9V

Prancūzijoj ketvirtoji respublika miršta. Valdžia per
ėjo j generolo de Gaulle rankas. Generolas su plačiais 
įgaliojimais bandys pakeisti respublikos konstituciją, 
sutvarkyti santykius su kolonialinėmis tautomis ir 
užbaigti vidaus nesantaiką tarp pačiu prancūzų. Pa
veiksle matome paskutinės vyriausybės vidaus reikalų 
mmisterį Julės Mock (dešinėj viršuj), kuris bandė ginti 
konstituciją, o paveikslo apačioje prancūzų laivas su 
kariais atplaukia į Alžyro uostą, iš kur prasidėjo 
judėjimas prieš Prancūzijos respubliką.

tuviams, ypač tiems, kurie J laukę, jau neteko energijos 
čia dirbo netoliese esančia-!ir pavargo, 
me cukraus fabrike.

rimo išbujos nauja energi
ją, nuoširdumas, kariu ir as
meninis sugyvenimas bus 
šiltesnis.

i Pasibaigus pirmajam susi- 
' rinkimui; 'toje pačioje vieto
je po mūzos pertraukos pra
sidėjo vietinio Balfo sk. su
sirinkimas, kuris labai sklan
džiai praėjo. Išrinkta sky-, 

į liaus nauja su pasiryžimu, 
įdirbti valdyba. Jos pirmi-i 
jnirkas Adomas Tumas, vi- 
! cepii mininkas Petras Bla
žio, sekretorius Bronius Ko- 

’vas - Kriaučiūnas, iždinin- 
įkaš M. Zarankienė ir fin. 
sekretorius K. Šimėnas. Val- 
Idyba dabar studijuoja gali
mybes, kaip sukaupti dau- 

; giau gėrybių vargstantiems 
! lietuviams.I
I kongresą atvyks 
visas būrys

Amerikos Lietuvių Kon
grese Bostone norwoodie- 
čiai visu stropumu ruošiasi 
skaitlingai dalyvauti. Jau 
beveik visės organizacijos 
išrinko savo delegatus ir 
kaupia pasveikinimui lėšas. 
Kaip jau dabar pramatyta 
iš Nonvoodo mažos koloni
jos dalyvaus apie 20 delega
tų, kurie nemano visai su 
tuščia kišene nuvykti, ir. 
klausosi, ką daro mūsų arti- 

imiausias kaimynas Brockto- 
įnas, kad proporcingai savo 
! svorį atlaikytų.

Norwoodietis

W0RCE5TER10 NAUJIENOS
Literatūrinės pabiros

Gegužės 24 d. Tautinės 
Sandaros 16 kuopa gegu- S-gos skyrius rengė vakarą, 

žės 25 d. susirinkime į A- kurio programą atliko Drą- 
merikos Lietuvių Kongresą mos sambūrio nariai I. ty- 
išrirko Igną Pigagą, J. Kra- vickaitė, E. Kastautis, L. 
sinską ir L. Jablonskį ir Jokubauskas, A. Venclads- 

kas ir A. Zenkus. Publikos 
nedaug tebuvo.

Sandarieeių atstovai 
Kongrese

paskyrė $25 auką.
Baigs aukštesniąją mokyklą

Birželio 17 d. aukštesnio- . 0
komercinės mokyklos _ Kai sueini tokius nai

Malonūs vyrai

sios
diplomus gaus šie lietuviai:: kūnus, kaip Viktorą G
Ričardas Abrazinskas, Bren
da Kudzma, Virginija Aš- 
menskaitė, Marija Gerdaus-

raitį, buvusį karininką, 
ba Praną Račiukaitį, buvusį 
teisėją, tai galėtumi su

kaitė, James Gudukas, Ed- kalbėti ištisas 24 vab ir 
mundas Markevičius, June uebaigtumi.
Mattus - Matjošaitė, Helen; Svečias ii Stamfordo X 
Matukevičiūtė, Marry Poc-i
kevičiūtė, Rita Sakalauskai-1 Gegužės 25 d. Keleivio 
tė, Zina Tamašauskaitė, Jo- skaitytojai iš Stamfordp, 
an Tamulevičiūtė, Ann Ja- Conn., Simanas Cibulskis su

Su pensininkais 
pasikalbėjus

Ak, ta senatvė.. 
gyveno naštos prislėgti ir 
jauni jau pasenę, o kitas ir 
senatvės sulaukęs kupinas 
jaunystės energijos.

Pav., siuvėjas Frank Plot- 
kevičius, kuris šiemet paliko 
siuvėjų dirbtuvę išeidamas} 
pensiją, laukia, kada dirb
tuvės bosas jį vėl pašauks 
nors po kelias valandas pa

“Aš jaučiuosi nusivylęs 
naujakurių nepaisymu mū
sų senos, broliškos, bendruo- 

. meniškos organizacijos — 
Vieni SLA. 1950 m. į mūsų mies

tą atvykus šimtams nauja
kurių, gavau jų apie 400 
pavardžių ir antrašų. Juos 
pasiunčiau į SLA Centrą. 
Prašiau siuntinėti kiekvie
nam per tris mėnesius Susi-, 
vieftijimo laikraštį Tėvynę, 
kad susipažintų su šios or
ganizacijos svarba. Tais pa
čiais metais pradėjus orga

NORWOOD, MASS. kant, susirinko vietinių sky
rių ALT ir LRK Federacijos

u.s. tsrocKiOno organiza
cijų veikėjai, atrodo, dar

dirbėti. Jis skundžiasi, kad nizuoti Filadelfijos Lietuvių 
pensininko dienos esančios j Bendruomenę, ir aš pridė-
pilkos ir nuobodžios, nesą 
kas veikti.

Saulėtomis dienomis Fila
delfijos pietuose, netoli šv. 
Kazimiero parapijos poilsio 
aikštėje sutiksi daugiau lie
tuvių pensininkų, ant suolų 
besėdinčių ir beseimavo- 
jančių. Jų tarpe yra ir pa
tenkintų. Vienas jų man 
sako: “Atėjo laikas, mielas 
Kiprai, ir mums pasilsėti, 
pasidžiaugti gamta, saulute. 
Dabar kiekviena išgyventa 
mūsų diena brangesnė už 
saują aukso. Jau užteko vi
są gyvenimą skubėti dirb
ti”

Gerai, kad tokie pensinin
kai turi nuosavą pastogę, 
šiek tiek susitaupę pinigų, 
turi gerus sūnus, dukras, 
marčias ir žentus. Gyven
dami tirščiau lietuvių apgy
ventoje apylinkėje jie daž
nai susitinka su kaimynais 
pažįstamais, jaunystės drau
gais.

Bet daug yra lietuvių pen
sininkų, kurie turto neturi, 
gyvena visų užmiršti ir ap
leisti laužynuose.

Didelių darbų lietuviai nu
dirbo, daug klubų, baž
nyčių pristatė, bet prie
glaudomis mūsų visuo
menė nepasirūpino.

Ak, ta senatvė... Ji atei
na nelaukiama ir neprašo
ma. Kol jaunas — esi vi
siems reikalingas, o kai pa
senai, visi tave užmiršta.

jau pne jos suorganizavi
mo. Kiekviename Bendruo
menės parengime išdalinda
vau šimtus egzempliorių 
SLA Centro paruoštos lite
ratūros, turėdamas viltį ir 
pasitikėjimą naujakuriams, 
kad jie šia organizacija su
sidomės ir įstos į ją nariais. 
Iš kelių šimtų Nepr. Lietu
vos inteligentų, tik kelios 
dešimtys suprato SLA svar
bą ir tapo jos nariais”.

Mielas Zigmai, aš labai 
džiaugiuosi jūsų nuoširdžiu 
laišku, kuris yra man pa
skatinimu toliau ryžtingai 
eiti jūsų, senųjų Amerikos 
lietuvių spaudoj darbuotojų, 
pramintais takais. Aš pats, 
būdamas naujakuriu, jaučiu 
taip pat nemažą nusivylimą 
tomis dabartinėmis visuo
meninio gyvenimo apraiško
mis, kurios jūsų kartos vei
kėjų sukurtus lietuvybės ži
dinius neugdo, bet gal ir 
slopina. Eilė įkurta naujų 
organizacijų, bet aš abejo
ju, ar daug nuveikta lietu
vybei, nusigręžiant nuo se
nųjų, didžiųjų, šio krašto 
lietuvių organizacijų. Metai 
po metų ir aptils naujųjų 
oiganizacijų keliamas triuk
šmas. Liks pėdsakai tik tų, 
kurie panašiai kaip jūs, vi
są savo gyvenimą skyrėte 
lietuvybei žadinti.

Mano pagarba Jums ir 
ačiū už laišką.

Kipras Tautkus

Žingsni* į vienybę valdybų nariai bendro posė-! nepabudo. Tik viena San-
‘džio bendrai visuomeninei daros kuopa tepasiskelbė iš 

Su atgimstančiu pavasariu veiklai aptarti. Išsiaiškinę rinkusi Kongreso atstovus 
nonvoodiečiai sukruto tauti- padėtį ir aplinkybes, susita- Pats laikas ir kitoms sukru-
nėje veikloje vienybei susi- rė: 1) Visus lietuvių tauti- *’ 
rasti. Iš senesnių laikų čia rius minėjimus ir bendrai 
radosi daug aštrių nesutari- reikalus daiyti vieningai 
mų, kas kenkė priaugančiai kartu; 2) minėjimams su
kartai tautiniai stiprėti ir rengti sudaroma komisija iš 
įsijungti į šį darbą. 6 asmenų, 3 nariai iš LRKF

Nonvoode lietuvių koloni- 10 sk. ir 3 iš ALT vietinio 
ja nepasižymi gausumu, bet sk.; 4) minėjimams sureng- 
lietuviškoje veikloje čia nu- ti padalytas išlaidas skyriai 
dirbtas nemažas baras. Čia padengia po lygiai pusiau; 
įsikūrė nemaža lietuvių R. 5) Lietuvos Nepriklausomy- 
K. parapija ir pasistatydi- bės paskelbimo minėjimuo- 
no bažnyčią. Jos atsvaroje se surinktos aukos visos 
kūrėsi Amerikos Lietuvių siunčiamos ALT Centrui 
Piliečių Bendrovė su nuosa- Lietuvos vadavimo reika- 
vais erdviais namais, ku- lams; 6) pirmoji dalis mi
nuose nemaža draugijų,' nėjimo pradedama bažny- 
veikiančių nuošalyje parapi- čioje; pirmas sekančiais me- 
jos, rado savo veikiai pa- tais bendras minėjimas da- 
stogę. čia skambėjo chorų romas pobažnytinėje salėje, 
ir sutartinių dainos, čia lie- sekantis Amerikos Lietuvių 
tuviai didesnę dalį savo lai- Piliečių Bendrovės salėje ir 
svo laiko praleisdavo, jiems taip toliau pakaitomis. Ap- 
nereikėjo eiti pas svetimuo- tarti ir kiti smulkesni reika- 
sius. I)ėka to išsilaikė savi lai.
papročiai ir visa, kas lietu
viams buvo arčiau širdies.

Lietuvių parapija varė sa
vo darbą ir jos draugijos 
pakankamai turėjo vietos 
savo veiklai pobažnytinėse 
patalpose. Taip ekonomiš
kai vieni nuo kitų r nepri
klausomai ,dargi su skirtin-

ICaikas iš dalyvių nevisai 
susitarimu buvo patenkinti, 
kad LR K F nesutiko įeiti na
riu į vietinį Amerikos Lietu
vių Taiybos skylių, kiti rei
škė pasitenkinimo mintį,

sti. Red.

RINKITE DELEGATUS

Amerikos Lietuvių Tary
ba s* birželio mėn. 27 ir 
28 dienomis Bostone Stat- 
ler viešbutyje šaukia Ame
rikos Lietuvių Kongresą. 
Kongresas turi pasisakyti 
svarbiausiais Lietuvos lais
vinimo klausimais, todėl jo 
reikšmė visiems lietuviams 
yra labai svarbi.

SLA 2-os Apskrities Val
dyba prašo visas kuopas 
siųsti į ALT Kongresą kiek 
galima -daugiau delegatų ir 
pagal išgalę skirti Kongre
sui aukų.

Išrinktųjų delegatų var
dus prašome pranešti Ame
rikos Lietuvių Tarybos Bos
tono skyriui, 636 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

J. Arlauskas, pirmininkas 
J. Gedmintas, sekretorius 
P.S. Šitas SLA 2-ios Aps. 

Valdybos atsišaukimas lie
čia visas lietuvių organiza
cijas. Jos visos turėtų pada
ryti taip, kaip čia sakoma

kutonytė ir Anna Zaleckai- 
tė. <

Klasinę aukštesniąją mo
kyklą baigs: Kenneth Anu
sevičius, Gary Blažys, Vy
tautas Gailiūnas, Charles 
Giedąs, Kazimieras Mato
nis, Algimantas Norkevi
čius, June Poskevičiūtė, Ed
vardas Poškus, Dolores Pu- 
ciliauskaitė, Alvira Štaraitė, 
•June Štaraitė, Rita Sulkytė, 
James Svicklas ir Romual
das Tamulionis.
Gavo daktaro laipsnį

Holy Cross kolegijoj ko
mercijos mokslų daktaro 
laipsnį gavo Viktoras Zi- 
minskas.
Sandaros gegužinė

Sandaros 16 kuopa rengia 
gegužinę birželio 15 d. Vy
tauto parke (Woodland 
Park). *

Bus dainų, šokius grieš 
geras orkestras, bus valgių 
ir gėrimų.
Mirė šie lietuviai

Mirė Alfonsas Adamonis, 
Adelė Žalimaitė - Benkaus- 
kienė, Aleksandras Roževi- 
čius, Ona Bendoraitienė, O- 
na Višniauskienė ir Stasys 
Kavaliauskas.

Turime ir sergančių

Serga Jonas Endzelis, Pra
nas Juozūnas, Aleksas Ša- 
blinskas ir kt.
Susilaukė dukrytės

“Telegram and The Eve- 
ning Gazette” redakcijos 
štabo narvs Edmundas Vaš
kas ir jo žmona Evelyn Ben- 
doraitė - Vaškienė, buvusi 
bostonietė, susilaukė dukry
tės.

žmona buvo atvykę aplan
kyti savo sūnaus, kuris fab- 
ko šv. Kryžiaus kolegiją.*^
Buvusios gegužinės ,

Šiemet jau suspėjo ap
rengti gegužines šios drau
gijos-: Senų Žmonių Pagal
bos, Lietuvai Remti, Šv. Liu
dviko, Birutės ir Lietuvių 
Demokratų Klubas. »
Apvogė Matjoiaitį

Gegužės 19 d. vagys ap
vogė Joną Matjošaitį, išąį- 
nešę $350. Nelaikykite pini
gų namuose! , •

J.

PATERSON, N. J.

Netikite namie nė viena*

Sekmadienį, birželio 8 <k, 
3 vai. p.p., Lietuvių KluSo 
salėje, 62 Lafayette St, ren
giamas lietuvių deportacijų 
į Sibirą ir Lietuvos kančių 
minėjimas. Paskaitą 
tys kun. Juozas Čekavk 
iš New York, kuris pats bu
vo kankintas bolševikų ka
lėjimuose. Meninėje progra
moje dalyvaus stipriai ky
lančioji dainininkė Iretįa 
Stankūnaitė iš Linden, N. J. 
Jai akompanuos jos tėvelis 
prof. Stankūnas. PasirodįM 
ir vietos jaunosios jėgos 
prie pijanino, su akordemųi 
ir eilėraščiais. '

Kasdien ateina laiškai ii 
Sibiro ir iš Lietuvos. Pa
velytųjų vienas noras, kad 
mes nepamirštumėm jų kąp- 
čių. Rengėjai kviečia vidus 
atsilankyti ir parodyti, kšd 
tautos kančios mumyse yht 
gyvos. J;

J Jonas
Ant jaunų pečių senos gSk 

vos neuždėsi.

kad pirmas vienybės diegas
išaugs į tvirtą augmenį. Ben-i pasiųsti į kongresą ko dau- 
drai visumoje dalyviai i giau atstovų ir ko dosniau 

gomis pasaulėžiūromis įpra- džiaugėsi, kad iš šio susita-Šaukoti. Red.
to, kad ir labai svarbius vi
siems lietuviams minėjimus g “KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
daryti atskirai.

Laiko daug prabėgo. Ap
linkybės ir sąlygos pasikei
tė. Kovingi visuomeninin-' g 
kai paseno, jų eilės praretė- | § 
jo ir visuomeninė veikla su- i *“ 
silpnėjo. Galų gale dėl ben
dros veiklos nesutarimų, bu
vęs gana stiprus ir judrus 
Balfo skyrius ėjo prie mir-| 
ties. čia ir kilo iš naujo! 
minty persigalvoti, persior-i 
ganizuoti ir ieškoti bendros 
veiklos svarbiausiuose Lie
tuvos ir lietuvių reikaluose.

Š. m. balandžio 26 d. prieš 
pat Balfo skyriui susiren-

ri »;rrrx-«-saes«so6* j

Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos valdžios 
* pripažintos vaistinės

1DEAL PHARMACY
29 Kelly Sųotre, Worce*ter, Mat*.

Jei Jntns reikia vaistų, kreipkitės ) registruota vaistinin
ką Vytautą Skrinską. "ldeal Pharmacy” savininką, čia iš
pildomi gydytojų recerad ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir ii arti.

Mes sioniėiame vaistus VISUR. Turime 
specialiniu vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistą nuo aukšte kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų. 
Vaistui shmėiami VISUR. Rašykit mums 
visata svetkatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Pkm.

5

Ir Natary RpbBc

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Sa Tarptaatine Virtuve, ta Stalo Etiketą ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie 
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti 
valgius iš .mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apM 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykjR. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. JI 
švta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Ui 
ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvray So.
..... ................u—nianaammiai-------- ----- riRR
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Dar apie Panevėžį Dabar Panevėžyje yra 5 ] Išemigravę į įvairius kraš- tis belieka Balfas.
Mokytojus liečiančios 3-"**"*.

nios (papildymas prie “Ke- ,tik.2 mokyklos,
, . . . kurių vienai vadovauja Žiau-lemo Nr. 21 zimų): \ kitai Balėnienė (jos

|Kai priėjo laikas į kariuo
menę eiti, tai prasidėjo bru- 

’zdčjimas ir 1905 metų re
voliucija. Tai užuot eiti į 
kariuomenę Povilas ėmė 

Į platinti Vilniaus seimo atsi
šaukimus ir praktiškai juos 
įvykdyti. Kartu su kitais vy
rais uždarė monopolį, išvi
jo rusus valdininkus, o žan
darai persirengę civiliniais 
rūbais išsislapstė. Tačiau 
vėliaii rusų valdžia atsiuntė 
paramą ir Povilą Mankų 
Gargždų rinkoje apsupo ir 
suėmė. Iš ten nuvežė į Kre
tingą, kur rado suimtą karo 
akad. studentą, vėliau gene
rolą Nagevičių. Iš ten vežė 
per Telšius į Šiaulių kalėji
mą. Surinko suimtų apie 30 
žemaičių. Jų tarpe buvo ad
vokatas Cirtautas, dr. Nau- 

fmeiskis, teis. Ungerskis, ū- 
kininkas Sragys, nuo Salan
tų Stropas, nuo Plungės ša
kinis ir kt

Kai atvežė į Šiaulių ka
lėjimą, tai Ungerskis ir Na
gevičius parašė slaptai laiš
ką Zubovienei. Tai Zubo
vai siuntė kasdien pietus į 
kalėjimą 'dsiems suimtiems 
žemaičiai, l Iš ten nuvežė į 
Kauno kalėjimą, kur sąly
gos buvo žiaurios. Bet Kau
no darbininkai socialdemo
kratai, sužinoję apie kali
nius žemaičius, — ėmė juos 
šelpti. Vėliau įvyko atenta
tas ant kalėjimo viršininko.

klausomybei atgauti ar lia- IT oai^ina Taijri”mūsi?laik- čiau draudimo kompanija’?’8 pvas’ kreivu
tUvvb« iil.ikvfi Atitinka Vciau araummo Kompanija .^ PaskjTė naują Vlršl.
mZs dTenos ne^ži^J refca’ T8™ sk2lty^J^s vbutų man. k*d jaU n* ninką Petrovą, Ui tas buvo
Hn^a ir B^lful fiSfo vilui d°mU M?nku.m J16?-8 tel. 38 P"***™ daug geresnis: Matyti, bijo-
iinga ir naiiui. balto vajui nau susipažinti. šUi ir ad- kaires dar vieną. Taip ir • 
skirtųjų dienų J.A. Valsty- resas; 1529 Main St, Black- pasidarė 1529. Žinoma, vė- J
bėse pęrmaža. Tuo būdu .tnno^ liau numerius miestas įvedė Iš Kauno kalėjimo suim-
Balfo sulinktos aukos, šal- ’ jr dabar turi būti 416, bet tus žemaičius nuvežė į Vii-
pos ploUms padidėjus, var- Ieškau Mankaus “Keleivis” mane atranda ir nių. Ten buvo teismas,
giai bepatenkina ir minimu- _ . pagai didįjį numerį. ! Draugai pastatė gerus ad-
mą. Yra būtina, kad Balfui Pasuke proga važiuoti ‘ vokalus ginti. Povilą Man-
aukotą ne tik JAV gyveną P?5 . Woonsoeket, R. I, ir Smarki ,įmini garsūs advokatai—
lietuviai, bet ir visame pa- S1111?“ ciaIJ)at lslterPia Mankai paeina iššniaukš- Vrublevskis ir J. Vileišis, 
šaulyje išsisklandę mūsų pa- į, ac, "lass-\Pne Pat tų kaimo prie Gargždų mie-, Priteisė Povilui vienus me-
jčįesnieji tautiečiai, nes _ ® stelio, tik kokį 15 viorstų tus tvirtovės kalėjimo. Tu-

mūsų tautiečiai, atrodo, vis'nei uždangai, šelpiamųjų 
mažiau beprisimena kitus skaičius labai pašoko. Iš

. 'Keleivio' supirštieji
ATKAKLUS ŽEMAITIS IR SMARKI DZOKE

ALEKSANDRAS VIRŠILA

savo tautiečius, palikusius 
skurde. Pavyzdžiui, V. Vo-

suminėtų atvejų matyti, 
koks begaliniai platus yra 
šiuo laiku darbo laukas 
Balfui, kiek daug ištiestų 
rankų laukia Balfo paramos, 
kaip dar niekad iki šiol! O 

mmui patogesnius kraštus,1 nežiūrint viso to, Balfo iš- 
tvirtina, kad juos pažįsta- tekliai nei kiek nepadidėjo, 
mie ji iš užjūrio jau beveik Skaudu yra tai konstantuo- 

seminarijoje prie katedros, visai užmiršę. Pradžioje esą ti. Reikia kas nors daryti, 
Dabar Lietuvos mokyklo- atsiųsdavę ir siuntinių ir ko- reikia ieškoti naujų kelių, 

se mokiniai egzaminus laiko kį dolerį į laišką kartkartė- kad Balfui aukotojų skai- 
tik iš septintosios ir vienuo- utis jdėuavę, o dabar jau ir čius didėtų ir kad aukotų 
liktosios klasių (buvusių per didžiąsias šventes, ne didesnėmis sumomis. Neva- 
pradžios mokyklos skyrių), įtik materialinės paramos lia pavargti šalpos srityje, 
o visose kitose klasėse m o- i nesuteikia, bet net ir laiškų nevalia šiam reikalui apma-

nys,.oBajoriūnas mokytojas 
tremtas mirė Sibire.

Plunjieoė, Daukienė ,. ,zmonėms nezinomas). 
dar devynios tetos mokyto- ( Mieste a(sjrado meliora
jos, o aip pa ir “ cijos technikumas vyskupo ruoti į materialiniam gyve
ntas vienas čia vyras) yra PoitomU hovoiV

1S- vyro mokytojo liki-
mas Lietuvoj gyvenantiems kietijoje pasilikę lietuviai, 

kurių daugumas dėl silpnos 
sveikatos negalėjo išemig-

. , • • >tt Kazimiero Paltaroko beveikmokytoja, buvusioj III pra- b maro ^vie.

kia.
Daukas mokytojas jau se

niai grąžintas iš Rusijos trė
mimo.

Plungės A., buvusio pra
džios mokyklų inspektoriaus 
ir tremties paliestojo, liki
mas nežinomas. kikiniai keliami be egzami-

Skučienė Emilija, buvusi n^’
Panevėžio III pradžios mo- Jokios naujos mokyklos 
kyklos mokytoja, grįžo iš Panevėžyje po nepriklauso- 
Sibiro tremties. , į mybės laikmečio nėra pa-

Skučas, jos vyras, buvęs statyta, išskyrus rusų dviejų 
pradžios mokyklų, inspekto- aukštų mūro gimnaziją, 
rius, pat pirmomis Maskvos Latkauakaa Stasys, Kel- 
bolševikų užėjimo dienomis mes pradžios mokyklos ve- 
įštremtas į Sibirą ar betre- dejas, ką tik sugrįžo iš Sibi-
miant dar Lietuvoje jų nu
žudytas, ir tolimesnių žinių 
apie jį nėra.

Panevėžio buvusi III, pra
džios mokykla dabar paver
sta 11 vidurine mokykla, ku
rios direktorium yra pra
džios mokyklos mokytojas 
Sk auteri*.

ro tremties.
Paystrio miestelyje, Pa

nevėžio valsčiaus, yra vidu
rinioji mokykla iš pradžios 
mokyklos ir vaikų bendra
butis, nes mokiniai į tą mo
kyklą turi vaikščioti net ligi 
dešimt kilometrų.

J. K.

< ‘TT- n/it i
L.1E. 1 U VIV

Jis bus Bostone oirzeiio 27-28 dienomis Statlei 
viešbuty, taigi laiko beliko nedaug, o dar nevisos drau
gijos savo ceiegatus išrinko ar paskyrė. Dar mažiau 
tea s.untė delegatų mandatus ALI' Bostono skyriui, ku
riam pavesta tvarkyti Kongreso paruošiamieji darbai, 
i odei š uo prašome:

1. ko gie.ciau išrinkti, negalint to padaryti, paskirti 
delegatų t.ek, kiek taisyklės leidžia (po vieną nuo 50 
narui).

2. Ko grečiau atsiųsti delegatų mandatų nuorašus, 
ir tuo palengvinti registraciją.

3. Apsirūpinti iš anksto rakvyne. Kas nori nakvoti 
Statler viešbuty, tas turi r.e vėliau kaip 2 savaites prieš 
kongresą užsakyti kamfcark Vėliau užsakius negaran
tuojama. Užsakoma specialiais viešbučio atvirukais ar 
paprastais laiškai, pažymėjus kambario kainą, atvy
kimo ir išvykimo laiką ir kad esi kongreso dalyvis. Kam
barių kainos: Vienam: $8.50, $9, $10, $10.50, $11, $12, 
£12.50, ?11. Ev;em su dviguba lova: $14, $14.50, $15, 
$16, $10.60. 17. Dviem su dviem lovom: $15.50, $16.50, 
17. 17.50, £18, $19. Adr.: Statler Hotel, Bostorr 17, 
Mass.

Kongresas prrs’dės penktadienį, birželio 27 d. 10 
vai. ry to ir baigs’? l.irzcVo 28 d. po p=etų. Vakare tame 
parimi? viešbuty bus ;šk‘lmingas banketas kongreso 
dalyviams pagerbti, kuriame dalyvaus senatorius John 
Kerredv, gubern atorius Kurcolo, majoras Hvnes ir kit’ 
auk'ti pareigūnai.

Alto Uosfcr.o sk* riaus adr.: 636 E. Eroadway, So. 
Boston 27, Mass.

ALT Bostono skyrius

VISI KELIAI I BOSTONĄ

neparašo, rinti sąžinę!

Kai kam gal atrodo, kadį Naujų kelių beieškant, 
V. Vokietijoje likusiems jau prisimena Tautos Fondo nu- 
nebloga, nes ten gyvenimas sistovėjusi tradicija —rinkti 
labai pagerėjęs; V. Vokieti- aukas Vasario 16 minėjimų 
ja savo gerove pralenkianti
visas Europos valstybes.
Taip, V. Vokietijoje gyveni
mas labai pagerėjęs ir dar 
gerėja, tačiau tik tiems, ku
rie dirba, kurie yra pajėgūs.
Per keletą paskutiniųjų me
tų daugelio kasdieninio var
tojimo prekių ir maisto kai
nos V. Vokietijoje žymiai 
pakilo. Tai nesudaro didelio 
rūpesčio dirbantiesiems, nes 
jiems atlyginimai per tą pa
tį laiką proporcingai dar la
biau pakilo. Tačiau priešin
gai yra su bedarbiais — be
sveikačiais; nes jiems teikia
ma valstybės pašalpa liko 
neveik ta pati — labai ma
žytė. O tai reiškia, kad 
skurstantiems skurdas, pre
kėms ir maistui pabrangus, 
dar labiau padidėjo — tai 
liečia ir daugumą likusių 
lietuvių. Jei ir pažįstamieji 
užjūriuose juos jau užmiršo, 
rai jų būklė tikrai nepavy
dėtina. Vienintelę paramą ir 
drauge paguodą jiems vis 
dar teteikia Balfas.

Galima dalinai suprasti ir 
selpėjus: per eilę metų pa- 
oocio jiems Vokietijoje liku- 
sieji.-Juo lengviau jiems da
bar pasiteisinti, kai atsirado 
galimybė siųsti siuntinius į 
Lietuvą. Siunčia į ten siun
tinius giminės, siunčia ir pa
žįstamieji. Visas kraštas be
galiniam varge, žmonės be
keik visi ligoti. Oi, kiek 
taug ten reikia įvairiausios 
paramos! Tačiau ne visi li
kusieji krašte turi užjūriuo
se — laisvuose Vakaruose 
giminių ir pažįstamų, iš ku- 
uų gauna paramos; daugu
ma negauna... Ir čia Bei
rai pirmoj eilėj ieško kaip 
.ik tokių, kurių nieks nesu- 
elpia; ir jiems Balfas lie

sa gal būt vienintelė paguo
da.

Balfo siuntos pasiekia ir 
Sibiro taigose išblaškytuo
sius mūsų kankinius; ir ten 
nevienam nušluostyta ašara, 
sustiprinta sveikata, gal gy: 
vybė išgelbėta.
'O štai, dar visai neseniai 

prasivėrė ir Lenkija, ypač 
joje esąs Suvalkų trikam
pis. Kiek daug ten taurių 
lietuviu! Net nuostabu: ma 
terialinį skurdą neša jie di- 
džiausį, o pirmoj eilėj krei
piasi į mus prašydami dva
sios peno: lietuviškų vado
vėlių, knygų, maldaknygių,

metu. Nors, atrodo, labai “Keleivio” redaktorius J. —Kodėl, sakau, turi tokį 
neskanu sujungti aukų rin- gonda man sako:'Gal kada didelį numerį, kurio negali- 
kimą su mums taip brangia važiuodamas aplankytum ma rasti?
švente ir daugelio dėl to rei- pcvilųi Mankų. Jis dažnai —Kai aš čia apsigyvenau, 
škiamas nepasitenkinimas pasveikina įvairius subūvi-----sako Mankus,— tai visai
galima suprasti. Tačiau vis- mUs, bet pats niekada neat- jokių numerių nebuvo. Rei- 
gi toks aukų rinkimas yra vyksta. Jo sveikinimai susti- kėjo draudimą namui pa- 
pilnai pateisinamas, nes pnrami “žaliūkais”. Gyve- imti, tai nuėjau į miesto 
Lietuvos nepriklausomybės na jjg ma2aį žinomoj vie- valdybą. Ten man pasakė: 
dieną aukos renkamo* siek- Blackstone, Mass., ir “Pasirink numerį kokį nori”, 
ti pačios Lietuvos nepri- ^vo gerais darbais šią vie- Tai aš pasirinkau 529. Ta-

suku ten. Surandu Main Sttoks įsipareigojimas visus .
vienodai liečia. tokio numerio nėra. Klaipėdos. Povilo senelis Petropavlovsk tvirtovės ka-

Traeiškuiu birželio iv vkiu -laUSIUi Vien°i’ k]^1U ti-’ Stanislovas Mankus buvo Įėjime. Tačiau pasirodė,
sukaktis jau čia pat. Ji yra lukšto^numeri^ nėra Gudavo tuo laiku šis kalėjimas
minima vienu laiku viso lai- n^ž^oS^at^ė nuritu;Varke* Kartą apie P«nkia*ibuvo labai perpildytas ir to-

pasaulio lietuvių. i turi deŠimt baudžiauninkM kirto dėl PovilS ^ino 1
•o įvykių poh<sj3» J1 tun turėti gy- ąyjžag, 0 grafo ekonomas Kauno kalėjimą. Dėl politi-

arba 10 angliškų mylių nuo įėjo bausmę atlikti garsiam

svo
Birželio
nūnėjimo diena kaip tik ir £en, gj policijos raštinė už-

pasaulyje, « nes tą ’’ • ”°rS .!an^;lės kiekvienam baudžiau- Kartu su Dovydavičium bu-
diena prasidėjo baisieji so- ?*31^^ , Jal . pnslsauktl, ninkui su bizūnu. Kai pri- vo paskelbę bado streiką.

i Matyti, teisinga, žmones ta- nrip Stanislovo MPan. Pav^0 i£ukti net
Veriovkiną. Strei- 

„ laimėjo ir sąlygos buvo 
ant kaklo ir nurėžė girto e-1 pagerintos.
Prū^js°nabėgo^ ^o sūnus' Atlikus Priteistą bausmę
SZas^bZ koXSS

’ikas ir knvimešvR. Už knv kanuomenen etapo
<ni i vežė 1 paskirtą pulką,gų nešimą bausdavo labiau Tai • teko J* * ?
negu už bet kokią kontra-1^^ ka|ėjimus iš Kaunoj

lida? “ri?ir - Tiflisą, Kaukaze. PristačiuI 
ginkluoti, iai ka. kūne ka- j pulkininkas

atėjo pažiūrėti tą naujoką

ventojų sąrašą. Nuvažiuoju avižas,
pasigėrė jr, atjojęs prie bau- nių kalinių būklės pagerini- 
džiauninkų, ėmė kirsti iš ei- mo Povilui ten teko kovoti.

<i trėmimai, oaisiosios „„ _ pne
tautiečių kančios iriHcij^^tama^Tu^ereik  ̂ ??

i; juk Balfas kaip tik 'Tką laime,

vietiški trėmimai, baisiosios 
mūsų 
vargai; L, dingi. Pagaliau užeinu į vaiir stengiasi pagelbėti dėl 
sovietų režimo į vargą pa
tekusiems tautiečiams. To
dėl skelbkime birželio įvy
kių minėjimo dieną drauge
ir Balfui aukų diena visame į vieną tiltą ir pervažiuosi per 
pasaulyje! Ir aukokime uo
liai! Tas žygis labiau įpras
mintų ir pačią birželio įvy
kių sukaktį, ir rodytų mūsų 
bent auka dalyvavimą kitų 
mūsų tautiečių varge. Aiš
ku, dauguma mūsų, gyve-

stinę. O ten toks apystoris 
malonus žmogelis ir sako: 
Paul Mankų aš pažįstų. Nu
merio nežinau, bet jei va- 

Įžiucsi tiesiai, pralysi pro

Algirdas Goštautas “Nau- lėtų atvykti į Bostoną, nes 
jienų” Nr. 126, išdėstęs šių daugelis turėdami automo- 
dienų politinės padėties b’lius savaitgaliais suvaži- 
i imtumą ii- didelį reikalą su- nėja šimtus mylių savo as- 
stiprinti mūsų visų budėji- meniškiems malonumams 
mą Lietuvos laisvės kovoje, patenkinti. Todėl tautiniai 
lašo: svarbių įvykių akivaizdoje

“Birželio 27-28 d. visi Amerikos lietuvis privalėtų 
Amerikos keliai veda lietu- būti taip pat kaip ir seniau 
vj į Bostoną. Nuo vieno mi- jautrus ir pareigingas.” (Vi- 
licno lietuvių nemažiau sur mūsų pabraukta). Red.
1,009 atstovų ii įvairių Įsidėmėtini žodžiai vi- 
Amerškos vietovių turėtų at- siems: draugijų vadovams 
vykti į Amerikos Lietuvių ir eiliniams nariams, Birže- 
Kongresą, kad jame milio- lio 27-28 dienomis vykime į 
no lietuvių išreikštų reika- Bostoną ir dalyvaukime 
lavimą Lietuvai laisvės. Sį Amerikos Lietuvių Kongre-
reikalavimą, oe abejo, nors se kas delegatu, o kas sve- SIO£ nusikaltimas jiems ne- 
ir nenorėdamas išgirs ir lai- čiu. Padėkime dar kartą pa- pagelbėti* Juo blogiau,, kad 
svasis pasaulis. Ne tik įga- rodyti visam pasauliui savo 
Loti draugijų atstovai, bet nepalaužiamą p a s i r yžimą

lietuviškos spaudos. Tiesiog 
graudu... Argi galima jais 
nesusirūpinti? Juk būtų tie-

nančių Vakaruose, remia 
savo artimuosius ar pažįsta
mus. Tačiau per aukas Bal
fui susiiauks paramos ir tas 
vargstąs tautietis, kurs jo
kios paramos iš kitur nesu
silaukia. Kas žino, gal ir 
tas užmirštasis yra mūsų ar
timesnis ar tolimesnis gimi
nė, o kiekvienu atveju jis 
yra mūsų bendros šeimos— 
mūsų tautos narys! Kalba
me apie didelę grėsmę lie-

viršų kito tilto ir pravažiuo
si trečią mažą tiltuką, tai 
tiečias namas po dešinei ir 
bus l aul Mankus. -Numo-:į£' 
viau kaip nurodyta ir dai-[ ’ *
liam namuke apsodintam Į P°vilas—revoliucionieris
dabar žydinčiais medžiais Povilas Mankus gimė 1883 ... ,
begenąs garsusis Povilas metais Gargžduose. Iki 19 jnebuslą JoklM stukų. 
Mankus. Malonus žmogus,o'metų piemenavo ir bernavo.' (Bus daugiau) 

i jo žmona smarki šeiminin-

reiviai bijodavo jų užkabi
revoliucionierį ir prisakė, 
kad jokio revoliucinio dar
bo pulke nevarytų, nes čia

Rė. Išsikalbėjom.

tekusiems, kad jie nėra sa
vųjų užmiršti ir drauge ska
tina ištverti iki ateis lais
vės diena. Ateityje patilki
me, kad Balfo šalpa buvusi, 
gal būt, net pats svarbiau

ni»iiiniuMmiimnHWi»miMMmn»Aii

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti j 

Amerikos. Joje
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; *

sias veiksnys lietuvybei iš- 
tuvybei išlaikyti “ir ieškome laikyti... Iš to viso išvada
būdų, kaip tai grėsmei pa 
sipriešinti. O Balfo šalpa 
juk labai daug prisideda ir 
lietuvybei išlaikyti. Toji 
šalpa ne tik nušluosto varg- 
stančiojo ašarą, ne tik jį 
guodžia, stiprina jo kūniš
kas jėgas ir sveikatą, bet

Lenkijos plotuose pasklidę drauge sustiprina ir kaip lie-

aiški: kiekvienas pasiturin
tis lietuvis turėtų aukoti Bal
fui (kas gali — kuo dau
giau)! O birželio tragiškų
jų įvykių minėjimo diena 
tebūna drauge ir Balfui au
koti diena! Komitetai, mo
siantieji birželio įvykių mi
nėjimus, turėtų jau šiais me-

Darbininkų fabrikai Vakaruose:
Įspūdžiai iŠ Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Vellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikvbk, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstija turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių! S« gražiais iMveiksteis. 

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

“KELEIVIS” s
636 East Broadsvaj So. Boston 27, Mass.

Proletariato diktatūra”; 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną .daro;
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—Laba diena, tėve! 
-Laba, laba, Maiki! Ma-

Gal visa šita pasaka yra

Nedarbas plinta
• V. RIMANTAS

- k i.

Ar apie nedarbą tekalba-, Tad ir dabartinis “nedar
nia — ir vis su didesniu su- • bas” laivininkystėje, pasi- 
sirūpinimu — vien Ameri- reiškęs įvairiuose kraštuose, 
koje? Toli gražu ne. Kai- rodo, kad ne tik Amerikos 
bama net pažangos stebuk-! ūkis turi sunkumų. Nedar
ius darančioje Vakarų Vo
kietijoje ir tai žmonių, ku
rie nemėgsta be reikalo bur
nos aušinti

Vokietijos didžiausio uos-

bas, kaip apidėminė liga, 
vienoje vietoje pasireiškęs, 
beveik žaibo greitumu plin
ta po visą pasauli, nes tai 
yra kapitalistinio ūkio vie

to — Hamburgo — kianti- nas ryškiųjų jo savumų. Ne- 
nėje stovi prie savo laivo jo1 darbas ypatingai greitai “ap- 
kapitonas Volf, senas jūrų krečia” pasaulį, jei jis ima 
vilkas, pučia dūmą iš trum-Į plisti iš krašto, kuris turi 
pos pypkelės ir susirūpinęs: stiprų ūkį, daug išveža ir 
dairosi po uostą. Savojo lai- J daug įveža. Atskirų kraštų 
vo jis ir matyti nebenori,— ūkiai yra nepaprastai giau- 
jau beveik visas mėnuo kaip džiai tarp savęs susiję, ir
jis “drypso” prišvarcuotas 
prie krantinės, “perkaręs” 
negaudamas krovinių ir ma
ža vilties, kad greit ką gau
tų. Ir kapitonas Volf, ir jo 
žmonės, ir jo laivas — visi 
bedarbiai. Ir tokių laivų—- 
bedarbių Hamburgo uoste 
jau apie 70.

Bet tas pats yra Bremene, 
Kilyje, Liubeke. Uostų kran
tinėse jau pradeda stigti 
vietų laivams —bedarbiams 
pririšti. Tačiau tas pats ir 
kituose Europos kraštuose.tik prasimanymas. Jeigu no- 

tau, kad tu ir vėl naują kny- rėtum surasti žmogų, kuris Anglijoje “snaudžia” uos- 
gą tun.

—Taip, tėve, turiu.
—Na, tai paskaityk ir 

man, ką ji rašo. Gal yra 
gražių istorijų?

—Yra labai gerų dalykų, 
tėve.

—Nu, tai paskaityk man 
istoriją apie 40 razbainin- 
kų.

—Mano knygoj tokių “is
torijų” nėra, tėve.

---- Nu, tai ką tu skaitai?
—Aš studijuoju fiziką.
—Tokių bliuznierstvų ne

skaityk, vaike, ba gali tave 
iš doros kelio išvesti.

—Tėvas nežinai, ką fizika 
reiškia. *

—Žinau, vaike, žinau. Tai 
negražus žodis.

—Nežinai, tėve. Fizika y- 
ra mokslas apie medžiagą ir 
jos savybes. Pavyzdžiui, 
Kas yra šviesa, elektra, mag
netizmas, garsas ir kiti gam
tos reiškiniai. Norint tuos 
dalykus suprasti, reikia stu
dijuoti fiziką.

—O kam tau reikia savo 
galvelę apie tokius daiktus 
sukti, Maiki?

—Fizika yra labai svar
bus mokslas, tėve. Ji yra 
pagrindas visai šių dienų 
technikai, visokiems išradi
mams.

—Išradimą galima pada
lyti ir be to, vaike. Atsime 
nu, šv. Juozapo gazietos re
daktorius tokio mokslo ne
žinojo, o vis dėl to padarė 
labai gerą išradimą.

—O ką jis išrado?
—Jis, vaike, išrado, kaip 

nuimti žmogaus pikčerį. Sa
ko, apvyniok gaivą su pa
klode, ir tavo feisas išeis 
ant jos kaip numalevotas.

—Taip gali išeiti, tėve, 
jeigu tavo veidas bus mur
zinas; bet jeigu jis bus 
švarus, tai ant tos paklodės 

' niekas neatsimuš.
—Ne, vaike, “Darbinin

ko” redaktorius rašė, kad 
neseniai buvo atrastas vie
no šventojo abrozdas, ką 
nuo čystp veido buvo ant 
marškos atsimušęs.

—O kaip jis galėjo žino
ti, tėve, kad to šventojo vei
das buvo švarus? Juk šven
tieji, paprastai, niekad nesi
prausia. Pats tėvas to šven
tojo nematei ir nežinai, 
kaip ten buvo. O gal ir vi-

vienoje vietoje sukrikęs li
kis tuojau veikia kitus. Taip 
buvo ir per skaudžiąją 1929 
-32 metų ūkio krizę.

Ar ir dabar galime laukti 
skaudaus ūkio sukrėtimo?
Ūkio krizės anksčiau karto
josi reguliariai ir maž daug 
kas dešimt metų. Jos vyko 
savaime, natūraliai, kaip 
metų laikotarpiai: įsibėgė
jusi pramonė, fabrikanto no
ru pasipelnyti raginama, 
visko prigamindavo per
daug, rinka paspringdavo
prekėmis, pramonė atsisto- ■ Kalbės Edna F. Kelly 
davo, kildavo nedarbas iki 
prekių pertekliai būna iš
pirkti. Ir po to pramonė vėl

Neseniai įvykusieji rinkimai Italijoje sustiprino de
mokratiškąjį vidurį. Viršuje fašistų priešrinkiminio 
susirinkimo dalyviai, o apačioje komunistų demonstra
cija.

kiant Lietuvos, Latvijos, Es
tijos laisvę ir nepriklauso
mybę atstatyti, visų pasita
rimo dalyvių pažiūros buvo 
vieningos. Pasitarimas pa
brėžė visų Baltijos valstybių 
laisvinimo veiksnių glau
daus bendradarbiavimo 
reikšmę ir reikalą.

• ♦ X ' *
KONSULATO IEŠKOMI

KORESPONDENCIJOS
NEW YORK, N. Y.

tokį atvaizdą matė, gal pa-tuose 300 laivų, Prancūzijo- 
sirodytų, kad tokio žmogaus į je daugiau 200. Panašiai 
visai nėra ir niekad nebuvo. I Italijoje, Norvegijoje, Olan-
Su pasakomis apie stebuk- dijoje. Patikimomis žinio-; z°yada p“ v®Įį , sukniubtų, 
lūs visada taip esti.

—Tai tu, Maiki, netiki, 
k^s šv. Juozapo gazietoj bu
vo parašyta?

—Netikiu.
—Bet ar tu žinai, kad tas--------- ....... , ,

gadina man biznį? Dar netaip seniai, Sueco ^31 fe! ,13’ ^aaketo gamybą
—Kokį “biznį”? krizės metu, buvo aukso lai- Pn.stabį°* 1 ukl° rel”
-Aš, Maiki, buvau bėgai- kai- Už parvežt, iš Ameli- S

vojąs užsidėti pikčerių ėmi- kos Europon ang ies ton, bu- tvarkyti p^ko-
mo biznį. Sakau, jeigu iau vo mokama 16-18 dol. Da- , . ,
taip lengvai žm^us feis^ ^d^asi kasama ,» fabrikantų įsibėgėk Pa-
= £ffitag£Lt£" «aliau dabar ^us^bės i-

si, ir laivininkystėje 4
i h.. n.te k., nrekį. kai prasideda ūkio jnmas, 

didesniu

mis visam pasaulyje dar ne-; J°kių priemonių krizei įspė- 
naudojamų laivų yra dau-Pėdžioje nebuvo imama-
giau 5 mil. tonų ir vien ne- S1- . .
dirbančių tankerių (skysto Mūsų laikais jau yra daug 
kuro vežiotojų) yra apie 2 kitaiP; Dabar patys fabri-
mil. tonų. kantai nuolat tiria rinka ir

mielaširdingai tarp • a- ,varžosi, k laivininkystėje masl tinkamų ,-pnemoiuų,
darosi tas pats kas preky- ,
boję: didieji nuveikia ma- organlzUodamos 
žuosius. Pastaruoju laiku, ir valstybes darbu,,pa- 

visk, suniekinai. Tfu!... lypač Amerikoje, daugiausia . amos pramonei i- 
-Tėve jeigu tu turi toki'atotoma didžiulių lainj. Y- ^ls’ 

patraukto, Jangai dideli skystai ku-.“^^dal^JL^

profesijos, tai žemaičiai ži
no geresnį būdą nuotrau
koms daryti, negu tas juo-

padaryti. Seną paklodę tu
riu, tai nieko daugiau ir 
nereikia. Jau buvau pradė
jęs ir pinigus rokuoti, kiek 
galėsiu uždirbti. O dabar tu

zapinis organas.
—Nu, o kaip jie daro?
—Dabar jie tuo jau nebe- 

užsiima, tėve, bet senovėje 
jie buvo plačiai tuo pagar
sėję. Tai buvo dar tais lai
kais, tėve, kuomet lietuvių 
tautos protėviai keliavo iš 
ari jonų žemės į dabartinę 
Lietuvą. Geležinkelių ir 
plentų tais laikais nebuvo, 
todėl mūsų bočiams teko 
klanųyoti per girias ir, pel
kes.

—O ar tautos vado jie dar 
neturėjo?

—Turėjo, tėve; bet vadas 
pats pirmutinis paklydo: į- 
klimpo į balą ir ilgai nega
lėjo išklampoti. Kai galų 
gale jie išsimušė sausumon, 
tai nežinojo, ar jie bus išė
ję visi, ar gal kai kas dar 
liko pelkėse. Ilgai jie savo 
būrį skaitė, bet vis negalė
jo susitarti: vieni tvirtino, 
kad jie čia visi, o kiti, ku
rie savęs nepriskaitydavo, 
ginčijosi, kad vieno dar 
trūksta. Pagaliau jų tautos 
vadas liepė visiems sugulti 
ir sukišti savo nosis į minkš
tą purvyną. Kai jie tai pa
darė, tai purvyne buvo atsi- toriaus išradimas.

rui vežioti. Tie milžinai,‘b?du ^dydam?L 
daugiau pasikraudami, rei- *«• \ynausybes dabar
kalingi mažesnių įgulų, ;daug ga V . 
jiems pigiau atsieina varo-1 Dabartinio ūkio negalavi- 
moji jėga, tobuliau pasi- mas’ visM I)irma pasireiškęs 
krauna ir išsikrauna — dėl Amerikoje, nėra toks men- 
to viso jie gali be nuosto- kas lengvai pagydomas, 
lio tenkintis pigesnėmis važ
tos kainomis ir tuo būdu

kaip norėjo manyti prez. 
Eisenhoweris. Nedarbas da-

smaugia mažuosius. j bar vi.sur reiškiasi ir nenori
Ir kai taip jau dabar yra,!™3?®*’’ J1 ka(l J?s neridary- 

ryt gali bttt dar sunkiau., tų dar skaudesnis, reikia su- 
Iš kiek senesnių, laivininky- :ma"af> Prelt»: P'aningo ir 
stei lŽmingesnių laikų yra Pakankama, stipram valsty. 
užsakyta ir yra pasaulio lai- bes jsikisimo padeoai taisy
ta dirbtuvėse dar statomi “• Ta‘P tu" butl P,rma
1,680 naujų laivų bėndro 
talpumo apie 10 mil. tonų.

Ko galima laukti artimo-1 
je ateityje? Laivininkystė,' 
kaipo susisiekimo ir prekių 
transporto priemonė

Taip turi būti visų pirma 
pas mus Amerikoje.

MOKSLAS APSIMOKA

. džiai pergyvena Lietuvos 
nelaimę ir mielai sutiko tar
ti žodį Birželio liūdnųjų die-

Svarbiausia kalbėtoja, ku- i * u-ri pasakys reikšmingą kai-i Bal‘,,°*
bą liūdnųjų 1941 m. berželio
dienų minėjime š. m. birže-' 
lio 15 d. Tovvn Hali Nevv’
Yorke, bus Kongreso narė „ , ... .. 7~ .
Mrs. Edna F. Kelly. Tai f“1’*'““1'! P»»-t«r«nai 
viena žymiųjų figūrų Kon
grese.

Senas priežodis sako, kad 
yra už vieną mokytą kelius ne- 

kiekvienam kraštui jo ūkio mokytus duoda. Jis tinka ir 
neatskiriama dalis. Laivi- mūsų dienomis.
ninkystė kartu yra tarptau- Statistika rodo, kad iš 100
tinio susisiekimo premonė: moterų, 1956 metais baigu- 
laivas pasikrauna betkurio šių kolegijas, po 6 mėnesių 
krašto prekių ir plaukia bet-81 dirbo savo profesijos 
kur, bet tik gerai uždirba. Į darbą. Iš jų 88% buvo mo

kytojų, nemažai skaičius

Laisvės Komitetas

ANGLIJA

Londone

Bajalienė, Ieva.
Balčiūnas, Antanas, Stepono s. 
Baltramiejūnas, Stasys, dirbęs 
“Pienocentre”.
Batsvinskas, Simonas, Simono 
sūnus, iš Pavištyčio k., Vištyčio 
par., Vilkaviškio apskrities. 
Biekšė. Antanas, iš Spenglinin- 
ku km., Onuškio vai., Trakų ap. 
Burinskas, Petras, Petro sūn. 
Čalnaris, Jonas, Jono sūnus, 
čemerka, Vytautas, Juozo sūn., 
iš Virbalio.
Cibulinskas, Feliksas.
Čikniskas, Andrius.
Cilcius, Aleksas.
Dauknys, Jonas, Petro sūnus. 
Fišerienė - Preisaitė, vyras Fi
šeris, Juozas, vaikai Berta ir 
Gustavas.
Greičienė, Uršulė, Vinco d., vy
ras Greičius, Jonas, ir broliai 
Toleikis, Pranas ir Stasys. 
Idikas, Algirdas ir Romualdas, 
Igno sūnūs, ir Idikienė, Antani
na, Juozo duktė, iš Virbalio. 
Jadenkutė, Aldona, Juozo dūk. 
Jakimavičius, Petras.
Jankpnas, Aleksas, Alekso sūn. 
Jonkaltis, Juozas, iš Radviliškio. 
Jutelis, Povilas, Juozo sūnus. 
Kurklius, Antanas, Juozas, Jur
gis ir Motiejus.
Kaziu kėnas, Viktoras, Antano s. 
Kazlauskas, Vincas, Juozo sūn., 
iš Virbalio.
įKlimaitė - Urbonienė, Veronika, 
i Košuba, Antanas, Juozas ir Pe- 
Įtras, Simono sūnūs.
Kušlys, Juozas, Motiejaus sūn.,

Lietuvos, Latvijos, Estijos J iš Liudvinavo vai., Marijampo-
New Yorko išrinkta pirmą delegacijų Pavergtosiose 

kartą 1949 metais į Kong- Jungtinėse Tautose pirmi- 
resą-, Mrs. Kelly Kongreso minkai — V. Sidzikauskas, 
daugiau neapleido. Savo dr. V. Masens ir J. KJes- 
iškalbingumu, sumanumu, ment — gegužės 20-21 die- 
iniciatyva ir energija ji iš- nomis Londone turėjo pasi
plėtė savo kongresinę veik- tarimus su ten reziduojan- 
lą ir buvo išrinkta į Užsie- čiais Baltijos valstybių dip- 
nio Komisiją, kurioje ji va- tematiniais atstovais, 
dovauja skyriui Efiroposi Buvo apžvelgta PJT veik- 
reikalams. Šiose pareigose la nuo pernykštės specialios 
ji ypatingai pasireiškė, ko- PJT sesijos Strasburge, pla- 
vodama prieš komunistų čiau sustojant ties šių metų 
subversiją ir agresiją. Ji yra PJT specialia Strasburgo 
paruošusi keletą raportų tuo sesija ir tuo pat metu po- 
reikalu. Jos Įstatymo projek- sėdžiavusios Europos Tary
tas pabėgėliams šelpti ir re- bos kaikuriais pavergtie- 
zoliucijos prieš Raudono- siems kraštams reikšmin- 
sios Kinijos Įsileidimą i gaiš sprendimais.
Jungtines Tautas ir prieš Delegacijų pirmininkai su- 
Sovietų žiauiumus Vengri- pažindino dalyvius su savo 
joje buvo abiejų Rūmų vien- patyrimais bei įspūdžiais iš 
balsiai priimtos. Į Europos sostinių, kurios

Šalia kovos su komuniz- jiems po Strasburgo sesijos 
mu politinėje dirvoje Mrs. teko aplankyti.
Kelly plačiai veikia ivairio-i Diplomatiniai atstovai iš-jRainytė, Severą ir Uršulė, dūk. 
se socialinėse srityse. Ji nuo- dėstė, kaip atrodo tarptau-1 Prano, iš Onukio vai.

tinė padėtis, ją stebiant iŠ I Rutkauskas, Stanislovas, gyve- 
Londono, paryškindami tuos j no Kulpmont, Pa. 
klausimus, kurie Baltijos (šalčius, Juozas ir Jurgis. Juoze 

darbo, švietimo ir patalpo- valstybėms ypatingai yra sūnūs, 
mis aprūpinimo srityse. Ne jautrūs, kaip “viršūnių kon- ‘šniurevičius. Aleksandras, 
kas kitas, kaip Kelly yra iš-;terencija”, Rytų - Vakarų: ieškomieji arba apie juos ii- 
kėlusi lygaus atlyginimo už nepuolimo paktas ir kt. Įnantieji prašomi atsiliepti: 
tolygų moteių darbą obalsk Tiek dėl tarptautinės pa- Consalate Gen. of Lithgania 
Ji yra pasiūliusi išplėsti so- dėties įvertinimo, tiek dėl n West 82nd Street
dalinį draudimą, pradėti laisvinimo politikos, šie- New York 24. N. Y.
mokėti pensijas 60 metų su- /xwt>:xxxxxio<5oejcc?;>o;xxxu>:'ss>.ss:t 
laukus, padaryti mokestinių
nuolaidų (exemptions) naš
lėms, našliams ir pakelti ’ 
minimum darbo atlyginimą 
iki .$1.25 valandai.

les apsKnties.
Kvietkauskas, Prartas, Justo s., 
iš Krapiliškių km., Musninkų v. 
Labanauskas, Juozas J,uozo s., 
iš Marijampolės.
Laukis, Jonas, Kazio sūn., gi
męs Liuliškyje.
Laukis, Julius, Jono sūnus. 
Mikšys, Vladislovas, Ignaco s., 
iš Isonių km., Cygumų vai., 
Šiaulių apsk.
Mockevičius, Mikas, gyveno Ply- 
mouth.
Motušis, Motiejus, iš Razmų k., 
Švėkšnos vai.
Naujokas, Antinus, iš Kačergi
nės km., Zapyškio vai., Kauno 
apskr.
Pajaujis, Jonas, našlys, buvo 
vedęs Oną Jasulaitytę, gyveno 
Brooklyn, N. Y., Halsey St. 
Pranukevičius (ar Franukevi- 
čius), Antanas, Jokūbo sūnus, 
iš Strošiūnų km., Žiežmarių v. 
Pušinskas. Julius, gyveno Phoe- 
nix. Arizona.

lat reikalauja pašalinti bet 
kokią rasinę, religinę, tauti
nę ar kilmės diskriminaciją

spausdinusios ne tiktai jų 
nosys, bet ir veidai. Vadas 
tuos atvaizdus purvyne su
skaitė ir pareiškė, kad jie

mą jie apvainikavo jį Di-;^3?^^,” ,

yra geresnis būdas, tėve, ne- ^atematikė^ statistika — 
gu us “Odininko” redak-

—Maiki, jeigu aš polici
jos nebijočiau, tai šoblę iš-

alga buvo $3,492.

Būdama bruklinietė, Po
nia Kelly gerai pažįsta vie
tos sąlygas ir veda griežtą 
kovą su nepilnamečių nusi
kalstamumu, reikalaudama 
neatlaidžių administracijos 
žygių jaunimui apsaugoti 
nuo moralinio pakrikimo. 
Jos politika šeimų atžvil
giu, ypatingai reikalavimas, 
|kad gausesnių šeimų gaivos 
būtų aprūpintos geresniu

JAU BAIGIAMAS PARDUOTI

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti mūs£ kalendorių 1958 me
tams. Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokių 
skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriuje yra Įvairių informacijų, naudingų 
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
ir naudingų dalykų. * x

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati—50 centų. Prašome jį užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu:

čia buvo visi ir netrūksta 
sai nieko panašaus nebuvo.,nei vieno. Už tokį sumany- ve, jeigu jau taip pyksti

sitraukęs taip ir kirsčiau tau Sovietu Sąiunga Saugumo Ta- i(iarbo atlyginimu, yra susi- g “KELEIVIS”
UŽ tokią šnektą, 'ryboje veto teise panaudojo 80 laukusi ypatingo Įvertinimo. | 636 Ea»t Broadway

—Na, tai lik sveikas, tė- kartų, o Jungtinės Amerikos Į Ponia Kelly turi nemaža £ So. Boston 27, Mas*.
draugų lietuvių taiTc. skau-if!Valstybės tik viena karta. ' t v v -r t» * tttiir sc * v * tt srt x tti ar x x x x x X* x 3
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Puslapis SsSaa KELEIVIS, SO. BOSTON. -&>• ,23>,BirželiftJ, XS58

MOTERŲ SKYRIUS
''*^TrTTTUBBBT’J

B SEIMININKĖMS A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

Ar kongresas mus liečia?

Veršienos troškinys 
su obuoliaisI

Imti svarą keptos veršie
nos (be kaulų), 2 rūgščius 
obuolius, 1 šaukštą miltų, 1 
šaukštą sviesto, 2 stiklines 
sultinio (buljono), druskos, į

Seku spaudoje žinias a- riausieji politiniai veiksniai tiuputį cukraus.
pie Amerikos Lietuvių Kon- nublat budi ir visuomet ir Troškinys su obuoliaišga- 
gresą kas jau išrinktas ar visur kur yra reikalo prime- minamas iš likusio kepsnio 
paskirtas jo delegatu. Iki na mūsų pavergto krašto by- mėsos. Likusius veršienos 
šiol pastebėjau, kad tik 2 lą. Bet būna valandų, ka- kepsnio kaulus smulkiai su- 
moterų draugijos tepaskyrė da jiems reikalinga ir visų kapoti ir, užpylus 3 stikli-
savo delegates. Tai čika-mūsų viešą balsą išgirsti. - ’ ---- ’ - ---- ’
gos “Apšvietos” Draugija ir Šitą turėdama galvoje Ame-
Sandaros Moterų Klubas rikos Lietuvių Taryba ir nu- 
Bostone. O juk moterų or- tarė birželio 27-28 dienomis 
ganizacijų turime gana Bostone sušaukti Amerikos į tiniu, pridėti druskos, tru- 
daug. Ką jos galvoja? Ar Lietuvių Kongresą, kuris tu
jos ruošiasi savo delegatus rėš pakartoti plačiųjų Atne
šinti? 0 gal sako, kad Ui rikos lietuvių masių valią ir 
ne jų reikalas, kad čia yia pasiryžimą kovoti už savo kais piaustyta keptą veršie- 
politika, o jų organizacija tėvynės išlaisvinimą. Kong- ną bei obuolius ir viską 10 
politika neužsiima. resas turėtų bųti didžiulė,

Klystų, kurios taip many- galinga demonstracija, kuri 
tų, kurios Kongresu nesido- padarytų Įspūdžio ne tik 
mėtų ir jame savo atstovų mums, bet ir kitiems, 
neturėtų. Ne tik klystų, bet O jei taip, tai kaip mes, 
stačiai nusikalstų lietuvis- moterys galime likti nuoša- 
kam reikalui. liai. Argi mums nerūpi mū-

Gyvename svarbų laiko- sų tėvynės Lietuvos likimas, 
tarpi. Bolševikai turi pa- mūsų brolių ir sesių dabar- svogūną, 10 kvepiančiųjų 
grobe mūsų kraštą, bet bent tinis vargas ir jų ateitis? pipirų, 1 lauro lapą, du treč-! 
didžiosios laisvosios jėgos Lietuvos motery s kovoje daliu stiklinės makaronų, 1 j 
nėra to pagrobimo, pripaži- j^l Lietuvos laisvės suvai- šaukštą sviesto, 1 šaukštą • 
nusios. Bolševikai visaip dino dideli vaidmenį. Neat- pomidorų košės, 3 kvortas 
stengiasi, kad esamoji pa- silikome ir mes išeivės. Ir 
dėtis būtų ir kitų ‘Įteisinta”, mes visuomet buvome kar- 
Jei taip .Įvyktų, būtų dide- tu su vyrais pirmosiose gre- 
lis smūgis Lietuvos žmonių tose tuose frontuose, kurie vairių rūšių makaronai. Juos 
troškimams atgauti laisvę, buvo patys pavojingiausi. ’ reikia sudėti Į verdantį sul- 

0 yra ir labai Įtakingų Taip mes turime daryti ir tin j ir pamažu virti 20 mi- 
žmonių, kūne nori su bol- dabar. Jei jau ne visoj A- nučių. Tada i sriubą sudė

ti nakenįntas riebaluose

nemis vandens, pavirti. 
Kaulus išėmus, sultinį per
košti. Miltus paspirginti 
svieste, atskiesti kaulų sul-1 

l“pūtį cukraus ir pavirinti. ’ 
Taip paruoštu padažu už
pilti keturkampiais gabaliu-

minucių lėtai patroškinti. 
Kaip karštas priedas tinka 
bulvių košė.
Daržovių sriuba 
su makaronais

Imti 8 bulves, pusantros 
morkos, pusę petražolės, 1

vandens.
Išvirti mėsos sultinį ir per

košti. Šiai sriubai tinka į-

LAIKAS VISKĄ KEIČIA

.ini, p nis afopediz ‘sįihįįNitb jį siuio^ĮBin bui

-bubluo) «.inq sįusojb gpB5, 'neiuas dAnpi.i 
Ražas ir elektra viską verda ir kepa. '

THE 8UICT-IN OF 1958, HDWEVER, 
f FftOM THE OLO STOVE OF IOO 
AUTOMATIC LP-6A6 FEATURtS 

COOKING A PLEASURE RA7HER. THAN A CHORE

Paskeid««le

ševikais susidraugauti, bš-i menkoj, 
nį daryti ir todėl siūlo visus pakrašty negali likti moterų
nemalonius ginčus su jais organizacijos, kuri nebūtų ną ir pamidorų košę. Bul- 
atidėti i šalį ir nekelti tarp-atstovaujama Kongrese. įves supiaustyti kubeliais ir 
tautinėse konferencijose pa- Todėl sukruskime. Laiko,nudėti kartu su kitomis dar- 
vergtųjų tautų išlaisvinimo nebedaug. Tuoj rinkime, o žovėmis ir prieskoniais—pi- 
klausimo. _ jei negaHme dėI kurių nors! pirais, lauro lapu, druska ir

Kas gi su tonus musų priežasčių susirinkti, tegu virti, kol visos daržovės bus 
krašto pavergėjų klastingo- valdybos paskHa atstovų minkštos.
mis pastangomis kovos, jei tiek kiek taisyklės leidžia. Jei makaronai smulkūs, 
ne mes patys, nes tai mūsų
gyvybės reikalas. Mūsų vy- R. J—nė

.sa??«>o0OoooooeeooGObooooooeooooQ8

frai hįnf Atlontn KU vuuv
morkas, petražoles, svogū-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam 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 puslapių, 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 pusk. kieti viršai. Kaina $5.00

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

NEMUNO SūNCs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus-

• lapių. Kaina ........................... $4.00
ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 

kolaičio 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
gą, 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. Šližienė. Didelio* 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ..... ............... $7*0

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 20.000 žodžių, 368 po

slapiai. redagavo V. Baravykas, 
pigiausia' 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

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANO.
LUKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis; duoda 
iMarimą, angliškos pasikalbėjime*.

..................................................Tfc

SUŽADĖTINE, J. Titinio 15 įvairiu 
trumpi} pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ........................................ $2.00

BARABAS. Paer T^igerkvisto 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 
1939 - 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 an
tra dalis 414 psĮ. Kaina__ _ $4.50

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ...............t.............. 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 po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

VAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 
chelsonienės parašyta; 250 įvairių

■eeeptų. 132 pusi. Kaina . ...$1.2S
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVE.! E. Dievų yra vi
sokiu Įvairiuose kraštuose ir įvairino 
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Vaina •••••••..••••»..*•«.•* .$1.00
POPIEŽIAI TR LIETUVA. Kunigo 

M VulsdVos parašyta knyga, 250 
ousl. Kaina ............................ $2.55
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

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

manas ii žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kaina ......................................... $4
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistu diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina .50c
MIRUSIOS STELOS. M. Gogolio 

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

tai pirmiausia reikią sudėti 
daržoves ir tik baigiant vir
ti dėti makaronus.

ši sriuba duodama balin
ta aūgščia grietine arba ne
balinta.

UŽUOLAIDOS IR 
PIENAS

Viena šeimininkė pataria 
plaunant dakrono markite- 
zines užuolaidas paskutinį 
kailą paskalauti vandenyje, 
kuriame yra Įdėta pieno 
miltelių. Ji tvirtina, kad ta
da užuolaidos yra stangios 
ir atrodo kaip naujos.

MOTERIS—VALDŽIOS 
GALVA

Suomė Tyyne Leivo-Lars- 
son kurį laiką vadovavo 
Suomijos ministeriu kabine
tui. Ji yra ministerio pirmi
ninko pavaduotoja, o pirmi
ninko pareigas jai teko ei
ti, kai pirmininkas Reino 
Kuuskoski buvo atvykęs į 
Minnesotos valstijos 100 me
tų sukakties iškilmes.

Larsson yra socialdemo
krate. Pažymėtina, kad ji 
priklauso klubui, kurio na
riai maudosi Suomijos Įlan
koje ištisą žiemą. Tą daro 
ir Larsson.

ŽMOGUS IR MUSE

Užsakvmus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

•$• So. Boaloa 27.

Menkas sutvėrimėlis ta 
musė, bet atrodo, lyg žmo
gus ir jos nebegalės Įveikti. 
Kratydamosi jos žmogus 
šiame krašte išgalvojo viso
kių nuodų, bet dabar aiškė
ja, kad musė pradeda tiems 
nuodams prisitaikyti ir jie 
jos nebeveikia, nebeužmu- 
ša. Ji nebebijo D.D.T. 
Reik ieškoti stipresnių nuo-

DIRBTINIAI DIEVAI

Jie pasidirbo didelius medinius dievus.
Paskui jie sudegino didelius medinius dievus,
Ir pasidirbo bronzos dievus.
lr, veikiai pakeisdami savo sprendimą,
Nuvertė varinius dievus ir pasistatė
Tešlaveidi dievą su auksinėm ausim.
Vargšai neišmanėliai, pilni patoso bukagalviai, 
Jie nežino, kad mažas blekinis dievas

čia spausdinama apysaka yra vienas geriausių A. 
Vienuolio kūrinių. Ji paradyta 1909 nj., vaizduoja ap
viltos sodžiaus merginos likimą. A. Vienuolis mirė 
Anykščiuose 1957 m. rugpiūčio 17 dieną.

Red.

Pirmą Sekmadienių dieną parėjo Veronika iš baž
nyčios namo labai susisielojusi ir privargusi.

Parėjusi pavalgė šiitų, nuo pusryčių likusių batvy- 
nių, pasrėbė įūgusio pieno ir, užuot prigulusi pasilsėti 
arba bėgusi i vakaniškas, kur buvo girdėti, vaikinai jau 
virkdė armoniką, paėmė nuo tvoros milžtuvę ir apsi- 
lairiusi, ar kas nemato, potekomis per kluoną išbėgo 
aukar, į Galus karnų melžti.

Saulė buvo dar aukštai, ganyklos netoli, ir Veroni
ka, paėjėjusi ežia Į ragių lauko vidurį, perbrido skersai 
dirvos, išėjo pievelėn ir apsidairė. Apsidairiusi metė 
i rugius milžtuvę, parpuolė ant žemės, paslėpė veidą 
delnuose ir pravirko:

—Dievuliau mano, Dievuliau mano!
Buvo ji šiandien miestelyje, buvo bažnyčioje, paš- 

e; buvo nuėjusi pas vieną moterėlę, kurią iš draugių 
)uvo girdėjusi didelę daktarę esant mergaičių nelaimėje.

Nora ir ji pati gana keistai jautėsi, bet vis dar 
esitikėjo, o šiandien daktarka galutinai ją Įtikino ir 

>asakė, kad ji ir iš tikrųjų esanti nėščia. ,
Be kitų patarimų, davė jai dar tokių rupių miltelių, 

iž kuriuos Veronika, vos-ne-vos nuderėjusi penkelgę, 
įžmokėjo dešimt auksinų.

Jau antras mėnuo Veronika vaikščiojo paštan ir 
vis veltui; jos mylimasis Juozelis, išeidamas Ameri
kon, buvo prižadėjęs ir ją prie savęs pasiimti ir tam 
ikslui atsiųsti ‘‘šipkartę” ir šimtą rublių kelionei.

Bet laikas bėgo, o “šipkartės” ir pinigų kaip nėr, 
taip nėr.

Paštas bei daktarka labiausiai Veroniką ir suerzino.
Valandėlę pagulėjusi, išsiėmė Veronika iš užan

čio rudą suglemžtą popieriuką, išvyniojo jį, pauostė 
baltą druskelę ir, paseilėjusi mažojo piršto galelį, lie- 

įžuviu pamėgino — druskelė kaip druskelė: trupučiukąYra tiek geras, kaip bet kuris kitas dievas,
Jie nežinojo, kad mažas blekinis dievas išklauso maldas j karstelia, trupučiuką surstelia ir nemaloniai dvokia.
Ir duoda- lietu.

Carl' Sandburg

NAUJA AMERIKOS VĖLIAVA

Atstovų rūmai notarė duoti Alaskai valstijos teises. 
Jei taip nutars ir senatas, tai Alaska bus 49-ji valsti
ja ir Amerikos vėliavai reikės pridėti dar vieną žvaigž
dę. Abskos gubernatorius Gruening rodo, kaip tada 
atrodys ta vėliava.

dų, bet jie pavojingi ir ki- Ypač svarbu naikinti jų vei-.
tiems simosi lizdus visokiose at-.

ATaigi na jas rūpestis žmo- matose.
gui kovojant su muse. O ko-: ---------------- ---------
voti SU ja reikia, nes ji be Olandas prof. Straaten savo 
galo veisli. Žinovai yra ap- knygoje rašo, kad tik 165* žmo- 
skaičiavę, kad jei gegužės „r,“u<lojafi
pradžioje neužmuši vienos 2K<
poros musių, tai iki spalio pinkus, o likusieji 26'/, kito- 
menesio ta pora pripenės kias priemones.
191,000,000,000,000,000,OOo___________________ ____
Įpėdinių. Todėl tikrai nėra Garsusis Ciceronas sakė:“Na- 
reikalo jų gailėtis ir visais mas be knygų, tai lyg kūnas 
būdais reik su jomis kovoti, be. sielos”.

GERIAUSIA DOVANA VISAI SEIMAI
kuri bus vartojama kasdien visą 
gyvenimą. Stainless steel sunkūs, 
specialiai pagaminti virimo indai

sveika vartoti, lengvu valyti, patogūs virti, 
kepti ir daržoves be vandens pasterizuoti. Ga- 

________ rantuoti dviejų kartų gyvenimui.
, Skelbiami Amerikos daktaru publikacijose. Rekomenduojami 

tėvų magazino, vartotojų patarnavimo biure. Pagirti Amerikos 
industriniu inžinierių draugijos. Parodomi per rekomendacijas, 
krautuvėse neparduodami. Pasiteiraujant rašyti lietuviškai ar 
angliškai: A. VIRŠILA, co Stainlesscraft Co.

P. a B. «1, ROSLINDALE 31, MASS.

—Ir visą, suvirinus su rūtomis, reikės tokią biau- 
rią iš karto išgerti, — aimanavo Veronika, vartydama 
ant delno popieriuką ir atsimindama kitus daktarkos 
Įsakymus.

—Gerai, kad dar gelbės, 6 jei ne! — ir tarytum 
kas peiliu pertraukė per merginos širdį.

Greit suvyniojusi druskelę, apsivertė aukštielninka, 
užmerkė akis ir susimąstė...

Ant kalno ragiai, pakalnėj kviečiai —
Šūkavo, ūkavo močia dukrelę:
—Eik, dukrele, namo, eik, jaunoji, namo,
Žada tave tėvulėlis už kriaučiuko duoti...

varinėdama parugėje žąsis, dainavo piemenė žąsioganė.
Ilgai gulėjo Veronika pievelėje, vartėsi, blaškėsi, 

klausėsi žąsioganės dainos, o bėda, baisioji bėda, apie 
kurią ji, dar nekalta būdama, be pasibaisėjimo nė pa
galvoti nebegalėdavo, dabar gyva stovėjo akyse.

Nei aš eisiu namo, nei aš eisiu už jo,—
Palauk, palauk, bernužėli, dar ne tavo valia...

vėl nutraukė jos sunkias mintis žąsioganės daina. Pra
merkė akis: viršum jos, apvožęs žemę, smego nepa
siekiamose aukštybėse be galo gilus įpėlynas dangus, 
kuriame linksmai raižė sparnais orą vikrutės kregž
dės, Štarai, šalomojus grūdo mašalų spiečiai ir, tarytum 
ant neįžiūrimų siūlelių pakabinti, drebėjo čiulbėjo vie
versėliai. Kvepėjo medumi, dobilais, ramunėmis. Ap
link pievelę kaip mūras stovėjo ką tik išplaukėję ru
giai ų, linguodami savo dar neišplaukusiomis varpomis, 
tarytum žiūrėjo Į merginą ir šnabždėjo: “Veronika, Ve
ronika, kokia tau gėda, kokia laukia tavęs bėda!’*

Eik, dukrele, namo, eik, jaunoji, namo,
Žada tave tėvulėlis...

nesiliovė piemenė, ir Veronika, sunėrusi už galvos ran
kas, vėl užmerkė akis.

—Nejaugi jis mane prigaus ir neatsiųs nei “šip
kartės”, nfei kelionei pinigų? Nepadės jam Viešpats Die
vas už mano jaunas dienas, — nusiramino Veronika ir 
atsiminė jo meilius žodelius, saldžius glamonėjimus, 
pasakojimus apie Liepoją, Katerinoslavą ir Ameriką, į 
kurią jis ilgai ruošės ir galop išėjo. Atsiminė: tdks pat 
šventadienis, sėdi jiedu rugių lauke žalioje pievelėje; 
Juozelis vis kalba, vis pasakoja, savo akimis jos akis 
seka, jai rankas spaudžia, prie jos glaudžias, galvą 
jai ant kelių deda. Kartais, tarytum šnfekos pristigęs, 
nutyla, susimąsto ir, nuraškęs smilgą arba išrovęs lai
bą rugelį, vedžioja juos po Veronikos atlapą kaklą, 
šiurpina kasas... O ji kartais jaučia, kartais ne, kar
tais pyksta, kartais šypsos. Jai nesipriešinant, dar la
biau išsidrąsinęs Juozelis... E, ką čia žmogus viską iš
pasakosi: nei tamsi naktelė, nei šviesus mėnulis visa 
matė — viską žino tik jiedu ir Dievulis trecias.

Nukelta | 7 (A
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ALT SKYRIAMS IR KITOMS ORGANIZACIJOMS Rįigoje prieš 50 metų
Laikas bėga. Iki Ameri

kos Lietuvių kongreso, ku
ris įvyks Bostone š. m. bir
želio 27 ir 28 dienomis, be
liko keturios savaitės. To
dėl visi ALT skyriai, koo
peruojantieji draugijų cent
rai ir pavienės organizaci
jos yra raginami padidinti 
pastangas, kad per likusį 
laikų būtų išrinkta galimai 
daugiau delegatų ir sukelta 
aukų Kongresui.

Organizacijos ir pavieniai 
asmenys, kaip jau buvo pa
kartotinai raginta, yra pra
šomi siųsti ne vėliau, kaip 
iki birželio 10 d., sumany
mus, adresuojant juos ALT 
centrui (1739 South Hals- 
ted St, Chicago 8, III.),kad 
jie galėtų būti apsvarstyti 
ruošiant darbotvarkę Kong
resui.

Aiškumo dėlei Vykdoma
sis Komitetas primena, kad 
pagal ALT Statutų, Tarybos 
įstatų pakeitimai tegali būti 
svarstomi ir priimami tik 
ALT suvažiavimuose % bal
sų dauguma.

Svarbiausi šio Amerikos 
Lietuvių Kongreso uždavi
niai bus šie:

1. Pademonstruoti vienin
gų Amerikos lietuvių pasi-

Lietuvos respublikos atsta* 
tymo. * £

2. Priimti aišky nusistaty
mų tarptautinės politikos 
klausimais, liečiančiais Lie
tuvos likimų ir pasiruošti 
efektingai akcijai, jei susi
darytų pavojus Liatuyos lai
svinimo reikalui.

J. VLK3

Ieškomi Rožė ir Juozas UZDAVI-
i.. ’__r t iNIAI, jų ieško giminės Juiiu* ir Ge-^įus su Iaetuvo8 Socialde- 'nė Baubliai iš Perlojos,
mokratu Partijos centro ko- Parduodu Į bugalows 5 « puse » Taip pat ieškomi Jurgis ir Kazy.

377 4 . . 2 su puse kambarių ir garaiių. viso I SWIKLAI iš Brakraistelės kaimo, jie
ĮMUKO nartais. Čia patarpi- tris atskirus pastatus. Fomišių pil-, gyvena Woreester, Mass. Jų ieško

kratų junginys palaikė ry- G£RAS PIRKINYS

Lietuviai

1908 m. rudenį atvykęs 
Rygon mokytojauti vietos 
lietuvių švietimo draugijos 
“Žvaigždės” išlaikomose 
mokyklose, nelauktai ausi-

'ninlfau/invn KavimUras m namai- Kaina Oeroj vietoj,Rpndri nariu susirinkimai . žuiZlimeras netoli ežero Parks casmo, što-oenan nanų SUStnnKUnai ■ yAn/»|giĮiftln« gf ojtyan rai parankiai. Dviem šeimynoms ga-
buvo daromi po pnedanga ^^mokratu “Visuomenės” lim,a Kražiai g57,fenti \u.ojaus;,-YraaenWKr«4vU V»UO*Heues .viskas, gazas, elektra. Nėra kliūčiųbet KUnų pobūvių, geguži- redakcija Vilniuje i parduoti iki June 30. Nepraleiškit
nių, vakaruškų ir kitų kul- Tokiu t^ikpmnkij^ patarėju pr?gos- "ela-kit rytojaus-

Marčinskai Petras ir žmona iš Zo- 
senkų km. Patys ieškomieji ar kas 
juos žino prašom atsiliepti adresu: 

Mrs. Anna Songaila (23
709 Warren St.
Harrison, N. J.

ii:. John Breiva 
Richmond Blvd., Bet. 1 
Lake Ronkonkoma, L- I.,

(24 
& 2 Sts. 
N. Y.

tarinių pramogų- .I.toHąs buvo ir Kipras Bielinis, to-
pramogas buvo kviečiami n ja pgtfjime kalina------------------------------------
itenanai. .Svarstomieji klau- mag 'keikia karmoj darbininko

X Apsvarstyti ir priimti ! d ariau su Rygoje jau iš ae-,aww buvo atliekami tend- sodaldemokiatų yra „„u, r.™*,
konkrečiu* tolimesnė* veik- niau veikiančiu pogrindyje rais pasnekesiais. Tokie pa- jnncrjn^n prilfUpgė išimti. ynas «• ^bai gera vieta, kas myli 

lietuyiy socialdemcdcratų šnekesiai sukosi apie lietu- nai y puikiau'
jungimu. Tįu buvo draus, .^ų kultunnius ir švietimo švieąMamenės tarpo to Rui
minga, darni, su canstunu'reikalus. Buvo vengiama; buvJ atsįtikti.i

režimu koyose užgrūdinta tartis, kalbėti bet kūnais ni KUi iu buvo tik talki-i----------------------------
organizacija. Kad ir kaip poetiniais dienos klausi-; patarėjai kuriais' livZknnmniviešosios žamtannerijos mais. Tokie reikalai būda-*dtjSJ HauSS JieskOJUMU 
slaptieji sekliai mėgino į tų vo aptananu kad ir tokių
junginį įsibrauti, jo veiki-‘pobūvių metu kur nors nuo- ( . b aukštas 
mas pasekti, sužinoti narių saliau ir tai tik tarp arti- 
pavardes, deja, jiems nesi-

los planu*, tarp kitko, turint 
galvoje tai, kad šie metai 
yra JAV kongreso rinkimų 
metai.

4. Išrinkti naujų Ameri
kos Lietuvių Tarybų vei
kiančių mūsų organizacijoje 
grupių susitarimo pagrindu.

ALT Vykdomasis Komit.
L. Šimutis, prez.
A. Olis, viceprez.
Dr. P. Grigaiti*, sekr.
M. Vaidyla, iždin. 

Chicago, 1958 m. geg. 28 d.

sekė.
Lietuvių socialdemokratų 

junginio nariai turėjo vi
siems privalomas nerašytas 
paslapties taisykles: nieko 

jsavo namuose nelaikyt to, 
______ įkas įtarti gali ar įrodymu

Vincas Anęsta ir ! ve?£
Brazaitis, kūne rūpinosi drg. jej ejni j drau^ gugj.

PADĖKA

Jono Jankausko laidotuvė
mis, prašo nuoširdžiai padė-

mui;
rinkimų, pasitikrink, ar ne
turi ko nors įtartino, kasketi visiems, kurie atsiuntė aU«; £

?Xtuv£aV° ~ySei-ika.ingai nedrausk su
______2_______________ savo bendraminčiais; nesi-

Alaska. užima vieną penkta- j teirauk, kas priklauso Ketu- 
ryžimų tęsti kovų dėl nepri- dalį visos Jungtinių Amerikos' vių socialdemokratų sambū- 
klausomos, demokratinė* Valstybių teritorijos. a-_s— j

Paskenduole
Atkelta iš 6 psl. ,

—Aki — suriko Veronika ir vienu metu atsisėdo: suaįžįntas 
niekur nieko; tas pats mėlynas tolimas dangus, kregž-J • • v 1 • •rino DTQ»*ol mooolsv anizkni na trizurziiaanH naovcuai) oįmvtvicii, v ak; vciacnai,
kaktų kutendama bėgiojo marga Dievulio karvytė, o 
jai pasivaideno, kad Juozelis smilga vedžioja.

“Veronika, Veronika, kokia tau gėda, kokia laukia 
tavęsbėda”,— kaip ir pirma tebešnibždėjo į jų žiūrė
dami rugiai.

Truputį pasėdėjusi, atsistojo Veronika ir apsidairė: 
saulė jau leidosi žemyn, ir savo paužulniais spinduliais 
glostė liūliuojančius rugius; iš sodžiaus keliu ir pakluo
nėmis takeliu po vienų ir būriais skubėjo į Galus su 
milžtuvėmis merginos, o vieškelyje, po kryžiumi, jau 
susirinko jų nemažas būrelis ir laukia pavėlavusiųjų, 
kad, visoms susirinkus, eidamos uždainuotų.

Lyg kų pavogusi, pasislėpė Veronika rugiuose ir 
laukė, kol praeis visos draugės.

Nedrųsu jai dabar buvo pasirodyti merginų pulke, 
nes rodės, kad kuri tik į jų pažvelgs, tuoj pastebės jos 
padėtį, įspės jos liūdesį ir bėdų.

(Bus daugiau)
MMMMMMWMMMMOUMNWmMOM0M0UU90OOC

TRAKŲ VASARVIETE JŪSŲ LAUKIA
Trakų vasarvietė, gražios gamtos aplinkumoje prie Ouadric 

ežero, THOMPSON, CONN., yra geriausia Naujoje Anglijoje ieš
kantiems ramumo ir gero poilsio.

Žuvingas ežeras. Paprasti ir motoriniai laiveliai. Erdvūs mie
gamieji. dideli laisvalaikiams praleisti kambariai. Dušai. Tele
vizija. žaidimai.

Maudymasis vietoje ar motorlaiviais persikėlus valstybiniame 
Ouadric paplūdime.

Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.
Kaina: asmeniui $35 savaitei maistas ir kambarys. Kreiptis 

J. PAKNYS, Box 126 THOMPSON, CONN.
Telefonas: PUTNAM — WAlnut 3-2836

4-:u__ ___y --  VIA. pTZI JUO

nui; savo partinius draugus 
nevadink pavardėmis; tar
domas ar suimtas nesiduok 
neišmanėliu esąs — nesiro
dyk esąs gudresnis už žan
darų ir t.t.

Visas tas junginys buvo 
į neskaitlingas 

nariais kuopeles. Jos su sa-
,vo centru susižinodavo, ry
šius palaikydavo per ryši
ninkų. Tie ryšininkai buvo 
parinkti iš pačių patiki
miausių, mokančių ir suge
bančių “liežuvį laikyti už 
dantų”. Iš eilinių kuopos na
rių niekas nežinojo, kas su
daro centrų ir niekas netu
rėjo teisės teirautis apie cen
tro narių sąstatų.

Mrs. Mary Stosunas 
R. D. 4
Cortland, N. Y. (24

Ieškomos seserys Jasaitukūs Magdė 
po vyru UKUNIENĖ ir Agota po 
vyru AšTASAUSKIENC, Jono duk
terys iš šakių apsk., Barzdų vals. 
Agota atvyko 1914 m., o Magdė 1925 
metais į Ameriką. Jos gyveno De
troite, Mich. Jų ieško sesuo Marcelė 
Ambrozienė. Jos pačios ar kas jas 
žino prašotn parašyti šiuo adresu:

George Sedauski
P. O. Box 22 (
Dragerton, Utah

Bendras narių švietimo ly- Paieškau Rožę stankeviciutę,
d mano giminaitę, iš Lietuvos uaeina 

-r,,, ,1 u<ai vaja -į—. ■■ «uva- v . . tJUVO įg Vengrėno kaimo, Rudaminos vals.
nemaža tokių, kurie buvo i Ameriką avyko pri&i pirmąjį painesnių, labiau patikimų na-i - • i saulinį karą, P° vyr" pavardė neži-

rių. O šie jau perduodavo “azal. "2icmit.?“' p,i“k*“
kitiems savo įtikimiems ^ntieji Tatai sv.e- SSS*
kas hlivn nrivalll visiems Ži- ^mo lr Kultūros darbas sa- [kaimo Panevėžio apsk. 1029 metais Kas OUVO pnvaiu Visiems Zl narf u buvo to . fevažiavo Lietuvos į Urugvajų, 
notl. Sakysime, kunos nors! . . J . ,. Ieškomosios ar kas jas žino prašom
dirbtuvės numatytas strei- &!ni°
kas, streiko diena ir kas »■«. Mausimu ir rapeseru, 
nors kito panašaus. : nes jungimo nanai buvo ne

Atskirų kuopų, kad ir ne-i “ok^t?j^ veildmo^tiSSt ' ABerik’ '‘,vi'k° prtež 
gausių savo nariais, bendn i jų ūkimus, kiek dėjos j tą ii----------------------------------

Giminės iš IJetuvos ieško Antano 
ARBACIAUSKO, kilusio iš Punsko 
parapijos, Zovodos kaimo, gyvena 
kažkur apie New Yorką. Jis pats ar 
kas jį žino prašom parašyti:

Mr. V. Yankus (23
947 River Street 
Hyde Park* Ma^s.

Vedybos

Mrs. P. Š.
260 Eilėn Street
YVinnipeg 2, Manitoba, Canada 

mano giminaitę, iš Lietuvos paeina

Vedybų tikslu ieškau moters nuo 
3£ iki 42 metų, vidutinio ūgio ar 
aukštą, kuri dar nėra buvusi ištekė
jusi. Susipažinimui prašau rašyti: 

Mr. J. Yudies ,(24
1291 Eastern Pnway
Brooklyn 33, N. Y.

pasitarimai taip pat buvo ■^mb'iĄ'jaimo ir“ jSitiirfnT IJ 
daromi prisidengiant kuria;mo vedami kad socialde-!' 
nors proga ir mekas iš na-'
rių net nežinodavo, kad tai
esama bendro narių pasita
rimo. Nusivokdavo, susipra- 
sdavo, kad nariai susirinko, 
bet visa taip buvo praveda
ma lyg būtų atsitiktinas 
pašnekesys netikėtai iškeltų 
klausimų. Eiliniai nariai tik 
tiek žinodavo, kad tokių 
dienų bus kurios nors Rygo
je veikiančios lietuvių drau
gijos kultūrinis pobūvis ir 
reikia į jį atsilankyti. Kaip 
kada būdavo pasinaudota ir 
latvių Riimnčtais kultūriniais 
pasirodymais.

Rygos lietuvių socialde
mokratų junginys' palaikė 
įyšius su Latvijos socialde
mokratų centro komitetu ir 
vykdė visus nurodymus, ku
rie buvo susiję su vietos 
darbininkų gyvenimu. 0 vi
sais kitais savais klausimais 
Rygos lietuvių sociafflemo-

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
(IJTJiUĄNlAN W0RLD DIRECTORY)

(Nukelta į 8 psl.)

Eonogroio Rekordas 
(PLOKŠTELE) 

lietuvių Liaudies 
Dainų Įr šokių
Ilgai grojantis. 33 į 

Užrekorduotas Lietuvoje. 
Plokštelė gaminta J. A. V. 
Rašykit mums lietuviškai

dėl kitų informacijų.
IMPORTED

PUBUCATICKNS & PRODUCTS 
4 We lfith Stecet

New York, N. Y. 
(Department K)

GERJAUS1S BODAS SIŲSTI VAISTUS LIETUVON 
YRA TIESIAI IŠ ANGLUOS AR ŠVEDUOS

* Streptomicinas 30 gramų ..............................................$11.25
* P. A. S. 500 tablečių po 6.3 gramus............................$4.15
* Rimifono Roche 300 tablečių ..........................................$3.50
* Serpasil (Ciba) 500 tablečių po 0.1................................. $6.50 <
* Aureoraicinas 16 kapsulių po 250 mgr............................$9.60 ,
* Aspirinas (Bayer) 250 tablečių ................................. $1.65
* Multivitaminai 500 tablečių .............................................. $3.90 '
* Vitaminai B-12 200 tablečių po 10 mers........................$3.05 •
* Vitaminai B-Complex 100 tablečių................................. $1.20 i
—ir visi kiti vaistai ir taip pat dantų medžiaga, akiniai, 
aparatai klausai pagerinti, gydymo prietaisai—
PRIDĖK TIK $6.56 PRIE BENDROS SIUNTINIO KAINOS

Taip pat ir specialinis oro paštu patarnavimas 
Pridėk prie to paties siuntinio be ekstra pakavimą išlaidų:
* Medžiaga suknelei iš spalvuotos medvilnės ................$6.00 :
* Organdie, prancūzų šilko ar nailono 1 jardas............... $2.90
* Medžiaga bliuskelėms ar marškiniams, 1 jardas   $1R5 -■
* Vyriškų ($3.30) ar moteriškų apatinių setas............$3.40
* Vyriškų rajono kojinių, 3 poros............. . ...................... $4,50
* Nailono kojinės moterims, 2 poros .................................$4.50
* Vyrų ir moterų plastikiniai lietpalčiai........................ $6.00
—Į kainas įskaitytas muitas. O TAIPGI: 
laikrodžius amžinas plunksnas, stiklo peiliukus, akordionus,

dviračius ir siuvamas mašinas
MAISTĄ REIKIA ATSKIRAI SIUSTI. REIKALAUKITE 

1 MCSŲ SPECIALINIŲ KATALOGŲ.

į Tazab of London
į 51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mas*. Tel: Kl 7-9705
\ Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave- 
/ nue Bušą nuo Harvard Souare).
į (Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic 
į Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broaduay, So. Bostone), 
s•

ANICETO SIMUČIO
Tai didžiausias informącijų šaltinis apie Lietuvą ir lietuvius 

koks bet kada buvo išleistas lietuvių ir anglų kalbomis vienoje 
knygoje, šis 464 puslapių veikalas yra pilnas informacijų apie 
Lietuvą, lietuviu kalbą, meną, literatūra, muzika, sovietų oku
paciją. deportacijas ir t. t. Jame surašyti keli tūkstančiai lietu
vių kultūrininkų, laisvųjų profesijų narių, biznierių, parapijų, 
klubų, organizacijų, radijo valandų ir t. t. Stambus iliustruotas 
angliškas skyrius, liuksusinis popieris, kieti viršeliai. Kaina $6.50. 
Tai kiekvienam lietuviui visuomenininkui reikalinga knyga. Ne
paprastai puiki dovana tiek lietuviams, tiek lietuviu draugams 
kitataučiams. Reikalaukite pas platintojus, arba užsakymus siųs
kite: Mr. A. SIMUTIS, 41 W. 82nd SU NEW YORK 24, N. Y.

— — — — —i——

Ar Neri 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 Vltrabez Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

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

IDEAL PHARMACY, 29 Kady Sq^ Worcester,
V. G. Skrinska (savininkas)

KAMPARAS 2OU
Kimbaras gerai 

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

Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi: 
kur pasaulyje. Turime ir me-' 
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų it orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alez. Mizara 
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į Aiexander’s vietą.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Poslapiai
dvigubos špaltos

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Jaugta lietuvius bendram Betuviškam darbui, auklėj* 
tautini solidarumų, rūpinasi išlaikyti lietuvybe 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 
i npdnuda duoda pašalpos iki >825 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMĄ ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki
*iUos senatvės.

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

DR. M. J. VINIKAS 
Wget MMb SėmA Nnw Ywk L N. T.

msisnĘBnm
s
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Pinigus siųsti kartu su

»vwv

Dr. D. PILKA 
545 E.

So. Boston 27,
rvwwvv*

Siuntiniai į SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dali*
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios lr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
138 W. SU NEW YORK 11, N. Yn Tri. CH 3-2383

Limnscd t»y USSR
Pagal sutartį, sudarytą au Inturistu, firma teisite dusti siuntinius | vieps USSR respublikas ir i Lie
tuvą. Visos išlaidos, įskaitant muitą, apmokamos Ąa mūsų firmoje. Siųsti galima tik naujus daiktus 
Negalima siųsti maisto produktų su kitais daiktais. Pristatymas garantuotas. Siuntinius galima atnei- 
ti, atsiųsti paštu, arba pristatyti kitu jums patogiu būdu. Po kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos 
paMo kvitą, o siuntinį pristačius—asmenišką adresato pakvitavimą. Turime didelį pasirinkimą prekių.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS 
Adara kasdtao aao 9 v*L ryto iki 5 vsL vsk. Sskmadisniais iki 4

M0sų klijentų patogumai mes atidarome skyrius šiuos 
1M East 7th Strast, NEW YORK, N. Y. TsL YU 2-03M

UFFALO $, N. Y. M9 Litorary Rd. 11339 Joa. Caamaa $33 W. Girard Ava. 
332 Fillatora Avė. CLEVELAND 13, Ohio DETROIT 13, Mkfc. PHILADELPHIA

TsL TOtrsr 1-1451 TsL TOmsad 9^9$9 TsL WAlnat
23, Pa. 

5-8875

Htkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaeeaefteeaeaaeaaaaakaaas-

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 
visai žmbniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už vi^as 4 knygas! (Kurie siųsite 
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

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

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios 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.

ŠLIUPTAKN1AI (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. i

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ĄLG. MARGĘRIS, 3325 So. Halsted St„ Chicago 8, II

wwvnvwsvs>w.ryovvvoąvvowvwwvvvvvwvi m m n»y(

MES ATLIEKAM ..,

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita spaustuvL Prašome kreiptis Ruo adresu: *

“KELEIVIS” V
27.

m

i i



Poslapis SMuntai 1 -h r .4mS, SO. BOSTON No. 28, Birželio 4, 1968

b anksto įsigykime bilietu* Bene seniausia* lietuvi*

šeštadieni, birželio 28 d. [ Kazys (Charlis) Pratapas 
7 vai. vak. gražiausioj Stat- gegužės 24 d. baigė 90 me- 
ler viešbučio salėje įvyks di- tų ir jaučiasi dar gana sti- 
delis banketas, kuris rengia- įpras. Atrodo, jis yra pasiry- 
mas Amerikos Lietuvių Kon- žęs nepasitenkinti nė šimtu 
greso dalyviams pagerbti, mėty.
Bankete dalyvaus ir kalbės Jis žemaitis, gimęs Balan- 
aukšti šio krašto valdžios, džių kaime Eržvilko para- 
pareigūnai, bus reta proga pijoj. Į Ameriką atvyko 
sutikti ir pasikalbėti su iš 1892 metais, kelis mėnesius 
toliau atvykusiais delega- pagyvenęs Pennsylvanijoj, 
tais, gal seniai matytais atsikėlė į Bostoną ir čia ri
di augais ir pažiūramais. są laiką gyvena.

Įdomi ir Įvairi bus meni- --------------------------
nė dalis. Visi kviečiami ta- Bu* nauja seimą
me bankete dalyvauti. Bile- ---------
to kaina $6 amseniui. Pata- Birželio 15 d. Romualdas 
riama biletus iš anksto įsi- Leimonas susituokia su Mil- 
gyti. Jų galima gauti: “Ke-:da Martinkaite. R. Leimo- 
leivio” įstaigoje, pp. Minkų has šį pavasarį gavo sociali- 
krautuvėj, Lithuanian Fur-riių mokslų magistro laipsnį,

KAZIMIERIETIS

Jonas Palaima, buvęs ilgame
tis neseniai uždarytosios pir
mosios Bostono šv. Kazimiero 
vardo draugijos pirmininkas, 
veiklus ir kiturf ukmergietis, 
miręs.

Dar būrys atstovų

riais, tuoj sueidavo su nau- klusnūs, kartu drausmingi' mokratų junginį tais jau Indijoje beraščių yra 82%. 
jai atvykusiais į sąlytį. Ir ir veikdavo kitus savo bro- sunkiais Rusijos imperijos |«yventojų. 
tolydžio, atsargiai taip juos liūs lietuvius atpratinti juos reakcijos laikais. Tose gy-t 
paveikdavo, kad jie patys nuo girtuokliavimo, pešty- į venimo sutemose, tas jungi-- _ - . . • « _ • _• 1a? l__ _  _________ • _ l’-kiivr/'v tiUm iriunepajusdavo, kaip atsidur 
davo socialdemokratų veiki
mo sukūriuose. Dabar jie 
pasidarydavo labai veržlūs,

D-D. CLOSES 1:35 

FIRST POST 1:45

nių ir siekti kas geresnio, i nys buvo tikru švyturiu ne
šviesesnio. tuviams darbininkams.

Tai tokį aptikau Rygoje
veikiantį lietuvių socialde- Visi gali rinkti

Draugijos, turinčios ma
žiau kaip 50 narių, į Ameri
kos Lietuvių Kongresą siun
čia vieną atstovą. Taigi ir 
mažiausia draugija gali bū
ti atstovaujama.

Prašome atsiunti laišką

ieško 4 ar ržussr bato So. Bo
stone sa patogumais..
Batas reikalingas nuo birželio ar 
liepos užnešto. Pranešti lattku ar 
telefoną “Keleivio" ofisui: <36 E. 
Broadvay, So. Boston. Tek AN. 8-3071

Saturday's Featuie

The Pbafore Stakes 
$10,000

Throo-YMr-Oldt and Otdar. Sis Furlonus

t »,G

Mūsų įstaigoje yra laiškų 
^Vilkiniui. Prašome atsiimti.
MEDŽIAGOS j EUROPĄ

Vilnos, šilko, rajono, medvilnės 

ŽEMIAUSIOS KAINOS UZ VISUR 

M. J. Borofsky & Sūnūs, Ine.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vaL 
So. Bostone, L ir 4th Si. BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantam*. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
di Sv. Raštą į lietuvių kalbą.

Dr. B. Matulionis '

28-32 Harrisoa Avė.,

niture Co., 
krautuvėj.

Adomas S. Kom ičies, 
niai uždarytos pirmosios Bos
tono lietuviu šv. Kazimiero 
draugijos buvęs vicepirminin
kas. ilgametis direktorius, į 
Ameriką atvykęs 1902 m. iš 
Punsko parapijos, kuri ir 
šiandien tebėra prijungta prie 
Lenkijos.

Vilniečių susirinkimas

Vakauzų o jo būsima žmona baigė 
chemijos skyrių.

Kapočius ir 
Shenadoryje

Michelsonienė

Dr. A. Kapočius su žmona 
ir savo seserimi M. Michel- 
saniene Kapų puošimo die
nos proga buvo išvykę į 
Shenandoah, Pa., savo tėvų 
kapų papuošti. Jie ten yra 
gimę ir užaugę ir tik vėliau 
apsigyveno Bostone.

Dar viena* vasarnami*

Amerikos Lietuvių Kong
rese dalyvaus J. Šiaučiūnas 
ir J. Varai tis, kurie atsto
vaus Wyomingo Klonio Lie
tuvių R. K. Parapijų Chorų 
“Dainos” draugijai; I. Piga- 
ga, J. Krasinskas ir L. Jab
lonskis, kurie atstovaus 
Sandaros 16-ąją kuopą Wor- 
cestery (kuopa paskyrė ir 
auką $25.00), prof. I. Kon
čius atstovaus Tėvynės My
lėtojų Draugijos Bostono į 
kuopai, J. Grigaitis, J. Gli- 
neckis, V. Vilutis ir Br. Ku
dirka — RKLSA Mass ap
skričiai, St.- Jakutis, J. Venc
kus ir St. Griganaričius at
stovaus RKLSA 94 kuopai.

OAi; ’ o GRASOS’!*. \ X ,1

LAISVES VARPAS

SPECIALUS AUEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS

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

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galionų aliejaus tan- 1 
ką visiškai įtaisytą ut -specialinę pardavimo kainą, tiktai

šeštadienį, birželio 7 d. 
7 vai. vak. Lietuvių Piliečių 
Klubo patalpoje W. Broad- 
way 368. So. Bostone (kam
baryje už baro) įvyks Vil
niaus Krašto Lietuvių Są
jungos Bostono skyriaus na
rių visuotinis susirinkimas 
naujai valdybai ir delegatui 
į Amerikos Lietuvių Kong
resą rinkti bei kitiems svar
biems reikalams aptarti.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti. Darbotvarkė bus 
pateikta vietoje.

Skyriaus Valdyba

Socialdemokratų 
suvažiavimas

Birželio 29 d. Bostone 
Įvyks Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos suvažiavi
mas. Jis bus tuoj po Ameri
kos Lietuvių Kongreso.

i autu šventė

Kasmet rengiama miesto 
.<ode Tautų šventė šiemet 
bus kuo birželio 6 iki 22 d. 
Kiekvieną vakarą bus kito
kia programa, o dailės paro
da bus visą laiką. Birželio 
17 ir 21 d. programoje daly
vaus Onos Ivaškienės vado
vą ujamas tautinių šokių 
sambūris.

Balfo atstovas

Šiemet Cape Cod’e vasar
namį įsigijo ir Lūšiai su 
Veitais. Jų vasarnamis yra 
prie Monument Beach ir va
dinasi Colonial Irm.

Bostono Sandaros Moterų 
Klubas skautų džiamborės 
(sąskrydžio) reikalams pa
skyrė auką $5.00.

Dailidės laimėjo

Dvi su puse savaičių užsi 
tęsęs 4,500 dailidžių strei
kas pasibaigė. Dailidės lai 
mėjo 40 centų valandai, ku
rie bus pridėti dalimis per 
3 metus, nes sutartis pasira
šyta iki 1961 m. balandžio 
30 dienos.

Baigė MIT

Inžinierius Jurgis Bobelis 
‘master of Science” laipsniu 
baigė Massachusetts Tech- 
nologojos Instituto pramo
nės vadovavimo skyrių. Iš
kilmingas diplomų įteiki
mas visiems baigusiems bus 
birželio 13 d.

Jie gau* diplomus

e__ «_ un.: D_cvių nm>i r «uij

Sandaros 7-ta kuopa ren
gia kortų vakarą (whist 
party) šį šeštadienį, birželio 
(June) 7-tą dieną 8 vai. va
karo. Kviečia visus atsilan
kyti ir atsivesti savo drau
gus. Parengimas bus mūsų 
svetainėje 124 F St., So. 
Bostone. Bus daug gerų do
vanų ir visi turės gera laiką

Rengėjai 

Išvyksta atostogų

Prof. Ignas Končius nuo 
birželio 15 d. išvyksta 2 sa
vaičių atostogų, kurias pra
leis pas šavo sūnų Connecti
cut valstijoj.

'Laisvės Varpo” gegužinė

“Laisvės Varpo” metinė 
gegužinė bus birželio 8 d. 
Brocktone Romuvos Parke. 
Meninė dalį atlieka Worce- 
sterio Meno Ratelio choras, 
kuriam vadovauja muz. J. 
Beinoris.

Rygoje prieš 50 metų

Atkelta iš 7-to pusi.)
mokratų veikimas yra geią 
nešantis darbininkams.

Bostono universitetą šį pa- į Junginio narių dorovinis 
vasarį baigė Lola Januškie- lygis buvo aukštas ir ne tik 
nė (psichologiją), Vytautas aukštas, bet stipriai veikian-
Strolia (muzikos skyrių), 
Leonardas Mockapetris (lėk 
tuvų inžineriją), Richard 
Kvedar iš Athol, Mass. 
(geologiją). Baigusiųjų 
sąraše yra ir dar viena lie
tuviška pavardė —James C. 
Vargelis iš Arlingtono, ku

ris kitus savo tautiečius, at
vykusius Rygon susirasti 
darbo. Tokie naujai atvy
kusieji dažniausia buvo ge
ri padaužos, mėgėjai pa
triukšmauti, išsigerti ir sa
vo raumenų jėgos pranašu
mą parodyti prieš kitus. Tai

ris baigė kūno kultūros sky- peštynės nebuvo retenybė, 
rių. , Lietuvių socialdemokratų

Iškilmingas atestatų įtei- junginio nariai, buvę kaip 
kimas bus birželio 8 d. Bos- į kas jų taip pat tokiais pa- 
ton Garden patalpose. daužininkais, triukšmada-

SUSITIKĘS KURIOS NORS DRAUGIJOS, KLUBO 
AR KITOKIOS ORGANIZACIJOS VADOVYBES NA
RĮ, KLAUSK, AR JO ORGANIZACIJA JAU IŠRINKO 
DELEGATUS I AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ, 
KURIS BUS BOSTONE BIRŽELIO 27—28 DIENOMIS, 
AR PASKYRĖ AUKĄ? JEI NE, PARAGINK TĄ

Praeitame numery Balfo 
skyriaus išrinktųjų kongre
so delegatų sąraše buvo pra
leista inž. J. Mikalausko pa- NEDELSIANT PADARYTI 
varde: __ 4’

Visiškas
įtaisymas

o « e
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WHIL, 1430 kilociklų 
Medford, Mass.

WORC, 1310 kilociklų 
Worcester, Mass. 

Sekmadieniais
8:00 iki 8:30 vai. ryto

VEDftJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.- 

BROCKTON 18, MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS

ODA SIUNTINIAMS J 
Parduodu pirmos rūšies odų, au- ► 
lėlius, padus, vitpadžius siunti- ’ 
niams į užjūrius nupiginta kaina. • 
Atlieku visus batsiuvio dirbau ’ 
vrreit. sųžiningai ir duodu patari- . 
mus apie odas. Adresas: ’
173 Eighth SU So. Boston; 
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- I 
rus trečiadienius ir sekmadienine. ’

Telefonas: AN 8-0055 t

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvi* Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
uiejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei 
narnos. Pirm r.-gu kų darote, pa» 
kambinkit, paklausMt mūsų kainų. 

Telefonas CO 5-5839
i 2 -M t. Vernon, Dorshester, Mat 

kUUUUUUUUUOUZll

$245
Kol kainos dar nepakilo.

2 METAI GARANTIJOS motorai 

PASAUK DABAR t*-“ GE 6-1204

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

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

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

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

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

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

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

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 Main Street, Raynham, Mass.

«ooc<x»eeeoeooci300(9oooooooeeo8<»eeooocx90ooeooosoo(xxxx
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 West Broadnray, So. Boston 27, Mas*. Tel. AN 8-8764

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSUOS 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 siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštą siuntiniai paruošiami greičiausia laika.
Dabar galima. siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
“Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sj lntnH«to įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vak vak., ketvirtadieniais nuo 
a <Ū 7 v si vok. ir ėaūladtoaiato au* S ibi Ž vai. aa stoto.

t ' i

DR D. PILKA
s: m I M 4 
M ase T *11

548 BROADVVAY 
80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1890

TA AV

Dr. John Repshis
UFTVVIB GYDYTOJAS

t-4 Ir S-S 
Ir tventadtontotoi

pagal

488 Columbia Road 
Arti UpMu’a

. RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
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
damas ir “Keleivis.”

^sL AN 8-2712 irta BI 4-9012

Dr. J. C. Segnumr
(LAiontm

X-RAY Aparatų

VALANDOS: mm 8-4, auo 7-8 
834 BK0ADWAY 

SOOTH BOSTON. M A 88.

Tek AN8-2805

Kas perka ar
namus, ūkius, 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
Tek: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tek GE 6-2887

tam nmff

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lauko 
ir vidaus: apkalame Stoge
liais ; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom 
Prašom kreiptis:

Joha Petras
14 Gartland Street 

Jamaica Plaia,
TsL: JA4-4676
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APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Joatiee of the

598 E.
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1761 Ir AN 8-148

Dr. J. L. Pasakomis 
Ihr. Amelia E. Rsdd 

OPTdMETRISTAI

VALANDOS:

Nuo * ryto iki S

447 BR0ADWAY 
40UTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
SEAL EBTATB * INSUBANCB

408 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MA88. 

Office Tel AN 8-0*48
Bm. IT OMOLB 81BBCT

Tat FA 8-8611

KETVIRTIS A CO.

tfodoSa MpooifttaB
879 W. H»ADWAY 

80UTB BOSTON 
TsL AN 8-4449

FLOOD SQU ARE 
HARDWARE CO.

t


