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Maskva Vilkina Ūkišką 
Pagalbą Lenkijai

Lenkijos Komunistų Vadų Lankymasis Maskvoje Slepia
mas Nuo Visuomenės; Vadai Grįžo Tuščiomis Ran

komis; Rusai Nenori Mokėti už Lenkijos 
Gelžkelių Naudojimų; Kur Lygybė?

Prieš trejetą savaičių iais- Japonų Premjeras
i ui Ir o t n oriausio •vųjų kraštų spauda prane

šė, kad Lenkijos komunistų 
vadai, Gomulka, Cyrankie- 
wicz, Spychalski ir dar keli Japonijos ministerių pir-' 
buvo nuvykę j Maskvą slap- mininkas Nobosuke Kiši at- 
toms deryboms. Apie tą len- vyksta Amerikon tartis J. A, 
kų komunistų vadų kelionę Valstybes ir Japoniją lie- 
į Maskvą lenkų ir rusų' kiančiais klausimais. Minia 
spauda neužsiminė nė žo- žmonių premjerą išlydėjo iš 
džio. ^Japonijos sostinės. Atsisvei-

Atvyksta Amerikon

SPRENDŽIA BEISBOLO KLUBO ISSIKfiLI.MĄ

Brooklyno Dodgers ir New Yorko Giaata beisbolo klubai, kurie įeina į Tautinę Ly
gų, rengiasi išsikelti į Kaliforniją. Tuo yra susirūpinęs ir New Yorko majoras. 
0>a jį matome posėdžiaujant su minėtą klubu prezidentais. Iš kairės į dešinę: 
Brooklyno rajono prezidentas John Caahmore, Dodgers prezidentas Walter O’Mal- 
ley, majoras Wagner ir Giants prezidentas Horace Stoneham.

M
52-IEJI METAI

Kongresas Svarsto Civilių 
Teisių Įstatymą

Atstovų Rūmai priėmė Civilių Teisių įstatymų; Bet 
Abejojama ar Senate Jis Praeis; Senatas Nubalsavo 

Užsieniams Pagalbų Maždaug Kaip Vyriau
sybė Prašė.

Haiti Respublikoje 
Armijos Vadai Valdo

I
Haiti respublikoje armi

jos vadai pereitą penktadie
nį vėl padarė perversmą, 
nuvertė laikinąjį prezidentą 
Fignole ir patys paėmė val-

Šį pirmadienį atstovų rū
mai baigia svarstyti ir bal
suoti labai svarbų įstatymą 
apie pilietinių teisių saugo
jimą visame krašte. Svar
biausiai įstatymas saugotų 
pilietines negrų teises pieti
nėse valstijose, kur valdan
čioji baltųjų dauguma daž-

džią. šeštadienį ir sekma- nai nesiskaito su rasinės 
dienį Haiti sostinėje prade- J mažumos pilietinėmis teisė
jo sklisti gandai, kad Fig-jmis. Tas įstatymas atstovųDabar užsienių spauda kindamas su minia premje

ras sakė, kad jo tikslas yra ■

pažadėta, ir norėdami išsi-į ‘ 1 J Kinijos komunistinis re- njnkas Bulganinas siuntinė- Vakarinėj Vokietijoj šį nerolai atsake kulkosvai- mo, kaip tas įstatymas pa
derėti iš rusų užmokėjimą' Japonų vadas atvyks į žimas pripažįsta, kad jų ar- • vjgomg valstybėms grasi- rtidenį bus parlamento rin- džiais. Apie 50 Haiti sosti- siseks pravesti senate, kur 
už naudojimą Lenkijos ge-' Washingtoną trečiadienį ir mijoj atsirado priešingumų nančįus laiškus. Kai ku- kimai. Socialdemokratų par- nės gyventojų nušauta, o pietinių valstijų senatoriai 
ležinkelių visus pokarinius čia jis tris dienas tarsis su tarp kareivių ir karininkų ir rjems kaimynams jis grasi- tikisi sustiprinti savo kiek sužeista pranešimai ne- rengiasi jį ilgomis kalbomis 
metus. Rusai seniau naudo- mūsų vyriausybės nartais tarp karo pajėgų ir civilių na jej jje gurktų leisti atstovybę parlamente ir gal sako. ! (filibusteriu) užmušti. Vy-
jo Lenkijos geležinkelius dėl tolimesnio Japonijos ir gyventojų. Kinų komunistai iViį-tį NATO kariškas ba- net Pavei’žti vadovavimą iš Fignole, mokytojas, bu- riausybė tą įstatymą remia,
kaip savo ir gabenimas ka- Amerikos santykių nustaty- kiek atleido pavadžius ir Tų šalyse, kitus kraštus K. Adenauerio vadovauja- vęs trumpą laiką preziden-. bet to vargu užteks įstaty-
riuomenės į Vokietiją ir iš mo. Japonijos Kiši vyriau- leido žmonėms atviriau kai- jjg vįjįoja taikiais žodžiais mos krikščionių demokratų tu, sako esąs Nevv Yorke, mu> pravesti.
Vokietijos, o taip pat ir ga-sybė siekia susitariiiio su bėti apie režimo trūkumus. į. tuščiais pažadais partijos. Socialdemokratai bet jo šalininkai mano, kadi Bet užtat užsienių rėmi-
benimas visokių reikmenų i Amerika naujomis sąlygo- Daugelis žmonių vengia pa- mtidsteriu oir- Pra(^j° savo rinkiminę jis sušaudytas. mo klausime vyriausybė se
tai kariuomenei buvo daro- mis, kurios leistų japonams sinaudoti “kritikos laisve”, .. .J „ Ma/»milian Ha’ kampaniją dideliu mitingu* H iti nalI«p« valdovai 'nate laimėjo. Senatas nu-
ma lenkų gelžkeliais, bet laisviau prekiauti su komu- nes bijo, kad komunistai J” ’r„i—Dortmunde. Mitinge kalbė- . k . - J-- tpl-. i balsavo įrašyti į ateinančių
lenkai jokio atlyginimo už • nistiniais kraštais. kritikuojančių paskui ne- . ... .. nuraJ? la(i L?.s jo partijos pirmininkas E. ^'us rink muZ ' metų biudžetą:!,637,000,00«i
tai negaudavo. Dabar len- ------------------------ ------- baustų. Bet daugelis pasi- lalską , do' ““LJP® Ollenhauer. .Jis išdėstė so- P i dolerių užsieniams remti.
kai norėjo patiekti rusams PranCUZūi Paraduoja naudojo leidimu ir pačioje /t 1 “ cialdemokratų pažiūras j ------U------------------- įas yra .beveik toki pat su-
sąskaitą uz lenkų gelžkelių komunistų spaudoje pasisa- v svarbiausius klausimus ir a- • 4 • ma- kokios vyriausybe pra
naudojimą ir būk tai prašę Paimtus Belaisvius ^ėl visokių negerovių. žadėjo atmesti giklavimosi_ šė (3.8 bilionų dolerių). į
300,000,000 rublių. Bet ru

ko dėl visokių negerovių. . V. žadėjo atmesti giklav
AByrijof^essa mies-' Tarp kitų vienas genero- klaSomy’bės Rytų Euro^ GWU pagalbos užsieniams davi

mą senatas sutiko įrašyti 
planus ilgesnei, bent kelių 
metų paramai, kuri gali bo

sai apie tokią sumą ir gir- Aizynjoj, ieoessa mies- kilu vienas gene.u- i^nauerig viduj partija sieks
dėti nenori. Lenkai prašę ^lyje, prancūzai po sėk- as *jad^,"’)k a™*‘ £XSd "«priežS ives“ d'd<‘snf vyriausybės Amerikos Prekybos Rū-
BSirtSaSS SE 'X' E SKftR a“

sysžss 5Sf-ss^-c sssasarssc &wa»BSt — ~ s=» —...................

Lt rusai nesiskubiL pa- M- Kartu per garsiakalbį munistus, o santykiai tarp tremoj, pneJtasUs 
žadėtų javu pristatyti. Pa- buvo perduodamas tų belai- kariuomenes ir civilių gy-vietų smaugimo 
našiai lenkai nraše statvti svių pareiškimas, kad jie ventojų nėra gen, nes ka-Vengi įjoj. 
daugiau geležies rūdos Len- P™??** ,buY° .1

yra So- Ollenhauer sakė, jog Ame- bus taip pat geras, kaip ir 
politika rikos ir gal kitų kraštų vy- pirmojoj metų pusėj. Tiesa, 

riausybės norėtų, kad Ade- pinigų brangumas liks irto- 
stiprini- naueris liktų prie valdžios ° todėl kitais metais

projektams vykinti.

Siūlo Išbandyti
Rusų Siūlymą

kė išklausyti.
Lenkijos dabartiniai ko

munistų vadai yra nusistatę

keti socialdemokratams, ne- Tie patys ekspertai

mumsių vaciai yra nusistatę Vietiniai gyventojai tylo- tįnįįln l)nr lvšten 
nebeleisti rusams savo kraš-'mis klausėsi belaisvių pa-, UOT leSKO

Kuboje laukiama gu Adenauerio partijai. šiais metais laukia, kad pla 
Pilietinio Karo--------------  ------ čiai užsimotas mokyklų sta

dar mo atominių ir vandenilio 
ginklų bandymo 2 ar 3 me
tams ir dėl laikymo inspek-

to išnaudoti, bet jie šiuo tar 
pu yra priklausomi nuo ru
sų ii rusai nesiskubina savo 
pažadų tesėti, kas dar la
biau sunkina Lenkijos ūkiš
ką |iadėtį.

Pernai lenkai sumažino

reiškimo. Visi belaisviai yra; Naujos VįįriaUSįįbeS Kuboje žmonių nusista- Vengrai Ruošiasi
iš Tebessa apylinkės. Pran
cūzai skelbia, kad jie kau

stymas prieš karišką Batis- 
Italijos vyriausybė, vado- tos diktatūrą eina griežtyn

Teisti Imre Nagy mas ūkio ramstis.

tymas ir toliau vykdomas torių Rusijoj, Amerikoj ir 
kelių tiesimas bus papildo-! Anglijoj, kurie prižiūrėtų

tynėse su sukilėliais netoli yaujama ministerių pirmi- ir ypač viso krašto jauni-
Tebessa nušovė 205 sukilę- ninko Zoli, pereitą savaitę mas yra griežtai priešingas R. , J' . rpn{na U 
liūs. Patys prancūzai tose pasitraukė iš savo vietos to- diktatoriui ir jo valdančiai naiv.Hnmuikautynėse turėjo 13 nušau- Ll, kad ji parlamente gavo klikai. • - dz!a« d"'eI,?, Par?d»ma>

J. 
me-

Bourget • Manoury Sudarė

kad tokių ginklų bandymo 
nebebūtų daroma. H. Gait- 
skell mano, kad tai būtųPrancūzų Vyriausybę neblogas “pirmas žingsnis"

--------- nusiginklavimo derybose.
Radikalų partijos vadas juo labiau, kad rusai sutin*

anglies eksportą į Rusiją. į ty >r sužeistus kareivius, daugumą tik su neo - fašis- Amerikos spaudos prane- i^i c Nagv buvęs Vengrijos !^°ur?es ’ Manoury sudarė ka su svetimų inspektorių
Dėl to eksporto sumažini-į —---------------;----------- tų balsų pagalba. Nenore-Šimais, negausios F. Castro n,.emieras laike venm-u su- nauJ3 Prancūzijos vyriausy- laikymu savo krašte.
mo Rusijos diktatoriai buvo į Jordanija Uždarė^ dama remtis parlamente fa- kariškos pajėgos rytinėje kilimo msus' narnai i kuri n«turi parlamente
labai nepatenkinti. Prane
šama, kad Chruščiovas prie-

Pasiuntinybę šistų balsais, vyriausybė pa
sitraukė.

. . . ........ - pnes rusus pernai , ----- .------
Kuboje gali atsilaikyti pnes spalio mėnesį. Tuo tikslu a,sklos daugumos, kaip ne- 
Batistos kariuomenę tik to- Kadar valdžia buvo arešta-

Rusai tokį pašifvvmą pa
darė ne Londone, ku. dery-

turėjo nė neseniai nugriuvu-, bos eina, bet besilankyda-
si G. Mollet vyriausybė, i mi Suomijoj, kur Crhuščio-

tas seniau lankėsi Maskvo- tarė uždaryti savo pasiunti- ti pasiėmė krikščionių de- ventojai veik visi remia su- VencrHos^ niezidenta ^r^ii ^var^*aus*ej* nauj°s vyriau-!vas vienoj kalboj toki su-
je, kad esą lenkai norį ly-;nybę Egipto sostinėje Kai- mokraty vadas Cezare Mer- kitelius. Katalikų bažnvčia, lwr dv; svaitės tardė sybės ramsčiai parlamente manymą paminėjo.C., ------------ Sv. g- --------------—------------ - ’ P^i dvi savaites taide. radikalų -r sociaHstųi L_

MAŽINA
ARMIJĄ TIBETE

dŽL?^ .^nė? vusi Zoltan Tildy, buvusį

gybės, bet patys nesilaiko Te ir atšaukti visus tamau- zagora, senato pirmininkas, kuri paprastai remia viso- r . v . • i. .. —
tos lygybės ir vienašališkai j tojus. Jordanija kartu skel- Ji8 stengiasi sudalyti vidų- kius diktatorius, kol jie sti- :"Tre jaCV’. Ku ju- partijos, prie kurių dėsis ir KINAI 
sumažino anglių statymą Bia, kad ji “nenutraukia” rio partijų koalicinę vyriau- j priai valdžioje laikosi, Ku- \a as' M u’tl* i^'e kitos vidurio grupės.

. ,, -- - - boję dabar jau pradeda H±!iRusijai. “Ar tai yra jūsų ly
gybė — klausė Chruščiovas

diplomatinių santykių 
Egiptu.

»u sybę. prašė iš Vakai-ų pagalbos BEVANAS LANKYSIS 
RUDENI AMERIKOJE

Kinų komuniistų vp-ausy- 
bė praneša, kad ji atšaukia 
iš Tibeto daugumą savo val
dininku. Kodėl tai daroma.

( --------------------------------- persimesti į opozicijos pu- v -t ; • '
—kai jūs nutraukiate ang-i Pasiuntinybė uždaryta to- Lebanone Kruvini Rinkimai sę, bet kol kas dar šaukia J af'
lių statymą? O jei mes nu- dėl, kad Egiptas pareikala- Lebanone jau antras sek-!kraštą prie taikaus ginčo g111.*' —-------
trauksime geležies rūdos vo atšaukti is Kairo Jorda- madienis buvo balsuojami sprendimo. ? į1 7 , Anglijos darbiečių vadas
statymą, artai bus lygybė?” nijos ambasadorių, kaipo kandidatai į parlamentą. Diktatorius Batistą viešai k ‘ •• K. laikoma* A. Bevan šį rudenį lankysis Kinija neaiškina. Bet nese
—teiravosi Chruščiovas. nepageidaujamą asmenį. Vyrausybės šalininkai rin- priesaikauja, kad jis leis Koma.. Amerikoje. Jis keliaus po niai atėjo žinių iš Tibeto.

Nežiūrint išorės “norma- Jordanija seniau iškėlė kai- kimus laimi. Birželio 16 d. laisvai išrinkti savo įpėdinį Yra viena kliūtis I. Nagy Rusiją ir Lenkiją, o paskui kad ten žmonėms gresia di
lių” santykių, Maskva su tinimą prieš vieną Egipto šiaurinėj Lebanono dalyje ir tada pasitrauks, bet jam teisti. Būtent ta, kad J. Ka-'atvyks į Ameriką. Anglų delis IJado pavojus. Gal ta
įtarimu žiūri į Lenkijos ko- diplomatą, kad jis įuošęs įvyko susirėmimas taip bū- mažai kas tiki, o nekantros- dar buvo Nagy vyriausybės Darbo Partijoj A. Bevan priežastis ir verčia kinų vy-
munistų bandymą vesti dau- pasikėsinimą prieš Jordani- rio balsuotojų ir policijos, nieji iš viso nenori laukti naiys ir pritarė reikaiavi- dabar yra partijos kalbėto- riausybė mažinti savo val
giau mažiau nepriklausomą jos karalių, o is to ii' kilo Susišaudyme 20 žmonių bu- dar metus laiko iki dikta- mui, kad rusų kariuomenė jas užsienių politikos klau- dininkų ir kareivių skaičių
nuo Maskvos politiką. tos “nesusipratimas”. vo užmušta ir 30 sužeisto. ;torius pasitrauks.' būtų ištraukta iš Vengrijos, simais. ___ Tibete.
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’Darbą’jpavarčius
Paskutiniame “Darbo” verbavimo tikslu, šiek tiek 

žurnalo numeryje, ką tik Įtariamus galima buvo pa- 
išėjusiame šiais metais, yra dėti i Varnius.
eilė idomių straipsnių, ku- Tas pirmas kovos prieš 
riuos patartina visiems per- opoziciją laikotarpis baigė- 
skaityti. Tarp kitų jame yra >i organizuotos opozicijos 
net du straipsniai apie suardymu. Apie tą kovąvė- 
gruodžio 17 d. nenersmą liau niekas ir nebekalbėjo 
Lietuvoje 1926 metais—vie- ir jauni žmonės, augę hie
nas J. Kaminsko, kitas J. tuvoje. apie tų metų opozi- 
Greimo. cijos naikinimą nėra net

Apie J. Greimo straipsni girdėję. Taip atsitiko ir p. 
reikia atsiliepti, nes auto- Greimui, 
rius sakosi noris duoti to Po Voldemaro pavarymo 
istorinio Įvykio “analizę”, chuliganiškasis režimo lai- 
oet užuot bešališko nagri- kotarpis baigėsi ir vėliau 
nėjimo patiekia eilę visai jau Smetonos vadovybėje 
klaidingi; faktų. Analizuoti buvo ieškoma fašistinių pa- 
koki nors istorini ivvki ga- vyzdžiu Lietuvai tvarkyti. 
Įima tik turint prieš akis Misijos i Italiją. pamėg- 
teisingus faktus, o ne pro- džiojimas svetur daromų 
pagandos rėkavimus. Keis- autoritarinių bandymų ir 
ta. kad “Darbo” redakcija jau lėtesnis, bet visvien vei- 
skaitė reikalinga toki straip- kius opozicijos smaugimas, 
sni skelbti. Ji daug teisin- Tada buvo gėrimasi ne tik 
giau būtų pasielgusi, jei itališku fašizmu (Romos 
straipsni būtų grąžinusi au- universalumo draugija).bet 
toriui su nurodymu faktiš- ir vokišku nacizmu. Tą lai
kų jų jame daromų klaidų, kotarpi nutraukė 1934 m. 
kad autorius galėtų faktus birželio mėnesi Kubiliūno 
patikrinti ir savo “analizę" vedamas sukilimas, kuris 
remti ne išmislais, bet fak- pasisekė. Bet Smetona pa
tais. “Bešališkumu” kiai- sirodė suktesnis, negu uni- 
dingų faktų skelbimo pa- formuoti žmonės ir galų ga- 
teisinti negalima. Faktus le jis laimėjo, o sukilėliai 
aiškinti kiekvienas gali sa- atsidūrė kalėjime. Prieš vol- 
vaip, bet pačius faktus krai- demarinius karininkus Sme- 
pyti. tai tikrai ne LDD lei- tona betgi niekada nevarto- 
džiamo žurnalo užduotis. jo tokių smurto priemonių.

Keletą .J. Greimo nukry- kaip prieš kairiąją opozici- 
pimų nuo faktų čia ir nuro- ją. J. Greimui tai gali būti 
dysime. naujiena, bet jam daug kas

J. Greimas visą poperver- bus naujiena, 
smini laikotarpi Lietuvoje 1935 metais smetoninis re- 
ima. kaipo vieno, nesikeliu- žinias turėjo susidūrimo su 
šio režimo laikotarpĮ. Jis naciais Klaipėdoje. Tada 
sako. kad “Vienintelė rim- fašistinis ūpas atslūgo ir 
ta kova. kurią jam (rėži- Smetona pradėjo svaičioti 
mui i teko viduje pastoviai apie koki tai lietuvišką au- 
vesti — tai kova prieš Vol- toritarizmą. 1936 metais Su- 
demarą. voldemarininkus ir valkijos ūkininkų streikai 
ta pačią jaunąją karininki- tuos svaičiojimus užbaigė ir 
ją. kurios dėka jisai (rėži- jau vėliau, po lenkų ultima- 
mas t ir buvo susikūlęs, tai tumo, palaužtas ir moraliai 
kova prieš dešinįjį ekstre- supuvęs smetoninis režimas 
mizmą (kraštutinumai”. šaukėsi uždarytų opozici-

J. Greimas užmiršo, kad nių partijų talkos Lietuvai 
nuo perversmo iki 1929 me-įvaldyti. Bekaulė opozicija, 
tu Lietuvoje valdė Vol d e- net neišsiderėjusi savo’ati- 
maras ir voldemarininkai. o darymo”, su tuo sutiko ir 
Smetona ėjo tik prezidenti- Lietuva baigė savo nepri- 
nės iškamšos pareigas. Tas klausomas dienas liaudinin- 
laikotarpis buvo žymėtas kams ir kademams daly- 
diktatūrinio režimo kova vaujant smetoniniame reži- 
prieš opoziciją, ypatingi bgvo. rainio ęvo-
prieš socialdemokratus irsu liucija.
jais bendrai kovojusius liau- J. Greimas tvirtina, kad 
dininkus. Nurodysiu tam Lietuvos demokratijos ne- 
laikotarpiui gana būdingą laimė buvusi tame. kad Lie- 
ivyki. kaip kova prieš opo- tuva pasirinko “prancūziš- 
ziciją buvo vedama. kojo tipo parlamentarizmą”.

1927 m. jnadžioje gyve- Tai aiški klaida. Lietuva 
nau Aleksote tame pačia-i savo demokratišką tvarką, 
me name. kuriame apačioje jei jau kopijavo iš ko nors, 
gyveno seimo atstovas Pra-‘tai greičiausiai iš VVeimaro 
nas Vikonis. Vieną vakara respublikos. Prancūzų de

mokratijoj rinkimai visada, 
su labai mažomis išimtimis, 
vyko ir vyksta mažose rin
kiminėse apylinkėse, kur

KOKS TftVAS. TOKS IR Sf’Nl’S

\ ežiku unijos prezidento Dave Beck sūnus eina tėvo 
keuais. Senato komisijos klausinėjamas jis prisidengė 
konstitucijos penktuoju papildymu ir atsisakė ne tik 
i klausimą, ar jis gaudamas iš unijos $69.000 algos 
ką nors joje dirbo, bet atsisakė pasakyti, ar jis pažįsta 
savo tėvą. čia matome Beck jaunąjį apklausinėjimo 
metu. .................................šg

išgirdau lauke šūvius, gal 
desėtką ar daugiau. Kol aš 
spėjau išeiti laukan pažiū
rėti. kas čia vvksta. šūviai
nutilo ir apačioje sužinojau, i renkamas vienas atstovas ir 
kad P. Vikoniui grįžtant iš [tokiuose rinkimuose asmens 
miesto, perėjus Aleksoto vaidmuo yra visai kitoks, 
tiltą, ji pradėjo lydėti keli:negu rinkimai partiniaissą-
uniformuoti vyrai ir netoli 
namų pradėjo i ji iš revol
verių šaudyti. Laimei nepa
taikė. Banditai Lietuvos ka-

rasais, prisilaikant propor
cingo atstovų paskirstymo 
pagal gautus balsus. Bet. ži
noma. demokratijos forma

rininkų uniformose nebuvo maža ką teturėjo bendra su 
išaiškinti, jų nieks ir neaiš-.jos nelaime, 
kino. Tokiu atsitikimu bu-' J. Greimas aiškina, kad 
vo ir daugiau. "partijų apibūdinimas gali-

To laikotarpio. 1927-1929 imas tiktai pradedant ne 
metų karo lauko teismai nuo jų ‘ideologijos’, o nuo 
perleido j»er savo valyklai jų ekonominės programos, 
šimtus žmonių, daugiausia i nuo konkrečių socialinių 
socialdemokratų ir valstie- sluogsnių. kuriuos sąjūdis 
čių liaudininkų, ar neparti-,faktiškai atstovauja, nuo 
nių. kurie buvo Įtariami ak- realių ekonominių interesų, 
tingai dirbę prieš režimą. kuriuos praktiškai partija

Tuo laiku buvo dažnai gina”, 
daroma šimtai ar net tūks- Tas visas posmas skam- 
tančiai areštų vienu metu ba lyg ir teisingai, bet jis 
j>o visą kraštą “persijoji- yra nebaigtas. Svarbu ne
mo”, užbauginimo ir šnipų tik ką partijos atstovauja,

bet svarbu ir kaip jos tą 
daro — pripažindamos de
mokratiją ir visus jos apri
bojimus. ar siekdamas dik
tatūrinėmis priemonėmis 
savo tikslus vykinti? Svar
bu ir “ideologija”, nes ir 
visai priimtinų ekonominių 
reikalavimų partijos gali 
norėti uždėti kitaip manan
tiems savo dvasini pavadi 
ir smurtu tempti juos Į sa
vąjį dangų.

Bet p. J. Greimas nėra lo
giškas. Jis, paaiškinęs tik
rąją partijų esmę, tuoj pat 
ima ir paskelbia lietuviškus 
tautininkus “vidurio parti
ja“. Jei žiūrėti ekonomi
nės programos ir atstovau
jamųjų sluogsnių, tai tauti
ninkų partija Lietuvoje bu
vo dešiniausia partija. Krik
ščionys demokratai buvo to
li kairėje nuo tautininkų ne 
tik žemės reformos klausi
me. bet ir socialinės ista
timdavystės reikale. Todėl 
ir visas J. Greimo pasako
jimas apie “vidurio” parti
jos šeimininkavimą Lietu
voje smetoniniame režime 
yra grynas nesusipratimas. 
Tiesa, jei žiūrėti “ideologi
jos” (prastai sakant, vaikš
čiojimo Į bažnyčią,, tauti
ninkai buvo pakantresni ir 
nesiknaisiojo po savo šali
ninkų sąžinę, juo labjayu 

-kad-tu šai inrtikų partija bu
vo sutraukusi iš kairės, iš 
dešinės ir “iš niekur”.

Tautininkai visą laiką bu
vo prieš žemės reformą ir 
pasistengė ią suniekinti, 
kaip tik Įsistiprino valdžio
je. Tautininkai pridėjo dva
rininkams ne tiktai po 70 
ha žemės, bet ir po 25 ha 
miško, jie priveisė “pavyz
diniu” ūkiu, “kultūriniu”*. — *. 
ūkiu ir surado kitokių būdų 
palikti dvaras neišdalintus.

J. Greimas mano, kad 
tautininkus “produktyvumo 
dėsnis” vertė duoti dvari
ninkams žemę. Bet kam 
prie 70 ha pridėti 25 ha 
girių? Ar tai ilgi “produk
tyvumo” reikalavimas? 
Bendrai, tautininkai pavo
gė iš lietuvių liaudies apie 
600,000 ha žemės ir atida
vė ją dvarininkams; tą jie 
darė visai ne gamybos kė
limo sumetimais, bet vado- 
vaudamies savo socialiniu 
idealu, ar teisingiau savo 
vadų Smetonos ir Voldema
ro pažiūromis, nes eilinių 
tautininkų, ypač naujai i 
partiją sugužėjusių valdi
ninkų, niekas ir neklausė 
kaip jie norėtų žemės klau
simą spręsti.

J. Greimas giria tautinin
kų ūkinę |xditiką. Esą “Į 
jų aktyvą galima Įrašyti 
Lietuvos žemės ūkio revo

liuciją — javų ūkio rekon- 
versiją i gyvulių ūki...”

Tai humbugas. Koo?>era- 
cijos ugdymas, perėjimas f 
gyvulių ūkį nebuvo tauti
ninkų išradimas, bet tik per
imta politika iš anksčiau 
buvusių režimų — krikde
mų ir demokratinės val
džios.

Kooperatyvai Lietuvoje 
pradėjo kurtis dar prieš pir
mąjį karą, o po piimojo ka
ro dėl prekių trūkumo visui’ 
pridygo vartotojų koopera
tyvų. Perėjus Į lietuvišką 
valiutą ir išvalius iš pagrin
dų žmonių kišenes nuo pi-

JJI <*w
dėjo kurtis kredito koope
ratyvai, o jau 1925 ir ypač 
1926 metais po visą Lietu
vą dygo pieninės ir 1926 
metais kooperatyvinių pie
ninių buvo maždaug tiek, 
kiek ir 1939 metais. 1926 
metais Įsikūrė ir Pienocent
ras, o Lietūkis buvo senes
nis už Pienocentrą. Perėji
mas Į gyvulių ūki ypač spar
čiai vyko 1926 metais, ka
da ūkininkai pradėjo masi
niai gerinti kiaulių veislę, 
kuo puikiai pasipelnė dva
rai. kurie laikė veislinių 
kiaulių. Ūkio “rekonversi- 
ja”, ar kaip Raulas Kemek
lis sakė, “Lietuvos sųkiąuli- 

•’ nijriąs” btjvo visai natutal 
tąsa anksčiau vestos politi 
kos ir atiduoti už tai kredi
tą tautininkams, reiškia ne- 

' turėti jokio nusimanymo 
J apie Lietuvos ūkio netoli- 
'mą evoliuciją. Žinoma,tau
tininkų laikais sviesto eks
portas kilo. jau jų laikais, 
1926 metais masiniai pra

dėtas kiaulių veislės geri- 
Į nimas, pasireiškė bekono 
i eksportu, jų laikais pridygo 
.aplink pienines pieno nu- 
' griebimo punktų, bet tai 
viskas buvo tąsa to, kasiki 
tautininkų peivei-smo buvo 
daroma.

J. Greimas vadina koope
ratyvus “socialistine foima” 
ūkininkavimo. Čia ilgi ne
susipratimas. Kooperatyvai, 
—išskyrus vartotojų koope
ratyvus liesi imančius gamy- 

įbos, ir išskyrus bendre že
mės dirbimo kooperatyvus 
—su socializmu neturi nie
ko bendra. Jų užduotis — 
sustiprinti ar papildyti indi
vidualinį ūkį, kas toli gra
žu nekvepia socializmu. Bet 
tai tik tarp kitko prisiminta.
J. Greimas užsimena 1926 

metų “betvarkę” ir sako, 
jog esą būdinga, kad tauti
ninkų riksmas apie tą be
tvarkę susikristalizavo “j 
“raudonųjų’ manifestantų 
numuštą — kun. M. Krupa
vičiaus tvirtinimu net nenu
muštą — gen. Bulotos ke

purę”.
Ir vėl ta “generolo kepu

rė” ir tai “Darbo” žurnale!
Ar nebūtų laikas ir p. J.
Greimui ir kitiems susipa
žinti su tos kepurės istorija 
ir tų niekų nebekartoti? Kanados rinkimai su sąjungininkais ir tik po
Tuo tikslu priminsime tą ,, , , t . tokio išsiaiškinimo darys
istoriją dar kartą. Kanados pai lamento rin-savo siūlymus rusams.

I 19^3 metais renkant an !<imai J?as!^al?e. ?lsal ne.tl? Sąjungininkai mano, kad 
™etai8, renkant an kėtai. Rinkiminiai pranašai nuo tok:G aiškinimosi rei- 

traji seimą, krikščionių de- t ausiriko beveik taip . ° »*Kimm°si iei?
mokratų valdžia areštavo ° , • 1 oeveih. uup keJ0 lf pradetl, o ne duoti

1 1 no 1 a-a aie. pat, kaip panašus pranašai niįlins “namindines min- rodos, 92 kandidatus j sei- ' iriko* Amerikoie 1948 H“??* pągnnrtines min- 
ma kuriuos buvo išstatė ko- ° AtneriKoje dms tls»» to pasiūlymo, kūno są-
mą. Kuriuos duvo į&iatęKO- metals_ Ispranasautas vai- i,inmninkai dar nesnėio an- munistai pasivadinę “Dar- dančios liberalų paitijos n,nkai da‘ nespejo ap* 
bo kuopomis . V įsi arestuo- jajm^jimas vj^o praiaimė-
ti kandidatai apie tns me- jįmu po 22 metų valdvmo Neutrali Norvegija
27 m^°poaiJimo rinkt RePublikonl' vadas “•»:

mu, jie paskubomis buvo D . . . *...................... te Wm. Knowland padarė
teisiami Kaune Tilmanso sa- ®et.ir. laimeJ^ieji konser- pasiūlymą, kad Amerika tū
lėje kariuomenės teismo ir \-onal- k° rėtM sutikti “neutralizuoti”
visi buvo išteisinti. Juos iš- dz\au^S’ deit llberalai P1*3' Norvegiją, jei rusai mainais 
leidžiant iš kalėjimo, dar xede 102 .atstovus> tai kon- sutįktų atitraukti savo ka-
tebesant krikščionių demo- s?r'atonai £a'° tik 110 nUOmenę iš Vengrijos.

• vietų, toli giazu iki reika-atų aidžiai ir naujam atstovų daugu- Dėl tų mainų atsiliepė
seimui nesusirinkus, komu- - ‘ NoiTegiJa ir ^iškė, jog

sTna T kaS *P™*a sunykti so- Norvegijos užsienių politi-
v ‘ • u v • cialistu partija Į parlamen- ką kol kas veda ne senato-kuopininkams Krikščionių I ] akovais, vie- riai Washingtone, bet Nor-
demokratų valdžia demons- ‘turėtų 23 o vegijo? vvriausybė Oslo
tracijos visai nedraudė, po- kredito partjja turi parla- mieste. Kai kurie Amerikos 
Iicija pne jos net nesu ode, mente 19 vietų kejių laikraščiai priminė senato- 
bet demonstrantai, daugu- yiet parlamente dar nėra riui iš Kalifornijos, kad
XJe • Un° Zy v’ a^kumo rašant šiuos žo- Norvegija nėra Amerikos
300 ar 400 is viso, jokių džius “satelitas”, kuriam .galima
ypatingų ekscesų nedai e, Rag dabar SU(iarys vy- pasakyti “neutralizuotis” ar 
tik ragino žiopsančius zmo- riausvbę? Kaip ta vyriau- ginkluotis, o juo labiau, ku- 
nes nusiimti kepures pnes svbė\.Jd aiškiJdau. vi galima būtų “mainais” 
ių nesamą raudoną vėliavą. ^mos? matysime kai. neutralizuoti...
Buvo raginamas n meteli- mvninėj- Kanadoj koalicinę Kada buvo laikas ir pro- 
nanjos generolas Bulota vy,.jaUgybę^ ar mažumos vy- ga ką nors Vengrijoj dary- 
nusnmti kepurę, bet jis ne- r[ausvbę kuri greįtu laiku ti, senatorius Knovvland ty- 
paklause ir niekas jam nie- turėg skelbti naujus Hnkį. Įėjo. Tada ir jis manė, kad 
ko nedarė. Tai visa istorija. mug Tokjus klausimus da- nieko nereikia daiyti. O da- 
Ji liūdna, nes del generolo baf spauda svarsto sąryšy- bar, kada pienas palietas ir
kepures užmirštama, kad 9- . gy Kanados rinkimais baigia džiūti, senatorius iš- 
zmones apie tns metus bu- J
VO laiKOITli Kaicjimv be JO- ?rcZiuditC

simiegojo.

Likvidavokios kaltės. Ji liūdna dar ir Likvidavo “tik” 800,000!
todėl, kad tą nenumuštą ge- ^,aval?5 Prezi?en’ .. v. .. ,. . . .
nerolo kepurę prie krikš- tas D- ?• E.senhouer vieną k K.mjos apl.nk.ma.s ke- 
ėionių demokratų valdžios (,lenat P> vo. negalavi- .ais praneša apie Mao Tse-
tautininkai nn’kpwė “Gri- mu- Laimei, tiktai toki liga tung kalbą pasakytą dar va- Saus valdžiai” i? J. Grei- b«y° P'^Męnt,, sario mėnesį šiais metais,
mai, net 17 metu po Smeto- ka!P. JĮ bartais padalo ir su -Mao ginas, nepaprastu kl- 
nos režimo valo, dar nepa- el ln'a‘s Piljociaus. Bet ir nų komunistų žmoniškumu, 
jėgia atsikratyti nuo jiems Joks menkniekis parode.ko- esą kinų komunini tarp 
ikaltn i ralva melo k? svar^ų vaidmenį Amen- 1949 metų ir 1954 metų

" ’ . koje vaidina prezidentas— “likvidavę” tiktai 800,000
Tokių faktų iškraipymu U2teko pilvo susopėjimo, žmonių, o po 1954 metų jie 

J. Greimo straipsnyje aš kaįp tuoJ- pat jautrioji bir- iš viso nustoję žmones sker- 
dar tunu pasižymėjęs gero- atsiiiepė vertybių kriti- sti ir tik išimtinais atsitin
ką desėtką, bet rašinys iš- mu, o spauda knaisiojasi jx> mais dar kai ką likviduo- 
tyso ir . viso klausimo vis-;prezjdento sveikatą, lyg tai ja...
vien neišgvildensi. Kai Ku-;bbtų kažkokia sensacija. Palyginus su bolševikų 
riems J. Greimo straipsny-! skerdynėmis Rusijoje kinų
je patiektiems tvirtinimams Prezidento spaudos sek- komunisty atrodyti

,ta»d£,ima PHtaiti’ tet bendre- ^ton^. aiškino kad prezi- -žmoniškr»; jei jy paduoti
de!rto h*a.k.ll0.deI. melV,,2 Ir^vidHptąjų skaičiai yra 

duoda apologetika, arba PaJaus- Pnsipazinsime, kad tėisingi Rusijoj likviduotų- 
naiviu autoriaus nesusivo- ™es jau jemaii. turėjome ^. konlageriuose laikomų, 
kimu, apie ką jis mandriais Įtarimo del pajaus —vis- badu numarintų kalėjimuo- 
žodžiais kalba. “Trumpa- vien mėlynių obuolių, ana-užkankintu skaičiai sie-
kelniškumu” to pateisinti nasP ar kl*b ~ Y,rsk,’įkia daug milionų. Atrodo, 
negalima. Pine jaunatvės namumo. Bet tie, kūne pa-, kad Azija duoda Europai
reikia pridėti gerą doząig-nurodyk, “žmoniškumo” pavyzd? — 
norancijos. kad milionai žmonių pajus Azijoj likviduo£ tik 800,-

kasdien šveičia ir jiems nie
kas neatsitinka. Todėl pa-

_ _______ našu, kad ir prezidento li-
KASDIEN 120,000 GALVŲ ga nepakenks pajų biz

J. Jni.

niui ...
Pagal Jungtinių Tautų Or

ganizacijos išleistą metras- Vienybė su sąjungininkais
tį, 1956 meteis mūsų žemėj Valstybės sekretorius per- 
gyveno 2.325,000,000 zmo- ejtg savaitę, pasikalbėjime 
nių. Bendrai paėmus kiek-. S(J spaudos atstovais pripa- 
vienam 1,000 žmonių buvo į žino ka(, u An,eriUos į 
34 gimimai ir 18 mirimų. i jos sąjungininkų dar nėra 
Per dieną visos jem^gy-^ vieningo sutarimo dėl nusi- 
ventojų priauga 120,000, o ^„^„,0 derybu su So-
per valandą beveik 6,000.
Jei tas prieauglis nepasi
keis, tai iki šio šimtmečio 
galo visos žemės gyventojų YJ 
skaičius padvigubės.

Didžiausias prieauglis yra 
! Pietų Amerikoje (2.6G ), 
antroj vietoj yra Afrika ii

vietų Rusija.
Amerika turi paruošusi

eilę pasiūlymų dėl “pirmųjų 
žingsnių” nusiginklavimo 
reikalu. Amerikos delega
tas pagrindines to pasiūly
mo mintis išdėstė ir Rusijos 
delegatui. Bet Amerika dar

4 -3 - *1 • (nėra susitainsi su savo są-
auglis tesudaro nuo 0,6 iki 
vieno nuošimčio.

jungininkais dėl jos daro
mų pasiūlymų. Todėl tarp

000, bent oficialiai...

Nusiginklavimą*

Ar nusiginklavimas rim
tai svarstomas Londone, ar 
tai tik nauja propaganda? 
Tok? klausimą kelia visi ste
bėtojai nusiginklavimo de
rybų, kurios vyksta jau 11 
metų. Kol kas tos derybos 
nepagimdė nė mažiausio 
Įieliukščio.

Kadangi pasklido gandai, 
kad nusiginklavimas dabar 
jau “rimtai” svarstomas, tai 
žmonės pradeda nekantrau
ti, nes ir iš tų rimtų derybų 
vis dar niekas neišeina. Per 
11 metų baikojosi, plepėjo, 
varė propagandą, melavo, 
kalbėjo niekus, pūtė dūmus 
Į akis, o dabar staiga pradė
jo rimtai kalbėtis! Kas Įti
kės tiems baikoriams, jei jie 
ir kažinkaip muštųsi ? krū
tines, kad dabar jie “rim
tai” kalba? Atrodo, kad net 
ir rimčiausių kalbų nebeuž
tenka, bet reikia kokio nors

Įdomu pažymėti, kad pa- sąjungininku kilo nepasi- 
gal minėtą metrašti ilgiau- tenkinimas, ‘ kad Amerika 
šia žmonės gyvena Olandi-į derisi “per jų galvas” su 
joje. Ten vyrų amžiaus vi- rusais.
durkis yra 71 ir moterų 73; Iš valstybės sekretoriaus, „
metai. Trumpiausias Indi jo-, pasisakymo atrodytų, kad .susitarimo. Bus jis ar ne 7 
je—tik 32 metai. . Amerika bandys išsiaiškinti
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KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NAUJO BROOKLYNE
LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS SUVAŽIAVIMAS

Birželio 1 ir 2 ivvko Lie- ko dali užėmė sveikinimai1 * * • •
tuvių darbininkų suvažiavi- raštu ir žodžiu. Žodžiu svei- 
mas Brooklyne, N. Y. Ka- kino A. Žilinskas, F. Rama- 
jiados Montrealio kuopa sa- nauskas, J. Kiznis, P. Bra- 1 
vo atstovo neatsiuntė, o pa- zaitis, Jonas Leonas, K. 
sitenkino gražiais suvažia- Michelsonas, Dr. J. Repeč- 
vimui sveikinimais. Viso su- ka, V. Kalvaitis ir daugelis 
važiavime dalyvavo per 30 kitų. Vieni jų sveikinimo 
atstovų. žodi tarė savo vardu, o kiti

L.D.D. suvažiavimo daly- ivairių organizacijų vardu, 
vius parengimo komisijos ** šių sveikinimų žodžiu: 
vardu pasveikino Jonas dar buvo sveikinimų ir ras- 
Hermanas ir paprašė LDD tu- ^ia suminėsim kas ras- 
centro valdybos pirminin- sveikino ir kas kiek LDD 
ko V. Jackūno suvažiavimą nuvažiavimo proga aukojo, 
atidaryti. V. Jackūnas,taręs Aukų sąrašas čia nėra pil-. 
11 um pa žodi, pakvietę susi- nas» nes Jos dar ateina: 
rinkusius atsistojimu pa- LDD 21 kp. $100, LDD 3 
berbti mirusius LD1) narius, kuopa $55, LDD 7 kp. $50.' 
tarp kurių ir prof. V. Bir- Adv. Keistutis Michelsonas i 
žišką. Paskui, suvažiavimui New Aork, N. Y., $35. Po 
vesti pirmininku buvo iš- $10: P. Kriaučiukas, New . 
rinktas J. Hermanas, jo pa- York, N. Y.; P. Mankus,

NAUJAS GYDYTOJŲ PREZIDENTAS

Neseniai Neu Yorke Įvykęs Amerikos Gydytoju Drau
gijos suvažiavimas išrinko naują prezidentą dr. David 
B. Allmau (dešinėje). Kairėje buvęs prezidentas dr. 
LMvight Murray. Kaip žinoma, minėta draugija yra 
labai priešinga socialinio draudimą įvedimui.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
CAMBRIDGE, MASS. nume

L.D.D. 7-ii kuooa suvažia- veiklą tiki, kad ir toliau ji 
•kmingai bus varoma.

‘Darbo” reikalu
Kadangi LDD centro ko- kuopa, dr. D. Pilka, LSS6(1 Rimavičius ir V. Kalvelis), 1957 ni birželio 1-2 d.d. Bus smagi gegužinė

rie šiaip nariai buvo užimti 
kitais neatidėliojamais rei
kalais. Trečią sekmadieni 
Brooklyne buvo ruošiamas
baisiųjų birželio Įvykių mi- ---------
nėjimas, o ketvirtą sekma- Klubas šelpia moksleivius 
dieni svetainė buvo užimta, i Amerikos Ljet piliečiu 
Beliko paskutinis menesio KIabas . k ė (|vį
sekmadienis, birželio .ib-ta st:|,tl,liiias Bostono 
diena.

Nors minėtą dieną oras į 
gali būti jau visai vasariš
kas, bet susirinkimas turi 
Įvykti, nes tai bus, gal būt, skir-a 
paskutinis prieš atostogas 
susirinkimas, o antra - turi-

tu paduoti iki liepo? 
šio pradžios.

Stipendijos komisijos 
narvs S. Zavis

stipendijas bostono umver 
.-i teto studentams lietu- 
\iams. Kiekviena stipendija Bus 
po 8500.

Viena stipendija buvo pa- Šv.

GARDNER, MASS. 

vyrų dr-jos gegužinė

Petro ir Povilo Vvru
muzikos fakulteto P^?l|>įn«, Draugija birželio 

pirmojo kuiso studentei D.

me susipažinti su LDD dvi- 
metinio suvažiavimo atlik
tais darbais, apie kuriuos 
mūsų delegatai darys pra
nešima. Todėl kviečiame vi-*■
sus 7 kuopos narius atvykti Į 
Atletų Klubo svetainę, 1332 
Halsey St., Brooklyne bir
želio 30 d., 3:3C vai. po

Mongirdaitei, kuri, kaip 
num prof. Stevensonas pra
nešė, yra labai gabi ir daug
žadanti mokinė.

22 ir 23 d.d. rengia metinę 
gegužinę gražiame Lietuviu 
vasarnamy žavingo
ežero.

Gegužinės komisijoje yra 
C. Genaitis, V. Višniauskas.Antrąją stipendiją gavo 

pedagogijos fakulteto pas- J- Bekeris, A. Juška, A. Na- 
kutinio kurso studentė Liau- kutis, G. Panevėžys u B. 
danskaitė. Ji baigia ir dirbs Kukauskas. Jie sako. kad 
pedagogijos srityje. Tuo bū
du

pietų. Nauji nariai taipgi pendija.
bus priimami.

LDD 7 Kuopos Valdyba

AKRON, OHIO

miteto sekretorius J. Sonda j<U0Pa> A. Žilinskas, LSS 1. ja; prįkiauso didelė padė- LDD atstovų suvažiavimas, LSS 20 kuopa su A. L. 
suvažiaviman negalėjo at- kuopa, A. J., O.Geguziene, ka> nes ji daug pagelbėjo apsvarstęs “Darbo” leidimo Tarybos skyriumi įau per 
vykti, tai jo pranešimas su- Boston, J. vCentro Komitetui. Be jos sąlygas rado, kad: eilę metu ‘ rengia bendras
važiavusiems buvo perskai- °na?’ _ ’ '* pastangų suvažiavimas ne- r “Darbo” žurnalas organi- gegužines Taip bus ir šie-
tytas. Taip pat buvo per- -daziene, NewYorkį, N. būtų buvęs toks gausus ir zacijos likslams siekti irjos met Piliroji gegužinė bus
skaitytas ir knygų peržiū- į- » U m ? k, p nebūtų gavęs tiek sveikini- idėjoms skleisti yra būti- birželio 30 diena, o antroji
rėjimo komisijos praneši- į’J?11 rS palydėtų “žaliukais”. Ji nas į,- jo leidimo išlaikymui liepos 28 d. draugų
mas, nes tos komisijos na- ^7)U”iene’ B1J‘; dviem atvejais sumose at- reikia imtis visu priemonių nieku sodne (773*
rys N. -Jonuška suvažiavi- Welton, St. Parzinskas, J. stovams pietus ir pokyli. Vi- j,- burti visas jėgas. Avė.).
me nedalyvavo. A Sfeenį bUV° ““ * maI°-« ?« Stengtis ,ž- Akrono ir kitų aplinkinių

Kitas praneši- j,.,. Mass.* V. Če- - - - - - naio turini kiek galima jvai- vietovių lietuviai maloniai
L-iii f n Viii ‘ • 1

Vienas
mas

ir 
sukėlė šiokiu tokiu

ginčų ne tiek dėl tų prane
šimų esmės, kiek dėl kaip 
kūnų formalumų nepaboji- 
mo. Ta proga pasisakė P. 
Ramanauskas, J. Buivydas, 
P. Kriaučiukas, J. Stilsonas, 
V. Anesta. J. Taurinskis, V. 
Jackūnas ir kiti. Pirminin
kaujančiam J. Hermanui 
pasiūlius, abudu pranešimai 
buvo priimti. LDD centro 
valdybos piniginę apyskaitą 
padarė Anesta. Jo praneši-

lieka laisva viena sti-
bus gerų dovanų, gardžių 
valgių, žodžiu, bus maloni. 
Įdomi gegužinė, to dėl pra
šo visus dalyvauti, ypač bi
čiulius iš Athol.

Klubas visų pirma stipen
diją skiria jo narių vai
kams, antron vieton eina 
Cambridge lietuvių vaikai 
ir trečioj Didžiojo Bostono

Massachusetts lietuvių žmona buvo atvykę iš

Kitos žinios

Bronius Višniauskas

Trum-
Bisson

su 
N.

vaikai. Taigi lietuviai, ku- Augusta, S. C., aplankyti 
rie mokosi ar žada stoti mo- savo tėvų. Pasisvečiavę cia 
kintis Bostono universitete d., jie sugrįžo namo. 
kuriems reikalinga medžią- . Bronius Rakauskas susi- 
ginė pagalba, prašomi žiedavo su Shelia l.edger, 
kreiptis i Bostono universi- Lydijos Deveikytės - Led- 
teto* stipendijų (scholar- ger dukterimi. Vestuvės r,u- 
ships) raštinę arba Į Klubo matytos spalio 5-ą dieną, 
valdybą (823 Main St., Vincas Daraškevičius su- 
Cambridge, Mass.). Pagei- situokė su J. Soderman. 
dauiama. kad prašymai bū- Garniškis

H

Suvažiavimas Įpareigojo pinti paliečiant visas gyve- kviečiami tose gegužinėse 
Centro Komitetą ir kuopas nimo sritis bei mokslą, o dalyvauti. Tikimės geru bi- 

organizacijos gy- čiuliu ir iš Clevelando.
MPh t: ~......* Rensžiai

z^Uis bX Mass : M. «s k"^ Aidimu.

kanauskas, Meriden,Conn.
S. Cibulskis Stąmford, LDD 25 metu sukakties, ,.o. tingai 

(Draugija įsteigta. 1*932 tkimį

LDD organizacijos reikalu
Tį p to. t c/’ Pasiūlymas pakelti nario 1957 m. birželio 1-2 d. d.
A.„. • °j P S0"3; mokesti atmestas. Vadinasi, LDD suvažiavimas, išklau-j
Vidus, Pasadena, Calif.; «[• .,asi|įeka toliau SI me- sės drg. Kiznio ir Stilsonoj

MIAMI, FLA.

Pivarono atminimui
Gegužės 15 d. Pittsbur- 

ghe mirė Petras L. Pivaro- 
nas, garbingas Amerikos 
lietuviu veikė ias.I • *

. , , - „ -v - — ,-------- ------ - „mu. ^yvrnunui u.-L,PaŽinaU Jik’-ieš 3 metus.
mas vienbalsiai buvo priim- *lso labo aukll gauta bostoniškės atstovės Vinciū- deli Įnašą ir kartu sklaidė P1,m3 kartą sutikus jis pa
tas be jokių ginčų. • 4/6. nienė, Yalmokienė ir Ado- komunistinius ir fašistinius j^ar^ dideli Įspūdį. Jis taip

Petrėnas ir J. V. Stil- Dar paminėsiu, kad raštu, maitienė. Jos dėkojusios : svaigalus, kurie pradėjo-Otričjosi I.ietu\os tiageoi-
sonas padarė pranešimus, ^yvažiavimą sveikino^ir D. brooklyniečiams už drau- gaubti lietuvių visuomenę. Ja’ Jos Pa(ičtimi, >ekė mū

sų veiksnius savo kraštui iš
laisvinti, }<’ žmonėms pagel
bėti ir pats toj veikloj da-

rp , . T11 pasilieKa ir toliau $1 me- sęsTa alas, Chicago, I i ; E. {ams pranešimus, pasisako;
VaiciekauskTT’st Ėouis , ™kl.'™<*js pabrėžia/ LDD per 25 savo gyvavi-
Illinois....................... ’ikad suvažiavimu patenkin- nio metus daug nuveikė ir

. ... . . Li ir atstovai is kitur atvy- Amerikos lietuviu kultūri-
Atsiprašau, jei ką pralei- kę Tą vješai pareiškusios niam gyvenimui padarė di-

..... .. padarė pranešimus, -uvažiavimą sveikino ir D. brooklyniečiams už drau- gaubti lietuvių visuomenę.
kuriu pirmas kalbėjo apie Britanijos Lietuvių Sočiai-įgišką priėmimą, nuoširdų;' Ir ateitvje ‘raginame vi- 
“ Darbo” redakcinius reika- ^mokratų Organizaci ja/, vaišinimą ir žadėjo grižu-|sus mūsų narius, mūsų drau-
lus, antras—apie
‘Darbo” organizaciniusrei- 

kalus. Abiejų pranešimai 
buvo visų su Įdomumu iš
klausyti ir paskui dėl jų 
buvo pasisakyta. Čia kal

LDD j,. Londone leidžiamas “Dar- J sios Į savo kuopą dar uoliau
bininku Balsas Dariaus

i Girėno Statybos Komitetas.
Nominacijos komisijos 

(Brazaitis, Spūdienė, Kriau* 
čiukas, Anesta) vardu bu

bėjo P. Kriaučiukas, Kalve- vo, centro
lis, J. Buivydas, J. Taurins- kandalatalj
kis, T. Buivydienė, V. Ane- Briedis, J. Buivydas, W. 
sta, Paulauskas, J. Kiznis, i}/ Anesta, P. Brazaitis,. V. 
J. Vilkaitis ir kiti. iJ5a. ve?.R’, d’T Bimavicius,

Visų kalhejusn, buvo ben-ig j. visi vjenbal.
•♦oc nooroirf oYnmoc Lrarl .......šiai išrinkti. Jų pavaduoto- 

Spūdis, O. Blažie-
dras pageidavimas, kad 
“Darbas” išeitų laiku, o 
taip pat, kad kaip kuriu au-

^'ki7s. ■^vieton’ išrinkto 

K. Bukaveckas. Į LDD su

jais: F.
|nė, A. Buivydienė, jai atsi-

nri visiems suprantama kai 
ba. Iš pranešimų ir kalbų 
aiškėjo, kad “Darbo” skai
tytojų skaičius tolydžio au
ga, jis vis daugiau suranda 
rėmėjų ii\savo draugų.

“Darbo” redakcijos var
du pranešimą turėjo pada
ryti redaktorius prof. J.
Kaminskas, bet tuo pačiu 
metu posėdžiavo Vilkas, tai 
jis negalėjo ateiti ir pada- rejkaĮingų šnekų kaip ne
lyti dar antro pranešimo— bl-Jta vjsj laikėsi rimties ir 
Dabartinė politinė padėtis ir kalbėjo laikydamies tvar- 
Lietuvos laisvinimo reikalai. ,

L.D.D. kultūros reikalais 
kalbėjo J. Kiznis. Jis pla- D 
čiau nušvietė LDD kultūri- r 
nius uždavinius ir nurodė, Apie suvažiavimą parašė 
kad visi tie uždaviniai yra ir mūsų bičiulis Brooklynie- 
LDD konstitucijoje numa- tis. Iš jo paimame tik tai, 
tyti. kas pirmojo korespondento

Suvažiavimo geroko lai- nepaminėta.

važiavimą atvykusiems ir 
svečiams buvo suruošta šau
ni vakarienė. Jos metu bu
vo pasakyta daug sąmojaus 
ir rimtų kalbų. Vakarienei 
šeimininkavo Buivydienė, 
Spūdienė ir joms talkinin
kavo dar kitos.

Bendrai suvažiavimas sa
vo darbais buvo našus, he

Vlks

JETUVIŲ SEIMAS

dirbti draugijos labui.

LDD SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS

Sveikinimas Vlikui
Lietuvių Darbininkų Dr- 

jos suvažiavimas, kuris Įvy
ko 1957 m. birželio 1-2 d. 
Brooklyne, New York, svei
kina Vyriausią Lietuvos 
Laivinimo Komitetą ir linki 
jam Lietuvos laisvinimo 
darbą apjungti visas lie
tuvių demokratines jėgas 
visuose pasaulio kontinen
tuose Į vieningą kovos jun

gus rėmėjus neatlaidžiai., 
veikti ruošiant paskaitas, i 
pranešimus ir kitus kultūri
nius parengimus.

Visakeriopai remti mūsų 
kuopų veikla, o ypač žurna
lo “Darbo” leidimą plati
nant ji tarp skaitytojų ir 
remiant ji savo raštais. Ne- 
rečiau kaip du kartu per 
metus infoimuoti LDD cen
tro valdybą kas vietose nu
veikta ir naujo atsiekta.

J rezoliucijų komisiją bu
vo išrinkti:

Kiznis, Petrėnas ir Stilso
nas. Jų suvažiavimui patiek
tos rezoliucijos susilaukė vi
sų suvažiavime dalyvavusių

1956 metais vasario 16- 
sios minėjime jis pas mus

kalbą.
Mes tada tikėjome, kad tu
rėsime progos dar nekartą 
ji išgirsti, bet deja čia tai 
buvo jo paskutiiiioji kalba.

Jo žmonai, seimai bei gi
minėms reiškiu gilią užuo
jautą.

A. Skudzinskicnė 
ARGENTINA

pasakė Įspūdingą

Padėka Maraškauskams

gini, kad nepriklausomos,
demokratinės ir pažangios, bendro pritarimo. Be šių 
Lietuvos kuo greičiausiai į čia skelbiamų rezoliucijų 
atstatymas priartėtų. Į dar viena buvo priimta an

Siųsdamas širdingiausius 
sveikinimus per “Keleivi” ir 
linkėdamas viso gero p. p. 
Maraškauskams, gvv. 75 
VailSt., VVaterburv, U.S.A.,
reiškiu jiems didžią padė- 

Lietuvių darbininkų drau-!glų kalba Lietuvos laisvini- ką už užsakymą man “Ke 
gija, remdama Vliko akci- j mo reikalais. Toji rezoliuci- ’ ’ ' ”
ją, garantuoja jam pilną 
pasitikėjimą ir paramą.

Ameriko* Lietuvių Tarybai
Lietuvių Darb. Draugijos 

suvažiavimas, kuris įvyko 
1957 m. birželio 1-2 d. d. 
Brooklyne, New York, svei
kina Amerikos Lietuvių Ta
rybą linkėdamas ir toliau 
jai sėkmingai derinti Ame
rikos lietuvių sroves Lietu
vos laisvinimo darbui. Lie-

ja buvo LDD suvažiavimo 
vardu pasiųsta JAV užsie
nio reikalų ministerijai.

LDD 7 kp. susirinkimą* 
birželio 30-tą dieną

šiuo pranešame Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 7-os 
kuopos nariams, kad regu
liarus kuopos susirinkimas 
biržely negalėjo Įvykti pa
prastu laiku, t. y., antrą mė-

tuvių Darbininkų Draugija nėšio sekmadienį, nes be- 
aukštai vertindama ALTO [veik visa valdyba ir kaiku-

P.L.B. Seimo Organizacinio 
Komiteto ir jo finansų ko
misijos pirmininkai šaukia
si lietuvių visuomenės pa
ramos

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimo ir jo pro
ga Įvyksiančių parengimų 
reikalams, visai kukliai 
skaičiuojant, reikalinga apie 
$34,009. Dalis jų ateis už 
parduotus tikietus. Bet di
džioji dalis išlaidų šaukiasi 
lietuvių visuomenės para
mos.

Netenka aiškinti kultūri
nių tautinių parengimų 
vaidmens ir reikšmės. Kiek
vienas lietuvis supranta, 
kad mūsų tautiniai kūrybi
niai laimėjimai, parodyti 
amerikiečiams ar kitų tau
tų žmonėms mūsų meno pa
rodoje, muzikos dainos va
kare, spaudos ir filatelijos 
parodose, sporto žaidynėse 
yra akivaizdus mūsų tauti
nio kultūringumo Įrodymas 
ir labiausiai Įtikinąs argu-

miau nurodytas bankines 
Įstaigas arba tiesiai komite
to iždininkui A. S. Trečio
kui.

Fidelity Union Trust Co.,
Citizens - Clinton Office 

505 Clinton .Avė. 
Newark 8, N. J.

Liberty Federal Savings 
& Loan Association 
202 N. Broad St.
Philadelphia 2, Pa.

Schuvler Savings & Loan 
Association of Kearny

24 Davis Avė. 
Kearny, N. J.

Standard Federal Sav
ings & Loan Association

of Chicago 
4192 Archer Avė. 
Chicago 32, Ilk
A. S. Trečiokas 
311 VValnut St.
Newark 5, N. J.

Siųsdami savo auką. ne
užmirškite pažymėti, kad 
siunčiate P. L. B. Seimo rei
kalams.

Aukotojams iš anksto ta-
mentas, kad mūsų Lietuva l'iame nuoširdžią padėką.
verta nepriklausomybės. 

Organizacinis komitetas
ir jo finansų komisija tvir
tai tiki, kad kiekvienas lie
tuvis savo asmenine auka 
parems komiteto pastangas. 
Aukos prašomos siųsti Į že-

Msgr. Jonas Balkunas
PLB Seimo Org. Ko
miteto Pirmininkas 
Adv. C. S. Cheleden 
Finansų Komisijos 
Pirmininkas

1957 m. birželio 1 d.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

leivio”, kuris lanko mane 
kas savaitė ir duoda įvai- £ 
liausiu žinių iš viso pašau- * 
lio. ’ :

Su pagarba j
Jonas Papečkys *

Rosario, Argentina *
, Z-a. 1

Conn. Gavom koresponden- £ 
ciją, bet nežinom, kas ją J 
atsiuntė, kadangi siuntėjas X 
nepasirašė. Prašome siun- X 
tėją atsiliepti. t,

REDAKC. ATSAKYMAI

Pirkit vaistus is tikrai Amerikos valdžios 
pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY

29 Kelly Square, Worcester, Mas*.

44
*<
i

•«

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruotą 
ka Vytautą Skrinską. ”Ideal Pharmacy“ savininka. čia is- 
pik’onii gydytoju receptai ir patarnaujama sveikatos reika- * 
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti. 4

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime * 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse. X

vaistunn- j,
<♦

vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervu Ii- :, 
štai pasiunčiami VISUR. Rašykit 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską. B- S. Reg. Phm. 

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 
Ir Notary Public

.......... .

nuo
V.»i-

s, s smums *
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Studentų švente kuns buvo sumuštas prie
j mano rankas pateko 4 kuokės' J.° mažj likučiai 

puslapių laikraštėlis "Už kartu ,su VK?. ‘audonųjaar. 
taiyhinį mokslų” N 19-20. m,Ja buvo lsv-vtl ,s L,etu* 
Tai Kauno politechnikos in- X0S* . , ...
stituto “partbiuro, direkci- bolševikai 1940 me-
jos, komjaunimo ir profsą- ^is užėmė Lietuvą, vėl pa

sirodė ir gen. Žemaitis, bet 
šį kartą jau “liaudies ka
riuomenės vadu”, o ją pa
vertus “teritoriniu korpusu” 
ir jo vadu paskyras gen. V. 
Vitkauską, gen. Žemaitis 
buvo jo padėjėju. Vėliau 
jis buvo atšauktas j Mask
vą ir ten ėjo aukštas parei
gas.
Tada taip buvo galima,' 
bet pamėgink dabar?

Kauno “Tiesoj” A. Liep-

jungos komitetų organas”. 
Komunistinio “tvaigo” ja

me mažai teradau. Vienoje 
vietoje parašyta, kad “kiek
vienas studentas ši iškilmin
gą momentą dar ir dar kar
tą dėkoja Komunistų par
tijai už laimingą jaunystę, 
už šviesią ateiti”, kitoj kad 
“Pakiliai atšventę Gegužės 
Pirmąją, studentai toliau 
linksminosi, džiaugėsi savo 
laime, jaunyste ir šviesiu 
tarybiniu gyvenimu ivyku-

LAIMĖJĘS IR PRALAIMĖJĘS

Hank Bloomgarden (dešinėj), laimėjęs televizijos pro
gramoj $t*2.500. ir jo varžovas Jim Snodgrass (kairėj) 
pralaimėjęs, nes jis nežinojo neseniai sukurtos Afri
koj negrų valstybės (i h ana ministerio pirmininko var
do, ir todėl tegavęs $4,000.

. . ... . , snonis rašo apie Lietuvosšiame II-jame instituto fes- po|itinių žurnah|s
1%a į * . . , . . Pasirodo, smetoninės Lietu-

Tai būtų ir viskas, jei ne
būtų hidrotechnikos fakul-

Nikitos naujas vaistas
Nikita Chiuščiov, vyriau- čios. Viena ministerijų, pa- 

vos kalėjimuose bolševikai sias Sovietų bosas, kalbėda- sigaminusi medinių namų 
kaliniai leidę net žurnalus, mas “partijos ir vyriausy- Karelijoje apie 20 kv. metrų 

Kauno kalėjime 1935-40 bės” vardu Vyriausiam So- gyvenamojo ploto, vežasi 
metais buvęs leistas “Kovo- viete Maskvoje gegužės 7 juos i
tojas”, . 100-120 puslapių, dieną, patiekė Sovietų “par- tapčių 
Žurnalas, perskaitytas vie- lamentui” svarstyti Sovietų rija iš Sibiro išveža daug 

kameroj, eidavęs i ki- pramonės ir statybos jier- didesni kieki namų j kitus 
ajonus. Tai tėra 
škesni pavyzdžiai

... . 10,0.y . ...... ................................--<• aizdūojamo chaoso
urcamzac.,^ SZ ’1938 metais Kauno kalė- ?.žl k0 l’<?rtva,'k?'m1as lcika- l?la»;^ą™ .^vietiniam ūky- 
urgamz-acijo. ko ingumą, bolševikai išleidę ir hngas, ko įs jo laukiama, ir je, del kurio gaištamas lai-
bet gauni įspūdžio, kad ir J. ° w/se>ikai įueiuę ii .^hv-vI-hu r.,™ henrotiškai pi k vnia.utš nptiki žnririn literatūrinį žurnalą “Mūsų kalP pertvaikyta. bu\o kas, oepiotiskai eikvoja-
tXmin™mu * Devintame forte sė- patiektas ir atitinkamo įsta- mos medžiagos ir žmogaus

Bet tefZ' įdomių irki- di"^k ..2?“ &'*XaS°"~

teto komjaunimo biuro na
rio V. Ferencos straipsnio, 
kuriame jis atvirai pripa
žįsta. kad komjaunimo rei
kalai visai blogi. Komjau
nuoliai ne tik blogai moko
si. bet dar
savo organizacijoje 
šaukia kelti 
organizacijos

Sibirą 

km..
uz 4-5 tūks- 
kita ministe-

bei LOT nariai. I narius 
; bus skiriami inžinieriai, 
mokslinių įstaigų atstovai, 
architektai, spartuoliai, ga
būs organizatoriai, išradė
jai, gabūs ką naujo suma
nyti—tai vis dauguma iš 
pačių darbininkų. Tuo bū
du norima pramonės bei 
statybos vadovybę priartin
ti pne paties ūkio ir ją su
rišti su “liaudim”.

LŪT tuiės savojo krašto 
ūkį planuoti, prižiūrėti įmo
nių darbą ir statyti naujas, 
tvarkyti visą ūkį taip, kad 
jis daug, gerai ir pigiai ga
mintų. LŪT bus atsakingos 
prieš savąją vyriausybę, bet 
ją prižiūrės ir jos patvarky
mus galės stabdyti ar juos 
panaikinti ir Sovietų vy
riausybė. Vadinasi, LOT 
bus dviejų pavadžių laiko
ma. Kauja, dirbantiesiems 
iš viišaus užrioglinta įstai
ga.
Ko laukiama?

Gal kam ateis galvon, 
kad Nikita su bendrais, su- 
skirstydami Sovietus eko
nominiais rajonais ir kiek
vienam jų tiekdami taria
mos laisvės savarankiau 
tvarkyti savo pramonę bei 
statybas, tuo ruošia “bro
liškoms” ' respublikoms sa
telitų ateitį? Tokio noro 
pas Nikitą nėra. Maskvoje 
ir toliau dirbs valstybinio 
planavimo organas, Gospla- 
nas. Jis skirstys kiekvienai 
sąjunginei respublikai bei 
rajonui, kuria kryptim ji 
turi vystyti savo pramonę, 
kad ji darniai derintųsi į 
visą Sovietų ūkį. Tik prisi
taikydamos Maskvos pla
navimo potvarkių, galėš 
planuoti savąją pramonę 
kiekviena atskira respubli
ka. Savo kalboje Nikita 
aiškiai pasakė: “Savo veik
loje, tvarkydami ' pramonę 

i bei statybą, respublikų or
ganai turi pirmon vieton 
statyti uždavinius, kurie 
yra svarbūs visai Sovietų 
Sąjungai”. Ir toliau paaiš
kino, kad vengtų autarkinio 
ūkio, tai tokio, kuris galėtų 
bent daugumoje pats sau 
tęsėti atsiskirdamas nuo ki
tų. Kremliaus mintis yra 
aiški: taip suskirtyti gamy
bą atskirose Sovietų daly
se, kad jos negalėtų viena 
be kitos ūkiškai verstis, bū
tų tarp savęs surištos ne 
tik politine savo padėtim, 
bet ir ūkio reikalais ir pa
galiau suaugtu į rieną, dar 
ir ideologiniu pradu ap
jungtą valstybę. Ar paties 
gyvenimo raida paseks Ni
kitos norus, tai jau kitas 
klausimas.

Suprantama, kad “parti
jos ir vyriausybės” patiek
tas įstatymo projektas pra
monei bei statybai gydyti, 
Vyliausiojo Sovieto buvo 
tik dėl formos padiskusuo- 
tas, vis priklaupiant prieš 
Chruščiovą, buvo pagirtas 
ir vienu balsu priimtas be 
jokių pakeitimų. Bus pa
skubėta įstatymas įgyven
dinti bene iki š. m. liepos 
mėnesio 1 dienos, ir bus 
laukta didelių stebuklų. 
Reikia manyti, kad pagerė
jimų bus, bent sumažės mi
nisterijų Maskvoje ir respu
blikose, vienas kitas milio
nas sovietinių činauninkų 
bus pristatyti dirbti gamy
binį darbą ir kiek sumažės 
beprasmiškos maišaties vi
sam sovietiniam ūkyje. Bet 
Nikitos sprendžia ūkio gy
dymo klausimus, užmiršda
mi svarbiausi jo kūrėją-dar- 
bininką ir kolūkininką. 
Apie jų būklės pagerinimą 
įstatyme nė žodžio, ir tik 
Nikita savo sovietiniu van- 

'deniu skiestoj kalboj džiu-,

Broliai ir Sesės Lietuviai
PAVERGTOJE TĖVYNĖJE, SIBIRO TREMTYJE 

IR LAISVAJAME PASAULYJE

komi nepatikimi režimui 
nekalti žmonės ir kaip Sta
lino laikais jose tebevykdo
mi kankinimai ir žudymai, 

i Kad tai tiesa, turime įro
dymus, kaip 1956 m. rugsė
jo mėnesį vienoje priver- 
čiamo darbo stovykloje 
Mordavijoje sargybinių bu- 

i vo žiauriai nužudyti du 18 
ir 20 metų lietuviai studen
tai ir kūniškai sužalotas 

' vienas lietuvis inžinierius. 
• Stovyklos pavadinimas, jos 
i komendantas leidęs žudy
nes, o taip pat vardai sar
gybinių žudikų žinomi. Lai
svuosius vakaras yra pasie
kę gyvi liudininkai įr kai 
kurie įrodymai. Visia toji 
ir kitokia įrodomoji me
džiaga bus panaudota skun
dams ir protestams prieš 
Sovietų Sąjungą kelti tarp
tautinėse institucijose, kad 
lietuvių ir kitų žudynės, 
kankinimai ir trėmimai už 
geležinės uždangos būtų su
stabdyti.

Mes lietuviai niekad ne
pamiršime nei baisiojo bir
želio 1941 metais, nei So- 

j vietinio okupanto mums ki- 
Jtas padalytas kruvinas 
skriaudas.

Tautos kančios sovietinė
je okupacijoje šešioliktųjų 
metinių proga pagarbiai mi
nime savo tautos visus kan
kinius. Meldžiamės už oku 
panto nužudytus ir už gy
vuosius tremtyje kenčiam 
čius. Darome visas pastan
gas palengvinti jų ir tėvy
nėje pavergtųjų likimą.

Šaukiamės laisvųjų vaka
ra pagalbos lietuvių tautos 
kančias sutrumpinti ir mū
sų tėvynei Lietuvai laisvę 
atgauti, kad iš visur grįžę 
ir visi kartu ją atkurtume 
nepriklausomą ir laimingą 
amžiams.

Taip pat šaukiamės į lai
svuosius vakaras nedaryti 
su Sovietų Sąjunga jokių 
susitarimų, kol pavergtosios 
tautos bus išlaisvintos ir 
joms Sovietų padalytos 
skriaudos atitaisytos. Chru
ščiovo ir Bulganino šypse
nos neturi laisvųjų vakarų 
suklaidinti, nes tai šypsenos 
vilkų, tykojančių grobio.

Vyriausia* Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

1957 m. birželio mėn.

BIRŽELIO 30 D.

Šiemet minime 1941 me
tų baisiojo birželio šešiolik
tas metines. Pirmuosius so
vietinio okupanto įvykdy
tus Lietuvoje masinius trė
mimus, kada per kelias die
nas virš 34,000 nekaltų Lie
tuvos vyių, moterų, senelių, 
vaikų ir kūdikių žiauriausiu 
būdu buvo išvežti kančioms 
ir mirčiai į Sovietų Sąjun
gos šiaurės tundras, Sibiro 
taigą ar Vidurinės Azijos 
dykumas.

Po Antrojo Pasaulinio ką
ra sekusieji kiti masiniai 
trėmimai padaugino lietu
vių kankinių skaičių Sibiro 
dykynėse dešimteriopai. 
Šimtai tūkstančių mūsų tau
tiečių okupanto tebelaikomi 
laukinio gyvenimo sąlygose 
už Uralo kalnų ar šiaurės 
speigiračio. Daugelis tebe
laikomi ten vei-gų stovyklo
se. Okupanto padalytoji lie
tuviams žvėriška skriauda 
lieka neatitaisyta. Jeigu ke
liems šimtams iškankintų 
invalidų okupantas leido 
grįžti Lietuvon, šimtai tūk
stančių tautiečių tebelaiko
mi ištrėmime.

Chruščiovas, Bulganinas 
ir kiti barbariškos komunis
tinės imperijos vadeivos ir 
vėl pradėjo laisvajam pa
sauliui savo šypsenas. Jie 
dar kaitą nori įtikinti Va
karas, kad sužmoniškėjo, 
kad su jais galima bend
rauti ir sugyventi, kad jie 
pripažįsta teisę, kad nebe
sikėsina į kitų tautų laisvę, 
kad savo imperijos viduje 
panaikino vergų stovyklas 
ir atleido priespaudos varž
tus, kad viskas, kas Sovie
tų imperijoje buvo padaly
ta bloga, visi kankinimai, 
žudymai ir priespauda bu
vę atlikti Stalino valia ir 
įsakymu, kad jie patys esą 
kitoki — geresni.

Tačiau, visas pasaulis ži
no, jog Chruščiovas ir kiti 
Kremliaus gaujos dalyviai 
buvo vyriausio budelio Sta
lino padėjėjai. Kad jie ly
giai kalti ir atsakingi už vi
sus žudymus ir kankinimus. 
Kad ne Stalino, kuris jau 
trys metai kaip miręs, bet 
jų pačių įsakymu pernai ra- 
deni įvykdytos masinės žu
dynės Vengrijoje. Kadgar- 
susi NKVD generolas Sero- 
vas, kuris 1941 metais va
dovavo trijų Pabaltijo tau
tų trėmimui ir naikinimui, 
ne tik nenubaustas, bet ga
vo paaukštinimą ir dabar 
yra vyriausias Sovietų sau
gumo viršininkas.

Vadinamieji stalinizmo 
žiaurumai lieka neatitaisyti. 
Trėmimai iš Lietuvos ir ki
tų pavergtų kraštų tebevyk
domi, tik nebe taip atvirai, 
kitokiais būdais ir panaudo
jus kitokias* priemones. Pa
galiau, priverčiamojo dar
bo stovyklos Sovietų Są
jungoje tebeveikia, jose lai-

gino “deputatus” ir “sovie
tinę liaudį” dangiškais at
eities migdolais. O “liau
dis” reikalinga tik duonos, 
bet jau dabar, nes jos daug 
kas sovietiniam rajuje stin
ga-

Ir šiai Vyliausiojo Sovie
to sesijai buvo būdinga, 
kad kai kiekvienas jame 
kalbėjusių, pradedant pačiu 
Nikita, vis priklaupdavo 
prieš Lenino abrozą persi
žegnodamas, Stalino var
das nebuvo paminėtas nė 
vieno karto.

V. Kimantas

pareigu- 
nų, tą vis labiau kempėjan- 
ti ir dailia trukdanti biuro-

nys . Panašų žurnalą lei- Nikita pradėjo kalbėti,
nomis buvo instituto suiuo- dę ir Šiaulių'kalėjimo polit- pavaizduodamas tų. anot 

a r i- m • a-i kalimai. jo, milžiniška pažangą irstas festivalis. Tai tikra stu- . . . ... critvie kuria Sovietai kratija. Dėl netvarkos ūkv-dentička švprtp- Tai įdomios žinios. Vadi- UK1° SHG.ie, KU113 oo\ įeiai J . -dentiska šiene dainos, ( kaiėįimUosc vra padarę per 40 metu. Bet Je kasmet niekais paleidzia-
spoitas, studentų darbų pa- i13?.1' ':,meto.no1s haiejimuo.c „...S.,: K-iUt.i .<,t„ mi milijardai rubliu,
rody ir t t Kauno cratvA- OOISeVlKai Kaliniai VIS (iei- mniva.

to galėjo net žurnalus leisti, kalbėti ir apie tai, kas ta- 
: “Keleivio” redakcija turi me ūkyje .vra bloga. Blo-

kose ii- nuvvkę i Nemuno ir dideli zi^mo Angariečio gumų aiškė jo tiek, kiek pas 
k’ • i • i raštu rvšuli kuriuos ik na- šunį blusu, ir visos jos kan-Neneš santaką degino lau- pa '^„vietinio ūkio na-rin-žus. linksminosi, plaukiojo 'ase ls caro kalėjimų. i«a. Sovietinio ukio pagilti
Nemunu ir 1.1. Taip Ūda buvo. O kai

bolševikai 1940 metais užė-

tų dalykų. Gegužės 4-5 die-

mis studentai žygiavo su 
liepsnojančiais deglais ran-

dan, ir nuo pat jo pradžios,

iriai

Kremlius nusistatė pada
ryti netvarkai galą

Kaip žinoma. Kremliaus 
vadeivos niekuomet neklys
ta. Tai ir dabar Nikita, pa-

komunis-
ir festi- me Lietuvą, kaliniams ne į 

valv dainuoti kupletai. Štai ?a*v^ negalėjo ateiti min- 
vienas jų- ką nors panašaus daiyti,
Jau pavasaris atėjo, j™* enkavedistų akys buvo
Gieda varlės ir dainuoja. daug akylesnės negu senųjų 
Mokslas nelenda į galvą, .sargų.
Mano kraujas keičia spalvą. Mirė dr p. Tautvaiias 

-Tu, brolau, įsimylėjai!

Studentiški, ne 
tiški, atrodo, buvę

yra iiadėtas planinio ūkio tiekdamas Vyriausiajam So- 
pradas, o visas ūkio piana- vtvtm naujų planų, pavatz-

davo naują zmgs- 
laimėjimus.

gėrybių paskii-stymas ir vi- Ka’P numatoma juos pa
ša sovietinio ūkio politika siektl- N ikita pi anesė par- 
buvo daromi iš viršaus, lamentui , kad vyriausybės 
Maskvoje -projektą svarstę persusinn-

Buvo pristeigta Maskvoje lJmus. daugiau kaip 40 mil. 

ir “broliškose” respubliko- dietinių piliečių, iškėlę 

se šimtai ministerijų, minis- tavų pasiūk mų ir patiekia- 

teriju padaliniu bei visokių ,nai? Matymo piojektas esąs 

įstaigų. Kiekvienai jų nu- vyiiausybės bei demoki ap

statyta jos uždavinys, ir . haudies pi mokintas 

kie viena ,,4_ k alsius

vimas, gamybos priežiūra 
ir vadovavimas, pagamintų ni

jį, kaipo 

nau ius

Mažeikiuose gegužės 12 
d. mirė daktaras Povilas 
Tautvaišas, 74 metų am- 

i žiaus. Velionis nuo 1919 
įmetu iki 1943 metų buvo

Laikratėlis papuoštas'dau-i ^Iažįki« .aPskrities «?;dyto- 3avinius 
gvbe festivalio nuotraukų. riu* Kusai 1944 metais jį

Įdomi

i Mažeikius.

—Aš ir pats nepastebėjau. 
—Kam ta meilė, kam

vestuvės,
Kam gi toks pakaušiui 

krūvis..

nuo kitumii festivalio daiktinės išvežę į Kareliją, bet darbas fabrikuose ir staty

bos laimėjimų lentelė. meAt,als J,1! vel £ale.10 bose buvo reikalingas stro-

jos
ju ėmėsi tuos už 
vvkdyti, galimai Pagal jį Kremlius bent iš 
atsitvėrusi. Kai dalie< atsisako pats vienas 

tvarkyti sovietinį ūkį ir nu
mato duoti daugiau laisvės

Joje surašyta koks numeris j ?Dzl1 J -yazeiKius. pažiūros bei amžino ūkiui planuoti ir jam vado-
ką laimėjo ir kiek tas lai-; Velionis paliko Lietuvoje paraginimo ir buvo vis tik vauti sovietinio aparato 

žmoną Zofiją Petį auskaitę- blogai dirbamas, reikėjo vis žmonėms vietose. Tam tik- 
Taut\aišienę, o (hieagoje, didinti inžinierių, meistrų, islui visa Sovietija bus su- 
111., sūnų Povilą, žymų p,ižiūrėtojų, priėmėjų, kon- skirstyta ekonominiais ra- 
j-achmatininką, ii dukterį trolierių skaičius, nekalbant jonais ir kiekvienas rajo- 
Aldoną Končiuvienę. jau apje atskaitomybę, nas sudarys atskilą ūkinį

kelionė į poilsio namus 300 i Bostone gyvena velionio transportą ir prekybą. So- vienetą, tinkamą gaminti 
rb., dviratis 940 rb., foto i pusbrolis Vincentas, ilgą vietinio ūkio aparatas išsi-Jam labiausia deramas gė- 
a pa ra ta s “Fed” 500 rb., ra- i laiką turėjęs So. Bostone putė tiek, kad trims darbą rvbes. Pati Rusija bus su-

mikis vertas. Štai keli pa
vyzdžiai: Turistinė kelionė 
į užsienį 1,400 rublių, ke
lionė į pasaulinį jaunimo 
festivalį Maskvoje 1,000 r..

Praeitame numery primi
nėme tiems, kurie yra dir
bę ir buvę socialinio drau
dimo įstaigos (sočiai secu- 
rity) apdrausti, bet tapo 
nedarbingi (disabled) ir 
pensijos negauna, nes netu
ri 65 metu, turi iki birželio 
3(l-tos dienos apie tai pra
nešti savo artimiausiai so
cialinio draudimo įstaigai. 
Kas tą terminą pražiopsos, 
tas gali visai nustoti pensi
jos ar gaus tik jos dalį.

Kreipkis į savo socialinio 
draudimo įstaigą, kur gau
si visus paaiškinimus.

68 rajonus, Vk- 
rajonų. visos ki- 

respublikos

dijo aparatas “Baltika” 765 ' Strand Cafe.
rb., parkeris 25 rb., mote- -------------- ------------
riška l>eretė 25 rb., vyriš
kas kaklaraištis 15 rb., ran- TEISYBĖ UŽDRAUSTA 
kinis laikrodėlis 400 rb., --------
kapron kojinės 35 rb., spi- Lietuvoj 1941 metais bol- , jnn vardo fabrike vienų netą. Vadinasi, ir Lietuva,
ningas 88 rb., vyriška skiy- ševikų kalėjime vienos ka- kontrolierių ir brokerių yra kaip ir jos Pabaltijo kaimy-
bėlė 69 rb. ir t.t. meros kaliniai, leidžiami iš- |^as keturiems darbinin- nai, bus laikomi kaipo vie-

(Žinoma, tų daiktų kai- vietėn, žąsele eidami, vis kams vienas. nas ūkis.
nos nurodytos valdinių krau- niūniuodavo tretįjį intema- —Kiekviena įstaiga turin- Rajono ūkiui planuoti,
tuvių, kuriose dažniausiai cionalą : “Piiinyn, vergai nu- — sakė Nikita — savo jam vadovauti ir nešti at- 
reikiamų daiktų negauna- žemintieji, išalkusi minia, transporto ir susisiekimo sakomvbę už jo laimėjimus
ma ir einama pirkti į juo- pirmyn!’ priemones ir jos dažnai sto- ar pralaimėjimus bus vie-
dąją rinką, kur kainos daug Pareigūnai jiems uždrau- vj nenaudojamos. Gretimai toje sudarytos Liaudies Ū-

dė tą dainą niūniuoti. Ir stovinčiuose, bet atskilų kio Tarybos. Sutiumpinda-
kai dar kaitą suniūniavo, ministerijų fabrikuose vie-imi, vadinsime LCT. Tas 
visi gavo šalto karcerio 48 nam jų būna nenaudojamų LCT sudalys “broliškose” 
valandas žiemą vienmarški- mašinų, kitam reikalingų; respublikose, vadinasi, ir 
niai. Daugiau kaliniai nebe- fabrikų direktomai ne- Lietuvoje, respublikos mi- 
mėgino, nes pakvipo Stali- gajj susitarti dėl perleidi- nisteriu kabinetas, o galuti
no konstitucijos 58paragra- mo be savų ministerijų su- nai tvirtins Sovietų vjhjau- 
fu, o tai nuo 5 metų trem- tikimo... Prasideda susira- sybė Maskvoje. Į LOT bus 
ties ligi sušaudymo. šinėjimas be galo, darbas parinkti jos piimininkas ir

Kaimietis Istovįs, o mašinos rūdyjan pirmininko pavaduotojas

dirbantiems darbininkams 
atiteko vienas, iš jų darbo 
mitęs pareigūnas. Pats Ni-dos

skirtyta i 
raina į 11

“broliškos”
kita savo kalboje pavvz- autonominės sritys su- 
džiui paminėjo, kad Mičiu-: darys po viena ūkini vie-

PRIEŠ 705 METUS

(didesnės).
Stanley ii Montrealio 

Mirė gen. Žemaitis

Maskvoj mirė generolas 
Feliksas Baltušis -Žemaitis, 
60 metų amžiaus. Gen. Že
maitis 1918-19 metais Šiau
liuose buvo organizavęs že
maičio bolševikini pulką.

1252 metais Vokiečių kry
žiuočių - kardininkų ordi
nas pasistatė savo pilį Klai
pėdoje, o miestą perkrikšti
jo Memel. Bet Klai|>ėda 
yra lietuvių statyta ir joje 
prieš tai buvo lietuvių pi
lis ir lietuvių uostas Balti
jos jūroje. Klaipėdos kraš
tas ir per visus vokiečių per
sekiojimus pasiliko nuosta
biai lietuviškas.
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Branduolinės bombos pavojus propaganda). •
Dr. Willard F. Libby, ato

minės energijos komisijos 
naiys, atsakė j Dr. Schweit- 
zer atsišaukimą. Pagrindinė
Dr. Libby mintis, kad ra
diacija iš atominių ginklų 
esanti maža, palyginus su 
natūralia radiacija gamtoj. >

Gyvename branduolinių 90 ir kobalto 60 dulkės, nes 
ginklų ženkle. Tai didelis jos yra stipriai radioakty- 
ir pavojingas ginklas. Sako- vios ir tun ilga amžių. Pra
nta, kad dviejų atominių gaištingas spinduliavimas iš 
bombų pakako tekančios šių dulkių mus pasiekia ge- 
saulčs sūnui ir dieviškajam riant radioaktyvų vandenį Beto, Dr. Libby sakė, kad 
imperatoriui paklupdyti. ar valgant radioaktyvų mai-i nesą jokių davinių, jog 
Palyginus su šių dienų bran- stą. Sakoma, kad po sprog- — j-*-
duolinėmis bombomis, anos dinimų Bikini salose, Ra- 
bombos buvo gana mažos, miajame vandenyne ir Sibi- 
0 be to, atominės bombos re, kai kada lietaus vanduo 
nebuvo spe valiai numestos Japonijoje buvo netinka- 
į kariškus taikinius. Bet pa- mas gerti dėl radioaktyvu- 
sekmės buvo milžiniškos ir mo. Bet ne vien tik iš Ja- 
baisios. ponijos tokie pranešimai a-

Vandenilio bombos kare tėjo. Daugelyje pasaulio 
dar nebuvo panaudotos. Jos kraštų vanduo buvo užkrė- 
tik šiaip nuolat bandomos stas radioaktyviomis nuosė- 
dviejų didžiųjų pasaulio jė- domis ir netinkamas gerti.
gų. Šiuo metu dar viena Kai toks vanduo susige- 
valstybė ją ” ”

dirbtinė radiacija pasiek
sianti pavojingą lygį, jei 
brand uolinės bombos bus 
mėginamos ateityje tuo pa
čiu tempu, kaip iki šiol. Dr. 
Libby yra optimistas dėl ge
nų mutacijos radiacijos įta
koje. Atominė radiacija pa
didinsianti šias tik dviem 
dešimtosiom 1 procento pri- 
leidžiant, kad 10% sponta
niškų mutacijų atsitinka na-

KAS BUVO IK KAS BĖRA

Yincent Ignatowski iš Baltinio r Md. (kairėj), rodo 
savo fotografiją, kada jis svėrė 395 svarus. Jo siuvė
jas, išmatavęs jo liemenį, rado. kad seniau jis buvo 
72 colių, o dabar tik 3(i. Visa tas Įvyko jam gulint 
ligoninėj ir valgant mažo kaloringumo maistą, ypač 
daug raugintų agurkų.

—Nu, o kaip dabar bus, 
Maiki? Ar tu vis dar saky
si, kad stebuklų ant svieto 
nėra?

—O kur tėvas juos ma
tai?

—Turėtum ir tu, vaike, 
matyti. Ve, prezidentui Ai- 
zenaurui suskaudo pilvą 
nuo pajaus, ir raidavei nu
sigando visa Amerika. Na- 
jorke beveik visas Wall 
strytas sugriuvo.

—Wall streetas nesugriu
vo, tėve, nes jis ir negali 
sugriūti. O jeigu ir sugriū
tų, tai nebūtų darstebuklas.

—Bet visgi negali sakyti, 
Maiki, kad tokių prajovų 
negali būti. Jų yra dabar, 
ir buvo seniau. Ve, mano 
frentas Zacirka nusipirko 
“Keleivio” redakcijoj kny
gą “Kokius Dievus žmonės 
garbino senovėje”, tai tenai 
radom aprašyta su visais 
davadais, kokius stebuklus 
seniau darydavo žemaičių 
dievas Perkūnas. Ar tu ją 
skaitei?

—Skaičiau, tėve.
—Nu, tai kodėl tu man 

niekad apie tai nepapasa
kojai? Kai Zacirka pradė
jo ją skaityti, tai mes klau
sėmės visą dieną, net ir iš
sigerti užmiršome. Piima 
aš vis mislydavau, kad se
novėje mūsų žemaičiai bu
vo pagonys, o dabar suži
nojau, kad visokių dievų ir 
šventųjų jie turėjo dar dau
giau, negu mes šiandien tu
rim. Pasirodo, Maiki, kad 
vyriausias jų dievas Praam
žius ir visą svietą išperėjo, 
o Perkūnas darydavo di
džiausius cūdus. Kai jis 
danguje išsižiodavo, tai ant 
žemės audra pakildavo, za- 
vieiuka gilias išlaužydavo; 
o kada jis pradėdavo verk
ti, tai lietus prapliujidavo, 
grybai pradėdavo dygti: o 
kada jis nusijuokdavo, ta
da pasidarydavo gražiausia 
pagada. Teisybė, dabar 
Perkūnas tokių cūdų jau 
nedaro, ba žmonės jau ne
begarbina jį.

—Kad ir negarbina, tė
ve, bet lietus vistiek lyja, ir 
audros taip pat siaučia, 
kaip seniau būdavo. Saulė 
irgi šviečia, nežiūrint artas 
dievas juokiasi, ar ne.

—Nu, tai kokį tu darai iš 
to išvedimą?

—Išvada iš to yra tokia, 
tėve, kad stebuklų nėra. 
Ka- seniau žmonėms atro-

___  ______ _____ o_ tūralios energijos įtakoje.'
išsprogdino j-ja j žemę, auganti ant jos1 Si nuomonė nėra bendra vi-.

(Anglija). Nors tos bombos žolė tampa radioaktyvia, siems paveldėjimo mokslo' 
yra tik mėginamos, jau pa- Raguočiai ėsdami tokią žo- specialistams (genetistam).
sigirsta daug balsų, kad jos ję gauna šią pragaištingą Dėl stronci jaus 90 pavojin- . "
ir šiuo metu esančios pavo- ra(įiaciją, kuri su gyvulio gų, kaulų vėžį ir mirtį ne- l^ans—11. Taip pat Los A n- unijų VADŲ ALGOS
jingos žmonijai ir ateinan- pįenu ir mėsa ateįna ir j Šančių, nuosėdų, šis vaisty- gel5.s ta,eJ° tlk 1L ----------
čioms kartoms. Prie šių bai- žmogaus kūną. įbinę įstaigą atstovaujantis Sle duomenys pa dar Senatorius Bridges surin-
sų prisideda nemaža rimtų' . navniin<ra« ,a mokslininkas mano, kad iki daag žemiau, kaip AEK nu- ko faktus pristatė Senato
mokslininkų, k. a. grupė vo- k“£ ranriėn? L tT šio1 sua»g« įmonės ° J ‘••V°JaUS y?‘S- komisijai raportą, koris pa
klėčiu fizikų su keleto No- '"“aktyvaus vandens salti-iyj „nkiašimtaj .,,.eko. jie sumaišo pranašavimus )o(|o kjek ku,.je unij va. 
belių premijos laureatų. Jy menduotos leidžiamos” kon- al?j® saugumą ateityje.^ dai ima algos. Raportas ap

ima 116 unijas ir parodo,
hin nnč nrio Hanfnrdn atn uegavę uk viviičj tiesini- * ‘ . kad kai kurie jų viršininkai

dvdavo stebuklais, šiandien ^ua Otto Hahn. Politi- „tniu fabriku Tiera te »«*• Daugiausia stroncijaus su*‘k? va,ku; ima per metus iki $65,000
tie dalykai mums yra pa- H ’»“»M fabnkM- Tiesa, te Qn „la„„ r, te.dziamos dozes. Bet ....

prasti gamtos
—Bet kaip tu 

pranti svieto atsiradimą?

ueuų premijos ia ui ratų. o y . į<'in menouotos leidžiamos Kon- dai
tarpe buvo ir vienas atomo ® „urodoma Colu ‘ - centracijos. Tuo tarpu vai- Llbby apskaičiavo, kad 36 jma
skaldymo pradininkų pro- Pav-vzd?s nurodoma Colum- Rai tiR y dešim_ milicunes per vieną kvad- kad

fuin Uoli** biu upe pi ic Huiifoi do ato- . . ta . ♦ .. ratine mvlia suteiks vaikui •fesonus Otto Hahn. Politi- . . 1 * ., Ti tąją. Daugiausia stroncijaus l<Jwn*.™yn« sulJ1K^ į* ima
ims vra Da- kai užginčijo šį pavojaus m - ų .. . • 90 gaunama geriant pieną. ? ‘ leldziamos dozes. Bet aĮ„os
reiškiniai. įspėjimą pavadindami ta ii UaiėS 'raihoaktvras^^u'ėš Dr.^bb^neartiko su' nul J° apskaičiavimai yra ginei- štai keletas pavyzdžiu: 
n, vaike, su-"'P^ ^te’ispėjimas P^nktono TS'rad^- 90 S&MS . ir garlaivi

. . , . , , . , energijos k-jos, mokslinin-
Ar ji sutvėrė dabartinis Die- aP,e P*™** vlsal zmoniJal įuk^teSis^ančiu^rios1 ė? J’° vėžio <Ieukemijos) atve- k^- ...Pavyzdžiu?’ Nobelio 
v^Ja“m" adč^pUnktZUiXOkaX « padidčjimo. J—^u—s^ad

—Kaip aš suprantu, tėve, Nobeiio taikos nremiii- aukstesnis; žuvų — 150,- Nepraėjus ne menesiui kiekvienas stroncijaus padi- 
pasaulio niekas “netvėrė” n:nb0 <rarsaus <rvdvtoio Af- kartų aukstesnis. 500,- laiko po šio Dr. Libby atsa- dėjimas atneša daugiau su- 
ir “neperėjo”. Kiek aš ži- Hkns džiunirlėse filosofo ir 000 kartų didesnl radioak- kymo (o Ui butą kalbos sjrgjmų vėžiu.nau iš fizikos mokslo, U "^k^fe’rtSeit- ^vurną nei vanduo tu- Amerikos fizikų suvažiavi- ^ad branduolinės bom 
medžiaga kuri sudaro pa- <° • --- bchweit- kregždž u jaunikliai, me, kuriame jis statistika , Kad. branduoline* bon -
meu^iaga, kuiį suuaiu p« zer. jQ ĮSpCjlmas nuskam- «.ivgz.uz;ių jauiunuai, ’ imHvti kad navni»< bos pnsides prie kaulų ve-

:šaulį, yra amžina. Jos ne- oro bandomis penkias- maltmami tėvų sugautais bandejiodj tų kad pavojus wadidėiimOv
Įgalima nei “sutverti”, nei " " " .......................... ” ............. .. ~
sunaikinti. Ji tiktai keičia

!savo

garlaivių
tarnautojų unijos vadas 
Harrison ima $60,000 algos 
ir apie $5,000 išlaidoms.

Mašinistų unijos pirmi

ninkas Maloney ima $55,- 
000 algos ir $5,000 išlai
doms.

Vežikų unijos bosas Beck 
1950 metais paėmė $50.000 
aitros ir $9.194.50 “nriedui”.Y”- 7 ‘"’z*' VV j-- UDėie vabzdžiais Bendrai. aei oranuuounių oomoų A. . . , - 4kinu Ji Uktoi keičia balandz?° vindeniniu paukščių kiau- mėginimo visai negiesiąs sut,.nk?. bnt>i. atoml"P k>ek ps ėmė «labar, jau ne-

formas. PaVyzdziui, tekstas> at. Rimų trymai-vieną milioną zmon^ai; Si kalba tuiejusi Romitetag padarė i§vadą> Angfiakasių unijos vadas
‘pastiprinti” jo Dr. Schvvei-■lr?do» buvo kniopščiai pa- ka^ų auksclau- . i te^r ^šiista” laiškai naši- kad vienas žmogus iš 50,- John L. Levvis ima $55,000

kurio prieš talioliką mėtoj ruoštas. Jame konkrečiai iš- Atominės radiacijos pa-; Pclalidnie žinios kad 000 bus stroncijaus kauluo- Draudimo bendrovių tar- 
visai nebuvo. Is kur jis at- dėstoini pavojai susiję dariniai žmogaus kūne yra i\ ® ,RP^U ^įR ,Yn7n°kl’, da se auka. Tokiame Londone nautoju tini įos pirm. Lyons, sirado? Jis atsirado is &pr^intų vandeni,io panaėūs j peldidelj al. Ame, lkos mokshnlnkl, riJ. ...

mčs' vant|c’,.s>. “r? lr s?u*“ bombų mažomis radioakty-ilgų švitinimų Rentgeno! ; - e„ė,‘^j7oZ kninisVios taiklaus kaulų vėžio atve- Dailvdž.iu unijos Hutche- 
spindulių. Visi šitie dalykai __ is___________________ n t;^ minės eneigijos Komisijos ., viomis dalelėmis. Išsprogdi- spinduliais. Jie sukelia 
yra medžiaga arba jos da- nug branduolinę bombą, tos kraujo vėžį. Dr. Schvveitzer 
lys. v artinasi, ta medžiaga, mdįoaktyvios dulkės plau- nurodo japonų žvejų pavyz- 
arba jos dalys, pavirto į kja aukštai atmosferoje. Ne- dį. Bet ne tik šių dienų 
medžio formą. Praeis dar sunkesnės dulkės žmonija, bet ir ateinančios
keliolika mėty? n ..slta *O1’ pradeda kristi žemyn, ovė- kartos yra pavojuje. Lyti
ma išnyks. Bet neišnyks pa- jjau jr lengvesnės. Bet pa- nės ląstelės yra labai jaut
ri medžiaga. Ji pavirs j ki- įvarius apskaičiavimus rios radiacijai. O šių ląste- 
toKią formą. Gal pasidarys |Urįg praeįri apje 30-40 me- lių sužalojimas pilnai pasi- 
kitas medis, arba gal išaugs duikės iš branduoli- reikš palikuonyse tik poko-
kopūstas. Jeigu tą kopūstą njų bombų sprogdinimų vi- kiu 100 ar 200 metų. Kiek- 
—-- -------- tai tą medžiagą -

mokslininku da- x
viniai sugriauna J. V. ato- p1 ’udaT aPle $11.6.,u.

omisijos turali
apskaičiavimas dėl radioak- ,?ta,tjsUka ,ir. nė,a sl”?' 1S:!, S"" al»,,s ir $2’355
tyvių nuosėdų pavojaus. vlsaI tlksb- Dai tikrai nezi- priedo.
Nauji daviniai rodą, kad aon!a’ ar vez,° “^'';ad™.^ Mūrininkų unijos plėši
kai kuriose vietose esama ka«l«<** Va tiesioginiai dentas Bates. $30.066 algos

proporcingas ten gulinčiam ir ncpasakvta 

miau tikčtei/šie faktai bu- ^"cijaus 96 kiekiui. Bet domsdaugiau pavojaus, nei pir-

žinoma, kad bežaidžiant su 
kas nors turėtu nu-

suma išlai-

Molio nešiotojų ir papra- 
tatybos juodadarbių

vo surinkti J. V. oro biuro
ir bus panaudoti liudijimui kas. no.re.tu'^ '!u' s'b. , „
per kongiesinio komiteto 0 a‘om,n.e lad>ac'Ja unijos vadas Morasehi ima

tyrinėjimą apie atomines ^"S^ne uz matomų $39.660.

nuosėdas.' (Kai šios eilutės l'?!?",’za>d,mas Mėsininkų unijos vadas

labai atsargus. Dar Junerson, $20,000 algos irmXsimeS’iauožio formoje atmosferos, vienas atominės radiacijoslbUs'spaudoje, kongresinis būti. . , .. . ., ,
matysime jau ožio formoje. Kiekuenas lietus, sniegas padidėjimas sprogdinant ,.nrnitL• hll<, ni.adpjpS praeis nemaža laiko, kolte- M2.400 -ekspensams 
Jeigu tėvasi tą ozj paplausi atne$a jų daj| su paVojingU vandenilio bombas, Dr. rta.bai Kai kurios orij°s bus patvirtintos ar Namų dažytojų ir popie
ir suvalgysi, tai‘ °zio vietoj spinduliavimu. Ypatingai Schueitzer’io yra palygini- V * v dah s matiniai atmestos- riuotoju unijos vadas Raf-
S"'6™; ŠS£lPaV’>ji"«“ bijaus mas su visos žmonijos ką-!^ri„iųd^yhiyPat'ngJ'

džiagos formos, tėve. i
grope,

-Stop, Maik! Už tokių ko Mvei
šnektą gali gauti per mar- 
mūzę!

—Nepyk, tėve, nes pats 
norėjai žinoti, kaip aš su
prantu pasaulio atsiradimą.

-.tastiofa, kini bet kokiu bū-;eauna ir ateityje gausstron- 
—Dūšia neturi su tuo nie- du tui etų būti išvengta. įcijaus 90 nuo dviejų iki tri

ti?

—Nu, tai kas turi?
—Doleris.
—O ką doleris gali turė-

—Doleris, tėve,

Po šio Dr. Schvveitzer at
sišaukimo, katalikų bažny
čios galva - popiežius pa
kartotinai įspėjo apie “lenk
tynes mirtin”. Jis tai pada-j atominės energijos komisi- 

valdo'iė savo notoje Japonijos'jos galvota. Dr. Libby kaip

jų kartų daugiau, kaip pie
tinės valstvbės. Stroncijaus 
90 nuosėdų susidarymas yra 
daug painesnis, nei pirmiau

Gyd. VI. K. tery gauna $17,600 algos,
------------------------------- išlaidoms ir $9,330

priedo.
PRAŠAU ŽINIŲ APIE LIE- Tinko ii- cemento darbi- 

TUVIŲ LAISVAMANIŲ ninku uni ios viršininkas 
DRAUGIJAS Rooney 1956 metais paėmė

----------  $22,6<M) algos ir $9,327 iš-
Lictuviu Laisvamaniu Su- laidom?

Dėl to aš ir paaiškinau, kad:Amerjk^ do]erįuį ge-i valdžiai per Dr. Matsushita. i tik buvo tos nuomonės, kad
pasaulis negali nei atsiras- j^j sekasi tik tada, kai pre-'šis specialus japonų 
ri, nei išnykti; jis yra am- zjdenta8 remia stambaus vas buvo pasiųstas į

atsto- atominė radiacija iškrenta

•ivienijimą, Liet. Laisvama
nių Federaciją, Liet. Laisv. 
Sąjungą, Amerikos Lietu-

i plumberių) uni- 
Schoeman 1956

svirau ių 
jos vada? 
m. paėmė iš viso $35,302.

žinąs ir amžinai keičia sa
vo formas.

—Vadinasi, tu nepripa 
žįsti jokių stebuklų, 
taip?

—Nepripažįstu, tėve.

biznio reikaus. Dabartinis
JAV ir vienodai ant žemės kamuo- 4.i,v- Kul‘“r“ ^rausiu,minkų unijos pre-

------  . -------------  Zidentas Dumvody,$28,440.
Skardos darbininku uni-Londoną lyšium su tada i lio po branduolinio bombų

prezidentas tam bizniui yra ruošiamu britų branduoli- mėginimo. Kitas svarbus
labai palankus. Jeigu jis 

*r numirtų, tas biznis netektų 
■ ; rėmėjo. Todėl kapitalistai 

ir nusigąsta, kada jis su-
—Olrait, tai pasakyk ta- serga. Kai anądien jis sune

ria, kodėl Amerika visada galavo,, spekuliantai šoko

nes bombos sprogdinimu [veiksnys yra kalcijaus kie- 
Ramiajame vandenyne. (Ja-. kis dirvoje. Kalcijus yra 

panašus į stroncijų. Ten, 
kur nedaug dirvoje yra kal
cijaus, stroncijus yra grei

nusigą; 
tui &ii

sta, kai tik preziden- pardavinėti biznio korpo- 5,000 studentų demonstravę 
prie Tokyo britų ambasa-

ponai darė daug žygių, ne 
tik užsienyje, bet ir pačioj 
Japonijoj, kad britai nemė
gintų savo bombos. Apie čiau sugeriamas tokion že-

Draugiją ir Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugiją,
kuri veikė Lietuvoje. Oka-jos vadas Byron. $37.523 
dangi šitos žinios reikalin
gos Lietuvių Enciklopedijai, 
tai jos turi būti tikros, trum
pos ir aiškios, būtent: ka-

Plivno darbininkų unijos 
McDonald, $40,000.

Auto daibininkų unijos 
\\ aker Reuther, $22,000 ir

da ir kieno draugija įkurta, $6.ooo išlaidoms, 
kaip ilgai veikė, kiek turė- Senato komisija, kuri da
ta kuopų ir narių, kokie bar tyrinėja unijų korupci- 
laikraščiai buvo leisti, kas
apskritai veikta, kas kurio 
metu vadovavo.

Apie pirmąsias 4 draugi
jas prašau žinių iš senųjų 
Amerikos lietuvių, o apie 
5-tąją iš naujųjų. Žinias 
prašau siųsti ne vėliau lie
pos mėn. 15-tos d. Tik ne-

mėn. Abu šie veiksniai su
daro pagrindą skirtingai 

dos. Bet anglai klausia, kiek stroncijaus 90 koncentraci- 
žmonių demonstravo mėne- jai. 1956 m. spalio mėn. 8- 
sį atgal prie sovietų amba- 13 d.d. tirta žemė įvairiose 
sados, kai irisai Sibire vietose davė šiuos davinius, 
sprogdino savo bombas. Sa- matuojamus milieurie vie-

įra katras nors galas? racijų šėrus New Yorko bir 
-Bet kodėl ji nenusigąs- žoj. Wa!l streetas NewYor- 
kai tau, tėve, kas nors ke yra Amerikos kapitalų 

.centras; todėl tenai ir pasi- 
—Aš, Maiki, ir pats ne-'d«rt nusigandusių speku- 

galiu suprasti, kodėl gazie- Hantų sumišimas.
tos nieko nerašo, kada man* —Tai sakai, kad čia ne-į koma, kad tebuvę apie tu- netu vienoje kvadratinėje 
gumbas pakyla’; bet kai buvo joks stebuklas, o tik , žiną budistu vienuolių, ku- mylioje. Detroite—28: Dės 
prezidentas sustena, tai pa
sidaro didžiausias ermyda- 
ris. Ar tu gali išfigeriuot,
kodėl taip yra? Juk jis turi . - , .. 4
tik vieną dūšią, taip kaip ir aš daugiau apie šitą biz- kurių stebėtojų tuo būdu tinėse dalyse: Atlanta—1<S; kam Liet. Enciklopvdij, 
k. a§ *nį žinosiu. palaikytas Imlševikų linijos Jacksonville—11; Nev Or- pamiršo lietuvius bisvama

ta, 
suįra7

ją, užbaigus darbą, kaip ro
dos, siūlys Kongresui pri
imti Įstatymą unijų iždams 
kontroliuoti, kad viršinin
kai negalėtų be jokio saiko 
naudotis darbininkų sudė
tais pinigais. M.

dykaduonių išgąstis? Įrie protestavę. Japonų stu- Moines—30; Binghamton,
—Vien tik tas, ir niekas dentų protestas buvo tik- N. Y.—23: Rapid City, S.

daugiau, tėve. riausia paremtas gerų inten- D.—33; Seattle—27; New patingėkite jų atsiųsti, kad
—Okei, Maik, dabar jau cijų. bet pavėluotas ir kai York City—26. Mažiau pie- paskui nereikėtų “riig«»ti”

mu< u- ių draugijas.
Su tikra pagarba

Dr. Alg Margeri»
; Halsted St.

«h i,, o. s Illinois
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Moterų Skyrius
SKAITYTOJŲ BALSAI PETKEVIČAlTfi-MTfe

Mišriosios vedybos
ši kaną noriu paliesti tokių vaikų tik 34'. lanko 

mišrių vedybų klausimą, tą ar kitą bažnyčią, šitas 
Galvoje turiu ne skirtingų rodo. kad mišrios šeimos 
tautų. liet Įvairių tikybų gadina kunigų bizni, 
jaunuosius. Statistika taipgi rodo, kad

Katalikų bažnyčia ir tuo ir skyrybų mišriose šeimose 
požiūriu yra labai griežta, yra daugiau.
Jos kunigai sako. kad jie žodžiu, mišrios šeimos ke

lia daug klausimų. Nema
nau, kad kunigams pavyktų 
sukontroliuoti mišrias šei- 

katalikų tikėjimą mas, nes šiandien jaunimas 
bent pasirašo, kad jis sueina mokyklose, klubuose,

tegali sutuokti, pa- 
katalikę su pro- 
jei vyras sutinka

tik tada 
vyzdžiui, 
testonu. 
pereiti i 
arba
netrukdys žmonai vykdy- Įvairiuose pobūviuose. Jie 
ti katalikės pareigų, kad jų ten Įsimyli, vėliau susituo- 
vaikai bus katalikai, kad kia visai nemąstydami apie 
jis nesiskirt nuo savo žmo- rytojų, jo iškelsimus klausi
uos ir dirbtinėmis priemo- mus. čia galėtų tėvai iš ma

žų dienų aiškinti vaikams 
mišriose šeimose kilstančius 

nė_ klausimus, kurie Įneša daug

JOS SUSITAIKĖ
•*^s

Elza Mavuell (dešinėj), žurnalistė, kuri yra "ana tur

tinga ir žinoma savo nuošniais pokyliais, dėl kažkokią 

moterišku plepalų buvo susipykusi su Windsoro kuni

gaikštiene, liet buvusiam Anglijos karaliui, daluir 

VVindsoro kunigaikščiui, ir jo žmonai minint Paryžiuj 

savo vedybinio gyvenimo 20 metų sukaktį, susitaikė.

Sumaišoma Nebe pirmas

neims nekontroliuos gimdy
mų.

Protestantų bažnyčia 
ra tokia griežta. Ji leidžia nesusipratimų

Tikiu, kad tuo klausimu 
ir kitos “Kelei- 

skaitytojos ir skaityto-

tuoktis Įvairiu tikybų as
menims. bet pataria prieš Pas 
jungtuves rimtai pasvarsty- 
ti tuos klausimus, kurie vė- Jal- 
liau kils tik dėlto, kad jau
nieji yra Įvairių tikybų. Ir---------------------------
protestantų kunigai pataria TAUTINĖ STOVYKLA

Ona B. Kubilienė

vienos tikv-genau tuoktis 
bos asmenims.

Statistika rodo, kad jei 
abu tėvai yra protestantai, 
tai iu vaiku 63'. lankoV C
bažnyčią. Jei tėvai abu ka
talikai, tai 92' c vaikų pa
laiko ryšius su bažnyčia. Gi 
jei vienas tėvų yra katali
kas. antras

Kas ketvirti metai Ame
rikos skautų organizacija 
rengia tautinę stovyklą. 
Šiais metais vyksta ketvir
toji Amerikos tautinė sto
vykla Valley Forge, Pa., i 
kurią suplauks virš 50.000 
skautų. Tikimasi, kad šią

pi otestantas, tai stovyklą aplankys labai di-, 
delis skaičius svečių.

Lietuvių skautai gavo pro
gos i minėtą stovyklą pa
siųsti savo reprezentacini 
vienetą iš 8 berniukų, kurie 
turės progos išgarsinti Lie
tuvos vardą.

Stovykloje pirmą kartą 
lietuviai bus pilnoje savo 
uniformoje, be to bus Įreng
tas lietuviškas darželis, bus 
atidarvta lietuviu* 4.
meno paroda. Skautai pa
šoks lietuviškus liaudies šo
kius. padainuos tautines 
daineles.

Ir vėl Lietuvos vardas nu
skambės Amerikos laikraš
čiuose ir filmuose, vėl pa
sauliui bus priminta mūsų 
tautos nelaimė: parodyta 
lietuvių liaudies menas bei 
tradicijos. Be abejo tokia

JAM PASISEKĖ

Buvę* Amerikos karys M. 
IMcento iriir.ylėjn Vokieti

joje gvvenančią lenkaitę ir 

sausio mėnesi ją vedė, bet 

turėjo daug keblumų dėl 

jos Įleidimo į Ameriką. Pa
galiau jis vi-<is kliūtis nu

galėjo ir ją ant rankų įne

ša i <ni, namus Medtord. 

Ma".

ŠIENAPJŪTYJE

Aukso miglos supa tylą—
Užu šilo saulė kyla...
Žengia vyras paskui vyrą...
Ryto i>erlai žemėn byra...
Žolę žalią, žolę jauną
Žvangios dalgės žvangiai pjauna... 
Lenkit galvas pievų gėlės,—
Eina jaunos grėbėjėlės...
—Padėk, Dieve! — Ačiū, ačiū!.. 
Pradalgėlių kaip gyvačių...
Dalgė dalgę mostais varo — 
Tiesias baras šalia baro...
Saulė žėri. spindi rasos ...
Braido pievą kojos basos...
Čeža, šlama, žvanga, tyška 
Žalioj pievoj ir už miško...

Petras Vaičiūnas

Iš Lietuvos i Ameriką atke- j _

liavusieji Rusijos caru laikais 1

kiti mėgsta sakyti ne Lietuva, ' (Tęsinys)
bet krajus, o pats sakytojas Bet prigimimo ramumas neįstengė nuraminti vidu- 
pasivadina krajavas. Gi iš tik- jįnes vaikino kovos. Ji draskė jaunikaičiui krūtinę, sū
niju ir Rusijos caru laikais mu- jjrai£ėjo aukštą, baltą kaktą giliomis raukšlėmis ir pri-
ir' tebevadina tik Lietuva, net P,lde v,sas J° »'slas ‘"y1“1" ugnimi. Valandomis jo 
ir rusai su lenkais sakydavo ir suspaustos lūpos sudrebėdavo, tarytum nebegalėdamos 
tebesako na Litvie. litovey, lit- sulaikyti visų tų sopulių, kurie netilpo krūtinėj. Tai gi
rini, — suprask — Lietuvoje. jus nuliūdimas, tai rūstumas, tai pasigailėjimas spindė- 
lietuviai. o vokiečiai sako Lit-1 jo jaunikaičio akyse, tik nusiminimas nė ant valandėlės

suPn,,
viekai yra kraštas, šalis. Tai ir!J° kūni» Paeidavo jo sopuliai, bet galva vis buvo pa- 
nėra reikalo Lietuvos vadinti i kelta, ir tvirtumas nė ant valandos negeso akyse—ma- 
krajumi. Tėra Lietuva. Lietu- tvt, kad tam vaikui netrūksta drąsumo stoti Į kovą,

Į nors ir su sunkiausiomis gyvenimo sąlygomis.
Jau saulė leidosi ir dengė rausvu šydu laukus ir 

pievas. Jos paskutiniai spinduliai apšvietė jaunikaičio 
galvą, žvilgterėjo Į jo plačiai atidarytas, liūdnas akis, 
atsimušė stikluose šventųjų paveikslų, kabančių ant sie
nos, bet nepažadino vaikino iš slegiančių minčių.

Jo mintis išblaškė moteriškė, įėjusi į tą kambarį. 
—Ko tu čia taip sėdi vienas užsidaręs? Kodėl neini 

savo drabužius susidėti? .. Aš tuoj ugnį kursiu, vaka
rienę virsiu, išvirsiu ir jums mėsos kelionei.

Staiga pažadintas iš minčių, jaunikaitis sudrebėjo, 
pamažu atsigrįžo ir, atkreipdamas į motiną akis, pratarė:

—Nereik, mama, man mėsos kelionei... aš neva
žiuosiu ... bent į seminariją nevažiuosiu ...

Motinos rankos nusviro, raukšlėtas jos veidas išti
so, lūpos prasivėrė... Sūnaus atsiliepimas taip ją už
gavo, kad ji nebegalėjo nė žodžio pratarti.

Jaunikaitis prisiartino prie motinos, paėmė jos 
raukšlėtą, juodą ranką ir susigraudinęs bučiavo ją:

—Mama, tik nenusimink taip labai!... Tikėk ma— 
aš paliksiu visuomet doru žmogumi! Tikėk, kad aš jus 
myliu... Ma baisiai sunku buvo tą pasakyti, bet aš... 
kitaip negaliu...

Tie žodžiai da labiau užgavo motiną. Iš piktumo 
ji ištraukė savo ranką,—neleido jos bučiuot: atsitraukė 

(nuo sūnaus ir sušuko piktu balsu:

vos valstybė, Lietuvos kraštas, 1 

Lietuvos šalis, Lietuvos žemė. 

o lietuvių tautos žmogus, se

nas ar jaunas. tėra lietuvis, 

nors jis ir būtų Amerikos, Ru

sijos. Japonijos, Turkijos ar 

kokios kitos valstybės pilietis. 

Tik rusai norėdami greičiau

Lietuva surusinti buvo išbrau- J 

• ‘ I
kę iš žemėlapių Lietuvos var- i 

dą ir lietuvių ir dalį gudų gy

venama plotą pavadino Sievero 

-Zapadnij kraj”.

Kaimynas

PIPIRŲ ŽEMĖ

Pipirų žeme kitkart juo
komis lietuviai vadindavo 
Sibirą. “Caras ji ištrėmė i 
pipirų žemę”, — suprask, Į 
kažkur žiauriomis sąlygo
mis gyventi, Į Sibirą. Da
bar į ten žmones tremia jau 
kiti carai — sovietiniai ko
misarai.

__________________
PRIEŠ 50 METŲ

metais Zakopanės 
Karnatu kalnvne.!

1907 
kurortę.
Lenkijoje, kur džiovą gydė-L „• . y ... . j. j .. 'tavęs Dievas atstojo?.,si, mirė nuoširdus ir didelis | F J
mūsų rašytojas anykštėnas! Piktumas ir išgąstis matyt buvo jos akyse.
Jonas Biliūnas, gimęs 1879' Sūnus nesitikėjo, kad motina taip prakalbėtų į jį. 

‘metais. j Jis jai į ranką norėjo bučiuot, prieš ją nusilenkti, o
---------------------------------- i ji ant jo lėkė piktu balsu! Sūnus pakėlė nusvirusią

m ___i u nesvajon:. i u menų -----t Ane&aunyn ; . .. .ii

Naujausios knygos pradėjo gailiai aiadrti:
* i —Mama, juk v“’”

džiūnas, G. Čepas, F. Ma
tonis, V. Gailiūnas, V. Ged-

Hfliidies bintas, A. Garsys. A. Sin- iiaume. kyg, B Banaitis
vadovaus M. Manomaiti

i —m-ima inV ne vienas kelias tarnauti žmonėms!
^vSac"IaETU\1'j w KAI,?V ž?dVisi kunigais negali būti... Reikia ir daktarų, ir visokių DYNAS. Apie 20.000 žodžių, :{fiS . . ,

psl., redapavo V. Baravykas. Kieti Į amatininkų ...Mr. A. Peney, Chieago,
III., atnaujino prenumeratą! viršeliai. Kaina 
metams R. Vanagaičiui, Vo-

Vienetui kietijoje.
Tėvų dienos proga Mrs.

R. N. Partridge iš Keene,parengiamojon 
išvyksta liepos 7 1

Skautai 
stovyklon
d. 9 vai. ryto nuo sav 
klo durų So. Bostone 
pos 11 d. 5:30 ryto auto
busais išvyksta Į Valley 
Forge ir apsigyvens 28 sek
cijoj. Iš stovyklos sugrįš lie
pos 20 d. apie 10 vai. ryto

$4.09

i NEMUNO SŪNŪS, parašė An

drius Valuckas. Įdomus roma

nas iš 1935 metų Suvalkijos

T_ .. ...... ,, ūkininku sukilimo. Įdomiai at-

H., atnaujino ‘ Keleivio tas Įvykis, .apie kurį

vo Bu- l)renumeratą tėVU1 J- i dabar mažai

o lie- Tamulioniui iš Nashua, daHs 280 psk
kalbama, 

kaina . . .

Pirma

.$3.00.

N. H.

kelionė surišta su didelėm - Camp^Sajer, Milton. 
išlaidom (apie $1,200).Bet *
jautrioji visuomenė aukojo 
ir tebeaukoja šiam svar
biam reikalui ii- to dėl be
trokšta apie $200. Veikiai

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANŲ

J. Yokubaitis
skautų svajonė virs tikro- tovvn, Conn., užsakė dova 
ve! Būtų labai gerai, jei at- nu laikraštį ir kalendorių 
sirastų lietuvių liaudies me- savo seseriai

MOTINU VARGAI 
LENKIJOJE

I

“Nowy Swiat” lenkų lai
kraštis Nevv Yorke rašo, 
kad Silezijos darbininkų są
junga pareiškė protestą 
prieš vertimą nėščių moterų 
dirbti anglių kasyklose. To 

iš VVater- laikraščio žiniomis, Silezi
jos moterys, būdamos nėš- 

ir dirbdamos anglių

NEMUNO SŪNŪS 

lis, 426 psl. . . .

antroji da- 

. . - .$4.00.

* • 
C1OS

ir jos vyrui kasyklose, naikina savo 
no parodos eksponatų au- Jurgiui ir Teofilei Bosams sveikatą ir 20' < tokių nio
kotoju. 

Skautai vvksta: R. Ži-
iš Fresno, Calif. tetų gimdo prieš laiką.

Mamytė labai dėkinga i
Mamutės gimtadienio pro

ga užrašiau jai “Keleivį.’’
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lė? butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū. dukrele, ačiū”...

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

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

Kalaičių
0M E- Budinę, Ba. Bm*bh IT.

i
i »

I

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyria' 
vedėja M. Michelscnienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausi 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso-! 
kių naudingi) patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairiu tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 13f> puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joa kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymu? 
ir pinigus prašome siusti šiuo adresu:

KELEIVIS
•35 E. Rro*dwav So. Boston IT,

DANTYS, J u Priežiūra, Svei

kata ir Grožis. Parašė dr. An

tanas Gussen-G usta inis. Knyga 

gerai pavaizduoja, kaip dantų 

priežiūra palaiko kūno sveika

tą. 190 psl., kieti viršeliai, 

kaina.................................................................................$4.00

BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 

vertė St. Vainoras ir V. Givin- 

skas. 15 įdomiausių pasakų iš 

visame pasaulyje žinomų Kroliu 

Grimų raštų. Pulki dovana vai

kams............................ $3.00
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis Su

viekas. Atsiminimai iš 1939- 

-1945 metų, kuriuos autorius,

rašytojas ir diplomatas, pralei- 

lo Prfc>rū7ii«)j, prie Italijos sie
nos. r-a dalis 453 psl. . - .$4.50.

parašėPAVASARIŲ AUDROJ,
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina............$2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina.................................$2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Kakiria”

6M E. Broadway 
So. Boston 27, Mom.

Bet motina negirdėjo jo žodžių: žiūrėjo į savo 
vaiką plačiai išplėstomis akimis, visa baimės ir piktu- 

įmo perimta.
—Tu tylėk! Tu ma neprieštarauk! Tu mane grei

čiau grabe pamatysi, o ne aš tave ne... ne kunigu!..
Perdaug sunku jai buvo ištarti tą, ką ji tik sapne 

pamačiusi pabusdavo ir bijojo atsiminti. Dabar, išgir
dusi iš savo vaiko lūpų tokį baisų išpažinimą, pati neži
nojo, kas jai pasidarė. Pikturtias lū bžimė šiek 'tiek at
lyžo, bet širdį suėmė toksai skausmas, nuo kurio galva 
degė, ašaros stovėjo akyse, ir pikti nemielaširdingi žo- 

.džiai plūdo iš burnos.
i —Jeigu tu manęs neklausysi, tai neregėk per ma
no ašaras laimės savo gyvenime!...

Jaunikaitis da labiau pabalo ir, visas drebėdamas, 
pusbalsiai prašė:

—Mama, mama, kam taip...
Pi-asivėrė durys, ir sunkiai žengdamas įėjo pats 

Budris, tvirtas da vyras, bet truputį jau pražilęs.
—Kas gi čia pasidaro? Iš lauko sugrįžau, o va

karienė da nekaista.
Negaudamas atsakymo, negalėjo suprasti jis, kas 

atsitiko; tik žiūrėjo nekantriai tai į pačią, tai į sūnų 
gimnazistą, tai į trejetą jaunesniųjų vaikų, kurie kartu 
su juo įėjo į grįčią. Visi stovėjo nesijudindami, tik 
motina šluostė priekyščia ašarose paplūdusį veidą. 
Tėvo akys jau ėmė piktumo žaibus mėtyt, o balse 
skambėjo didelis rūstumas.

—Ar jus kas pagadino? Ko stovite, kaip sužavėti? 
Ko tu, motin, žlembi?

Visi tylėjo, tik buvo girdėtis trijų sujudintų žmo
nių kvėpavimas. Toj trumpoj valandoj sūnus, žvilgte
lėjęs į Įpykusį, rūstų tėvą, suprato, jog jis pasiryžo va
ryti kovą ne vien sūnaus su tėvu, bet tą seną, niekad 
neužbaigiamą kovą šviesos su tamsybe, proto pajėgų 
su medegiška milžiniška spėka, kuri tvirt&i gyvuoja 
Įiaskendusioj tamsybėse minioj. Jaunikaitis troško pa
veikti tas tamsybes; kietos suspaustos tėvo kumščios 
naikino visą viltį. Supratęs savo silpnumą, jaunikaitis 
pajuto begalinį širdies skausmą, bet, atsiminęs savo 
pareigą, |>ašoko ir, atsistojęs tarp tėvo ir motinos, pra
taro alsiu ir kimiu balsu:

—Pasakiau motinai, kad nevažiuosiu į seminariją... 
(Bus daugiau)
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No. 25, Epelio 19, 195' E ■..».r'* SO. BOSTON
Pavykęs baleto koncertas : rekomendavo kaip gabi re- šiandien vėl turi retai- ido-

--------- žisierė, tvirtai kurianti su- mią Lietuvos šalies ir lietu-
Buvusi Liietuvos baleto ar- dėtingo veikalo scenas, ke- vių gyvenimo paveikslų ko-

tistė Tatjana Babuškinaitė lianti spektaklį į ptofesio- lekciją.
... . T e birželio 1 d. New England nalinį lygį. 1 ----------------------------

-n'.puikus dirigentas. Jo pa- Mutua, HaH SUfeng. S^ias ii Vokietijos
no vyrų choras ge- ’t0J1 int.e,Pie5af ‘ studijos mokinių baleto va- įrengta scena, puikūs kos- - -------
S dienų koncertavo ja yra individuali kiekue- karą> kuris h. programos ir ir tinkamos šviesos s> pirmadienį mes turėjo-

Vietinės žinios
Kanada apie mūsų chorų kompozitorius, bet pasii

Bostono 
gūžės 2

uievuvuj jUMe-; kiekviena daina ieuu uu.m, jis »u- Visai nupelnytai baleto V ? - T *
J. Kardelis rašo: P1 eUC J°.Je. leR !en? a. traukė per aštuonis Šimtus Vflrėiai buvo sausiai ando- kunigą) Adolfų Kelel i. Jis 
lietuviu ryru cho- JT3 ^''aimmgas kūrinys, jo- įmonių, kurie studijos ve-vanotį aplodismentais j,, atvyko į Ameriką vizituoti 
tiprus visais at-,į?Iame kltame nepasikarto- dėjai if jaunįems baletinin- gėlėmis P lietuvių liuteronų kolonijas.

daktorius 
‘•Bostono 
ras yra stiprus
žvilgiais. Vyrų balsai, kiek ^as‘ 
tai yra būtina mėgėjams, 
tinkamai pastatyti, išmoky
ti menišku būdu ‘imti’ sun
kesnes aukštumas. Tūlose 
vietose choras labai gražiai 
falcetavo (tenorai). Bosų 
tarpe yra turinčių gilias že
mumas. Todėl diapozoninių 
sunkumų chore neteko nei 
pastebėti, ar tai buvo pia
nissimo, ar fortissimo. Tat 
pagrindinis balsinis choro 
sutvarkymas yra perdėm ži- 
noviškai pastatytas.

“Kai balsai gerai pasta
tyti, tiksliai sutvarkyti, tai 
ir dinamika yra galima to
kia, kokios choro vedėjas 
pareikalauja. To dėl klausy
tojų klausa glamonėjo švel 
nutėliai pianissimai ir šiur
pu krėtė stipriausi fortissi- 
mai, su visų pereinamųjų 
laipsnių stiprumo skale.

“JI. Gaidelis

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

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

jį, iškyloms.

x Žuvingas ežeras, geros žvejojimo sąlygos apylinkėse. Papra- 

£ sti ir motoriniai laiveliai.

ę Erdvūs miegamieji, dideli laisvalaikiams praleisti kamba- 

x riai. žaidimai. Televizija. Dušai.

x Valstybės tvarkomi Quaddric ir Memorial Park paplūdimiai. 

x Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo. 

x Sezono pradžia birželio mėn. 1 d.

>" J. Paknys
BOX 126 Thompson. Conn. 

jį Telefonas: Putnam—YValnut 8-7736

dėjai
kams

jauniems 
reiškė nuoširdų____ ____ _____ . Jau lankėsi Filadelfijoje,

‘Trumpai sakant, JI. Gai- džiauesmą. Belieka T. Babusnikaitei įWaterbury, Hartforde. Iš
delis yra aukštos muzikinės ~ mom-ama susidė- Pali!^ėti, tO n®pa’į Bostono vyks į Čikagą, kur 
kukiuos dirigentas, ne tik- X a*a ° vargti tokiam sunkiam dar-,bir2elio 23 d. dalyvaus Lie
tai žinąs, ko iš choro jis J Ištrauki iš ČaK ^>° hetu'7"c^.ie,mh kult“1?",tuvių Refoimatų Sinodo su-
nori, bet ir mokąs iš jo tai k ki “Gulbiu ežero” mnk.ams daugiau de- j važiavime. Prieš išvykda-
išgauti”. “kančios gražutlS”’ "T UkrSU kulturimeJ?s ™as iš Amerikos jis daP da-

--------------------------- “Pikų Damos”, Gounod ____________ G- lyvaus Pasaulio liuteronų
Dabar galima ir pasivažinėti “Fausto” ir keletą kitų pa- P-v-įkal,. kolekeiia

--------  skiių šokių, o antroje buvo M______*
A. Valeika, gyvenantis pastatyti II ir III veiksmai Bostoniškis Daumantas

Bedford, Mass., į šį kraštą uelibes baleto “Copelia”. čibas, savo laiku daug kė--__________________
atvyko prieš 50 metų. Tos šis didelio masto spekta- Jiavęs po Lietuvą ir ją ste-: 
sukakties proga jis su savo klis parodė, kad T. Babuš- bėjęs bei jos retienas ir įdo- DU “KELEIVIAI”
draugu Alukoniu iš Saugus, kinaitės mokiniai daro gra- mybes fotografavęs, visa tai i ---------
Mass., nutarė pasivažinėti, žią pažangą, siekia techni- yra netekęs su jiolitine “Keleivio vardo” laikraš- 
pažiūrėti gražių Maine vai- kos tobulumo, supranta ir tremtimi. Bet jis nenuleido čiai yra du: mūsiškis ir 
stijos kalnų, aplankyti ten jaučia atliekamo kūrinio rankų ir tremtyje, per nau-; Mažosios Lietuvos gyvento- 
Lewistono mieste gyvenan- dvasią ir .įgyja savo mene ja rinkdamas ar pats foto- jų leidžiamasis VakarųVo- 
čius gerus draugus Bironus, pasitikėjimo. Kai kurie jų grafuodamas Lietuvos pra- kietijoje.
Stukus ir Seliukus ir, žino- savo talentu tikrai toli pra- eities, jos Nepriklausomy- ■ ----------------------------
ma, tiek nuvažiavus, užsuk- siveržę į priekį ir gali su- bės laikotarpio ir dabartį-' . r* Jon/tise
ti ir į Kanadą. sidaryti baletininko karje- nius vaizdus, net iš biblio-• ta sMį/ltįOa

Kupini gražių įspūdžių rą. “Coppelia” pastatymu tekų senus dokumentus ir 
jie praeita savaitę grižo Tatjana Babuškinaitė užsi-žemėlapius, ir tuo " J 

ne tiktai namo.

bažnyčios suvažiavime, ku 
ris bus Čikagoje.

Svečių atlydėjo bostonie- 
tis Adolfas Klemas.

būdu P*«>balbėjima« su 
Lordu Birwood

: GREITAI IR PIGIAI SIUNČIAME SIUNTINIUS | 
LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS

""ORBIS'* siuntiniai pasiekia LIETUVĄ per 3-4 savaites.
Siunčiamt tiesiai iš Skandinavų kraštu. Gaminiai aukštos 

kokybės, o kainos žemos. 100'< garantija siuntiniams. Se

kite musu skelbimus laikraščiuose ir naudokite kaipo kai

noraščius. Rašykite mums lietuviškai.
SKELBIMAS N’r. 1

Naujai įsteigtojo Paverg
tųjų Europos Tautų Orga- 

I nizacijos (angliškai sutrum-
► pinus ACEN) biuro pastan-
> gomis birželio 3 d. ACEN 
j delegacijų nariams buvo su- 
’ dalytos galimybės susipa-

‘ Siunčiame maistą, medžiagas rūbams, gatavus rūbus, avalinę, odą, ' Žinti SU Ix)l"du Bil"WOO(l, ku- 
vaistus ir kitas reikmenis. Kiekvienas siuntinys gali būti sudėta* iš

ir todėl jam būsią labai nau
dinga žinoti egzilų nuomo
nę tuo klausimu.

■ Estijos delegatui pareis- 
i kus susirūpinimą, kad 
i Gaitskelio planas palieka 
Baltijos kraštus Sovietų Są
jungos pusėje, Lordas Bird- 
wood (kuris yra konseiva- 

, torius) bandė nuraminti,sa- 
i Rydamas, jog Baltijos kraš- 
įtams eilė ateisianti vėliau. 
Esą visų problemų negali
ma išspręsti vienu kartu, 

i Lietuvos delegatas J. Vil- 
įčinskas pasakė, kad Balti- 
' ios kraštų problemai “vė- 
Įliau spręsti” didelė kliūtis 
yra pačiame Gaitskelio pla
ne. Tas planas numato, kad 

i sudarius neutralią zoną iš 
SVokietijos, Lenkijos, Čeko
slovakijos ir Vengrijos, tu
rėtų būti pasirašytas Euro
pos saugumo paktas, kuris 
Baltijos kraštų likimą nu
spręstų ilgiems metams.

Baltijos tautų siekimai 
yra visiems žinomi. Bet ne
priklausomybės atstatymas 
Baltijos kraštams ne tik pa
tenkintų tų tautų siekimus, 
jis atneštų tikresnį saugu
mą kitoms mažoms tau
toms, gyvenančioms aplink 

i Baltijos jūrą; jis pašalintų 
į Sovietų povandeninių laivų,
: kurių bazės dabar yra į- 
| rengtos Baltijos kraštų uos- 
! tuose, pavojų laisvajam pa
sauliui: likvidavus tas ba- 

; zes būtų padarytas realus 
žingsnis nusiginklavimo ke
lyje, ir pagaliau, pati Bal
tijos jūra taptų tarptautiniu 
vandens keliu, kuris būtų 
nepavojingas viso pasaulio 
laivininkystei.

AR VERTA?
išleisti $2.<X) į metus, kad už

laikius gražius plaukus? Mė

gink NE'.Y ERA! -t<) metu sėk

mingai vartojamas. Siuskite 

$2.00 už 8 oz. bonką.

F. BITA! TAS
302 So. Peari St.. Denver. tolo.

Jieškojimai
Antana< Navickas iš Lietuvos pa
ieško savo brolio Juozo Navicko ir 
sesers Veronikos I’aruiienės, Jurgio 
Parulio žmonos. 1926 metais ieš
komieji gyveno Pitston. Pa. Jie pa
tys ar juos žinantieji prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

Joseph Simanaitis 
80-23 sūth laive 
\\ oodhaveli 21, N. 5.

(27

Ieškomi Povilas ir Antanas Gudo
niai, Motiejaus suni'c . kilę nuo Pa
biržės. J u ieško duktereeia Stase 
Jankauskaite iš Pabiržės vals.. l.’z- 
gulbinės kaimo. Ieškomieji arba 
juos žinantieji prašomi atsiliepti 
šiuo adresu:

Mrs. Mary Kučinskas 
73h VVashington St.
Stoughton, Alass. (26

i•>3 ’

aukščiau pamintų dalyką t. y. siuntiniai savo turiniu gali būti Mai
šyti. Mūsų siuntiniai yra 10 kilogramą arba 22 svarą brutto. Jei siun
tinyje nėra skardinių dėžių—tai gryno svorio galima dėti 9'į kg arba 
21 sv. tpav. jei vien cukrus, miltai, ryžiai). Jei yra skardinių dėžių, 
siuntinyje yra gryno svorio (netto) 9 kg. arba 20 svarų. Mūsų siunti- 
tiniai įpakuojami kilogramais, tai prašome gerbiamų klijentų daryti 
užsakymus kilograminiu skaičiavimu <1 kg. ’±kg, ’/ikgi, o ne sva
rais). šalia kilogramų paduodame kainas svarais dėl bendros orien
tacijos, nes dauguma firmų skaičiuoja svarais. 1 kilogramas yra ly
gus 2.21 svar.

.Siuskit i I.IETI’VĄ siuntinį iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS 
PER

TAZAB OF IjONDON
Sll NTINYS MOTERŲ IJAI.YKV , SU NTINVS VYRŲ DALYKV
1 kuponas—.'! jardai vilnonės me- , j kuponas—3 su trečdaliu jardai 
užiagos suknei juodos, rudos, mė- \Vorsled Tennis ’ B” fancy mėly- 
lynos, žalios, raudonos
lio spalvos . .
Prie to pridėkit:
nius, nertinuką. gražaus šilko ar, . . .
medvilnės blįuskeiėms ir sukne- ; pirštines, skustuvą, amžiną pilai
tėms. j •*>!«.’•

ar snie- nas rudas, pilkas ar juodas .$23 
. ja!

batukus, apati-! I’ri* t® pridėkit: pamušalą, koji- 
«ažau< šilko ar! marškinius, čebatus, šliures, '<

EKSPRESO MAISTO PAKIRTAI
$30.00

1 svaras kavos 
5 svarai taukų kenuos 1 svaras šokolado

$29.(81

cukrus 
ryžiai
miltai kvict 
manu kruo|>os

kaina už kg. 
$6.72
0.95
0.75
0.95

' makaronai Iverm.) 0.95 
$2.35 

2.30 
2.00 
2.H5 
2.50

Taukai (kiauliniai) 1.90 
bekonas (daniškas) 2.00 
kumpis 3.25
kumpio dešra 2.50 
salami dešra 2.80 
Kepenų paštetas $2.60 
kilkės (anjouvis) 2.30

pieno milteliai 
valg. alyva 
margarinas 
sviestas
sūris ""šveicar.”

uz sv. 
$0.33 

0.4.3 
0.34 
0.4.3 
0.4.3 
1.07 
1.04 
0.91 
1.20 
1.14 
0.87 
1.18 
1.47 
1.14 
1.28 

$1.18 
1.04

pipirai
citrinai švieži

kaina už kg. •

1.5«

uz sv. 
1.25 
(M"»8

apelsinai švieži kaina nepastovi 
džiov. vaisiai

1.90 
1.5(1 
2.1«» 
2.4d 
•»

“kompotas” 
razinkos 
fygos

datulės vaisiai 
bičių medus
šokoladas 3.55
kakava .3.90
kava 3.00
arbata ’4 kg. 1.40 
arbata 's kg 2.75 5.50 
muilas 1.05
cigarečių 2000 št. Philip 
Morris (10 pok.) su muitu

0.82
0.(18
0.96

1.09
I.O2
1.63 
1.77
1.64

2.50
0.48

(.25
Pastaba: valg. alyva, sviestas,, taukai, l>el$onas. kumpis, kep. paite-

i ir dėžutėse:s siuntinio
s) yra 26 svA o^sn įpakavimu pilni 22 svarai tlO kg.l^

Ulbinskas Juozas ieš^o sesers (i 
nės Bo\vlin. kini anksčiau gyvei 
Ewansville, Arkansas. Ji pati ar 
žinantieji atsiliepkite adre.-u:

Juozas Ulbinskas 
Vilkaviškio rajonas 
Bartininkų paštas 
I (oinbailkos Kaimas 
Lilhuanian S.S.B. (
! T S Pnazvmeio.i------------J Vilčinskas

I ris birželio 5 dieną turėjo 
• atidalyti debatus Britų 
» Parlamento Aukštuose Rū- 
‘ muose dėl padėties Vengri- 
I joje ir Rytų Europoje.

Lordas Birwood supažin- 
’ dino susirinkusius su savo 
I mintimis, kurias jis ketino 
. iškelti debatuose, pažymė
gdamas, kad Gaitskelio siū

lomas Vidurinės Europos 
; neutralės zonos planas ra- 
I.do pritarimo Britų parla- 
I mentiniuose sluogsniuose.
► j Pasakęs, kad Foreign Offi- 
’ sui pageidaujant debatai 
’jRt. Europos klausimu turės 
'!būti neribotam laikui atidė

ti, jis pakvietė dalyvaujan
čius pasisakyti jiems rūpi
mi

jog istoriniu žvilgsniu Lie
tuva turi tokią pat teisę bū
ti nepriklausoma, kaip ir 
Lenkija, apie kurios nepri
klausomybę nieks neabejo
ja.

Atsakius i Lordo paklau
simą apie Baltijos egzilų ry
šius su savo kraštais, toliau 
kalbėjo kitų pavergtų tau
tų delegatai. Lenkijos dele
gatai įrodinėjo, kad dabar
tinių Lenkijos vakarų rube- 
žių pripažinimas galutinai 
būtų labai naudingas.

Lordas Birdwood pasi
džiaugė, kad Londone įsi- 

j steigė ACEN’o Biuras, ir 
paklausė, ar egzilams būtų 
priimtina, jei jis paprašytų 
iš Britų vyiTaušyBes Ynbrali- 
nės paramos šiai organiza
cijai. Delegatai vienbalsiai 
pritarė.

J. V.
London, 1957 m. birž. 5 d.

i Ieškomas Česlovas (česius) ORAN 
'tas. sūnus Jono, trini s 1921 m 
Bijotų km., Kylntrtų valšč.. Vilku 
viskio apskr. Yra žinių iš Lietuvoj 
•Jis pats ar jį žinantieji malonėki 
atsiliepti adresu:

Mrs. U. Suginta 
3730 Burtis Avė.
Iletroit 14, Mich. <2

Paieškau savo sesers vaikų—Vytau
to Jončiaus ir Jono Viikausko. Gal- 
jie ttyvena ar gyveno Vokietijoje. 
Taip pat paieškau Jūrinio Žukausko, 
kuris jryvena apie Chicaga. Minėti 
asmenys ar juos žinanti -ji prašomi 
atsiliepti šiuo adresu:

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

PERKI ARMONIKĄ 
Kas turi parduoti ir«-ra trijų cilii 
armonika su gražiais Įtaisais, at 
vežtą iš Lietuvos ar Rusijos, pra 
šoni atsiliepti šiuo adresu: Pete 
Sturjris. Sr.. Rt. 1. Box Kraneli 
Michi'^an.

tetas, kilkėS 
(netto svori?
brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiui įpakuoti kartonuos jų grynas (netto) 
svoris 21 sv.— o brutto 22 sv. 110 kg.) ir susumavus siuntinį: reikia 
dar pridėti — licencijos mokestį, garantuoto pašto išlaidas, kas kar
tu sudaro $6.50. Standartiniai siuntiniai:
1. cukrus brutto 10 kg. (22 sv.) $6.43 plius $6.50 viso $12.95
2. taukai brutto 10 kg. (22 sv.) 17.10 plius 6.50 viso 21.60
3. stori sūdyti lašiniai brutto 10 kg (22sv.) 17.90 plius 6.56 viso 24.40
4. 1»»H) amer. cigarečių Philip
Morris <50 |»ok.) ir 7 kg (15’a sv.) cukraus 6.50 viso 24.50
10O0 tabl. isoniazid (rimifono) ir 7 kg. (161- sv.) cukraus viso ?3O
stiprūs geri moteriški batukai (daniški) su muitu..................... $10.95
stiprūs geri vyriški Imtai su muitu $12.00

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

" ORBIS” 4414 Rockwell St, Chieago, III. YA 7-2145 
“ORBIS” centras: 298 Bathurst St., Toronto. Ont.

Tel. EM 4-2810

< miRb ..Maišimuki. ^Lordas 1.11-rrUVIAI ARIZONOJE! <
Norim keltis į Arizonos valstija gy
venti. )>et pirma norėtume nuvykti 
apsidairyti. Prašau lietuvių iš Ari
zonos atsiliepti, susirašysim, aal ga
lėsim susitarti, ka,) galėtume susto
ti pas lietuvius. Mūsų adresas;

M r. X- Mrs. J. Sakai 
11212 So. Sawyer Avė.
Chicajro 43. III. (27

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

1 svaras kakao
2 sv. skalbiamo muilo

2 svarai ryžių 
5 svarai cukpaus 
2 svarai kakao 
2 svarai medaus 
2 svarai miltų 
2 svarai taukų 
2 sv. skalbiamo muilo 

Prie paminėtų siun- j aukščiau nurodytas P si u varnas^
Ra. n. u’ katal7o *fc**-: mašinas, akmdionus ir

alą is musų katalogo.Svietų muitas ir pri- jaįkro«|zius.
statymo garantija.

TAZAB OF LONDON
51 Reservoir SU Cambridge, Masst, tei. Klrkland 7-9705

5 svarai miltų 
5 svarai cukraus 
1 svaras šokolado 
I svaras saldainių 
1 svaras razinkų

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl IJetuvos 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 pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS 
W«l 90lb StoMt, IWw Y«b 1, N. Y.

’K.ąx»gun:ira <* « s »
: SIUNTINIAI LIETUVON IR ANAPUS
J GERIAUSIA SIŲSTI PER “ANAPUS”
$ Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių—informacijų

-ANAPUS Mail OrJer — Dr. G. Valančius 
£ 17070 l.udk>w Granada Hilh, Calif. — I SA
e Siunčiame ir oro paštu per Stockholmą—Rygą.
► Ypač pigiai ir greitai paaiunčiame vaistus.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anflų-Lietarių.

Kaina >14

Pinigus siųsti kartu hi 
utadtymu

Dr. D. PILKA 
846 E. Brosdvray

So. Boston 27, Mosi,

Birwood mano, kad deba
tai įvyks už kelių savaičių,

NAUJIENA!! !
Pinigai persiunčiami į Sov. Są

jungą, Lietuvą, Latviją. Estiją. 

Pilnai garantuojame ir oficia

liai —100 rublių $10. Persiun

timas atsieina $5. Perlaidos di

džiausia suma $50.. liet galima 

užsakyt perlaidų kiek norima.

GRAMERCY 
744 BROAD STREET

NEWARK, N. J.
Licensed and Ronded by 

N. J. State Banking Com.

RRt KNftS LAPAI
Bruknės lapai yra 
vartojami nuo be- 
t vark ingo šlapini
mosi, nuo a k metė
lių augimo, inkstų 
uždegimo, pūslės 
nedirbimo neveik
lumo ir šlapinimo
si kanalo. $2 sv-

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

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

ALEKANDER’S CO- 
414 Braa<lway 

South Boston 27, Mam.

mtpĮ’p; t-fere-.T ~ ■ ČT-T'. tttVt

PATI PATiKIMIAI ŠIA FIRMA SU NTIN'I\MS PERSU STI J 

SSSR. I.IETVVA. LATVIJĄ. ESTIJA IR EITI S KRAŠTCS

Parcek To Russiajnc.
1330 BEDFORD AVĖ.. BROOKLYN 16. N. Y.

Tel. INgersol 7-7272. INgersol 7-61(',5

ši firma yra Mask\<»įe INTI RIŠT įgaliota čia \irtoje imti 
muitą iiž siunčiamus daiktus į SSSR.

Klijentų patogumui veikia šie skyriai:

11601 Jos. ("ampau Avė., DETROIT 12. Mkh. Tel. TO 8-0298 

651 Albany Avė., HARTFORD, Conn. Tel. Cllapel 7-5164 
121 S. V ermont St„ LOS ANGELES. Calif. Tel. Dl 5-6550 
78 Seeond Avė., NEW YORK, N. Y. Tel. ORchard 4-1540 
832 No. 7th SU PHILADEI.imiA. Pa. Tel. WA 3-1747
Galima lieveik viską siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto 

produktai, o taip pat įvairūs vaistai. Streptomicin. I’enicilin, 

Rimnfon ir kt. V’aistai siunčiami oro paštu ir gavėjui prista

tomi per 7—10 dienų.

Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės Įvairiais alfabetais, 

akordijonai, siuvamos mašinos. Pristatymas garantuotas ir 

gaunate gavėjo parašą.

PARC ELS TO RVSSIA. INC.
Naujas adresas: 1530 Bedford Avė., Brooklyn. N. Y. 

Telefonai: INgersol 7-6465. 7-7272
Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 va!, ir 5H- 

tadieniais nuo 9 iki 4 vai.

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

i
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Skautų tėvų gegužinė

PADĖKA

LAISVĖS VARPO 
NAUJAS ADRESAS:

Giliausia mano padėka 
Dr. M. Deveniui ir Dr. K. 
Bobeliui už pagalbą aštrios 

1 ligos priepuolio metu.
Nerandu žodžių, kūnais 

Įgalėčiau išreikšti savo dė- 
: kingumo jausmą Dr. K. Bo- 
; beliui, sėkmingai padariu-Lietuvių Skautų Tėvų Ko

mitetas birželio 23 d. Ro- Dabartini* Laisvė* Varpo ;siam sudėtingą operaciją,— 
muvos parke Brocktone ren- radijo vedėjo adresas yra visą laiką tėviškai globoju- 
gia jaunimui linksmą gegu- toks: P. Viščinis, 47 Banks šiam ir ligoninėj ir iš ligo- 
žinę. Joje bus ne tik gera St., Brockton 18, Mas*., Ibi. ninės išėjus, visai nesigai- 
muzika. gausus bufetas, Įdo- JU 6-7209.-------------------------- _ ■ lint nei savo jėgų nei bran
tui programa, bet ir daug----------------------------gaus laiko.
getų laimėjimų. Tautų vestifali*

Ten bus gera proga susi
tikti tėvams, skautu rėmė-

Ig. Končius

Kaip kasmet, 
birželio 14-ta d.jams ir jaunimo bičiuliams dvieju ,neno vesti.;

ir smagiai laiką praleisti. . Bostono ' mi„.o sodp

ir šiemet
prasidėjo Paminėjo baisias diena*

Reikalingi
* TROKŲ ŠOFERIAI ir DARBININKAI
* NAKTIES SARGAI (vačmonai)
Pastovus darbas. Geras atlyginimas. Kreiptis asmeniškai

HERMAN NICK COMPANY 
110 Granite Avė., Dorchester, Mass.
X «: XX X X XX XXX «XX XXX X
JŪSŲ SVAJUOTAS NAMAS 

Specialiai Jums Pritaiko 
JOK GORA

Nacionaliniai Žinomas Architektas
Žemos kainos — žemi mokesčiai — žemi asesmentai. Jokių mar

gyčiu sunkumu visvien ar G. I. ad ne G. I. Tirštai miškingi lotai 

pačioje Cantono širdyje bus vieta išsvajutam namui. 400 pasi

rinkimų tokiomis sąlygomis, kurias 900 gali sau leisti.

Pašaukit statytoją dienomis ar vakarais 

CAnton 6-0628
•s KXXWXMXXX*xx: xxx Kr »;»Xx(X*lXXXXXXXXXX«XX*XxxXXXXXxxxX'

falis Bostono miesto sode Birželio 15 d. Bendruo- 
Autonusai nuo >o. bosto- j-iekvjeną dieną vakarais su menės apylinkė surengė 19- 

no Lietuvių Dr-jos nuves uz programa. Daly- -U rn. birželio mėn. baisių-
5>Lo°- vautojai nieko nemoka. O j jų trėmimų j Sibirą minėji-

birželio 19 d., trečiadienį,: mą- Jį atidarė apylinkės
Naujas tomas S vai. vakare ten pat bus ,■ pirm. S. \ aitkevičius. Jis

--------- Įvairių tautų liaudies šokių;tolimesniam minėjimo va-
Lietuvių Enciklopedijos vakaras. Tada. kaip jau Į dot avimui pakvietė apygar-

XI tomas baigtas spausdin- daug metų, ir Bostono lie-i dos pirm. V. Izbicką. 
ti ir birželio pabaigoje bus tuvių tautinių šokių šokėjų Sugiedojus Amerikos him- 
siunčiamas prenumerato- grupė. Onos Ivaškienės va-! ną. pagerbus žuvusius už 
riams. kurie bus už ji su- dovaujama, šoks —mergai- Lietuvos laisvę ir dr. B. 
mokėję. JĮ redagavo prof. tės Blezdingėlę ir visa gru- Kalvaičiui perskaičius gub.

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

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Visiškas

{taisymas $279
J. Puzinas.

Bostonas mažėja

pė Augštaičių tryptinį.

Baigė mokyklą

Gate of Heaven viduri
niąja mokyklą baigė Aloy
zas MuČinskas, Antanas

Furcolo raštą, skelbiantį bir
želio 15 d. Pabaltijo valsty
bių laisvės diena, kalbėjo iš 

i Washingtono, D. C. atvykęs 
prof. K. Pakštas.

Meninę dalį atliko šiemet
Bostono policijos duome

nimis Bostone per 10 m. su
augusių
50.00*»
šio 1 d. Bostone buvo suau
gusių < pradedant 20 metų) 
vyių ir moterų 551,145, o 
1956 metų sausio 1 d. tik
501.671. Tame skaičiuje Jurgelevičių Vasario 16-tos nių- 
moterų 268,902 ir vyrų gimnazijos būreliui sumokė- Dr. B. Kalvaitis paskaitė 
232,769. jo net 5 mėnesių mokestį, anglų kalba surašytas rezo-

tai yra iki lapkričio mėn. liucijas prezidentui Eizen-
---------------------------- ihoweriui ir kitiems aukš-

Mus lankė J tiems valstybės vyrams.

ų skaičių sumažėjo Skudzjnsk^ Kor. konsenatoriją baigęs Da-
gaivu. 194 4 m. sau- nus Lapinskas, paskambi-

nęs du Čiurlionio kūrinius, 
i ir Irena Norvaišaitė su Al
giu Gustaičiu, padeklamavę 

Ona Kauneckaitė per St. tai dienai pritaikintų kuri-
Pavyzdinga moteris

Dr. Matulionis atostogauja

Pilnas krosnies ir boilerio įtaisymas 
PRIEINAMA KAINA 

Lengvos mokėjimo sąlygos

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

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

*

Daktaras Balys Matulio
nis <Wallum Lake R. I.) ‘Į^Sankę^nof' vos himnu šiemet į minėji-!
nuo birželio 22 d. iki liepos R- * p . . t Jį Jį « ™3 atsilankė kur kas dau-
8 <1. išvyksta atostogų. Jų Vvaįh'ingtoru D. C..' kalbėti giau 'le,.nati? ž,ino’

& ma, turėjo būti dar dau-:
giau, nors ir buvo kai-štas

Praeitą šeštadienį mūsų įs- Minėjimas baigtas Lietu- i

metu jis žada būti Jaunimo 1941 melu birželio" baisiųjų 
kongrese ir šokių šventėje di<?nu min‘ėjjme Kartu ...ongr
Chikagoj. ten aplankyti sa
vo dukterį ir draugus bei 
bičiulius. Jis be to numato 
užsukti į Clevelandą ir Ka
nadą. -9- 4JJ,

Prof. I. Končius
ilsisi pas sūnų

juo buvo dr. 
K. Mockus.

su
J. Girnius ir vakaras. J. V.

Pavykusi gegužinė

Prof. Ignas Končius po 
sunkios operacijos ilsisi pas 
savo sūnų Liudą (South St., 
Middlebury, Conn.), kuris 
dirba Amerikos skautų or
ganizacijoj. Profesorius ža
da ten pabūti kelias 
tęs.

Renkitės liepos 14-ai dienai
T. ~~T • ta u- ! Bostono lietuviu tautiniuLiepos 14 d. Liet. Darbi-'. r .

ninku Dr-jos 21 kuopaCiai- ^kto„fuXlio 16d. su-

Rd tlaukė "Uhlik0S’
t . nors ir kitu parengimu tuo-yra ten. kame buvo ir per- * r -

nai. rengia gražią gegužinę.
Ruoškitės jai!

‘Darbas” išsiųstas

gegužinė

kart būta Brocktone ar Bos
tone. Grupės šokėjai labai 

____ gerai šoko, ir grupės vado
vė Ona Ivaškiene patenkin
ta su savo grupe galutinai 

numeris pasiruošusi pirmajai lietu-Darbo” išėjęs
savai- jau išsiųstas visiems pienu- vių tautinių šokių šventei 

meratoriams. Chieagoje birželio 30 d.
Matijoška tarė nuoširdų

H1 o
- . »..rv -

X
X
XX
X
XXX
X
XX
X*

• - . J . ... . . .   » . k- . -*»— h. .• - * - - , -s **- » -X-**-—--
GERIAUSIAS NAMU DAŽYTOJAS ir VISOKIŲ

GEDIMŲ TAISYTOJAS YRA

Jonas A. STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. Dorchester, Mas*.

Tel. CO. 5-5854
*.::::: s:: f. • •

NAUJA VASARVIETĖ

Nuo birželio 1 d. atidary
ta 30 mylių nuo Bostono, 
prie Oldham Pond, Petnb- 
roke, Mas*., vasarvietė.

Graži vieta, geras paplū
dimys. Vasaruojanti šeima 
gauna savo žinion laivelį. 
Virtuvėje gali pasigaminti 
valgyti arba laiveliu pava
žiavus 10 minučių paežerėj 
yra užkandinės. Kasdien 
atveža pieno. Meškerioto
jams gera vieta.

Kambarius galima užsa
kyti iš anksto savaitėms ar 
savaitgaliams.

Iš Bostono važiuoti bun
ka 1 vai. Važiuoti keliais 3, 
18, 58 ir 14. Keturioliktu 
keliu pavažiavus 2 mylias 
sukti miškan keliuku T»y« 
lor PT Rd. ir prie pat eže
ro bus vila su užrašu: 
ALAUŠAS.

Informacijų gauti vaka
rais pas Igną Vilėniškį (tel. 
AN 8-3384).

PAKOVODAMI 2 NAMAI 
Frankiin Park Avė. gražus namas, 
baltų koklių vonia, moderniška vir
tuvė, variety krautuvė. Tikra pinigų 
dirbykla. Apžiūrėjimui skambint: 
CV ♦>-18-11, vakarais.

Dorchestery 4 miegamųjų namas, 
garažas, prie bažnyčios, yra tuščias 
butas, irgi dviejų šeinių 5-5 lumb., 
gerame stovyje, kaina $15,500. Tel. 
CV 6-1841, vakarais.

PAKOVODAMA TAVERNA 
So. Bostone, 331 Broadway, parduo
dama taverna, pilni likierių lais- 
niai, kaina $11,000. Kreiptis paduo
tu adresu į M r. Hatch, arba skam
binti tel. AN 8-5374. (26g!_

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir turime visus gatavus vaistus. įx

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki- * 

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną. ir vai- J 

stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų. | 

Jei reik vaistų—eikit į lietuviška vaistinę, «

Sav- Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm..

382a W- BROAD W A Y. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 1
Telefonas A N 8-6020

Dr. B. Matulionis
lr H»

Tek. 11M, PascMf. Rbede Islaad 
ASreaaa: Memerial Huapital 

Wi

DR. D. PILKA
Ofiao Vi 4

lr
IfeU
IBI

548 BROADWAY 
80. BOSTON, MABB. 
Telefonas AN 8-1320

TsL AT
Dr. John Repshis

LIETUVIS GYDYTOJAS 
1-4 ir 4-8

Nediliomia ir
pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Urb^a’s Cernsr

DORCHESTER, MA88.

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietasis Gydytoju ir 
Vartoja vėliausios

J-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinio* 

VALANDOS: nuo 2-4, a 
534 BR0ADWAT

SOUTH BOSTON. MABB.

7-B

I

IŠNVO.MVOJA.MAS BUTAS 
Gold St.. So. Bostone, išnuomuoja- 
mas butas iš 4 kambarių. Yra du
šas. Kreiptis 253 Gold St., antra
me aukšte.

MADA.ME STARR 
Spėjikė ir Patarėja 

Išspręs visas jūsų problemas. Nėra 
problemos perdidelės ar permažos, 
kad ji negalėtų padėti jums surast: i..:_ivviijft į laimę.

52 Boylston St. (Šaukštas > Bos
tone (1 blokas nuo Howard Sq.) 
nuo 9 iki 6 vai. kasdien ar pagal

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad. gi-------
-SIUSTI

D
POST TIME 1:45 

0. D. CtOSCS 1:35

iX j susitarimu. Tel. EI. 4-5265.

SEZONO DIDŽIAIS4OS 

Turtingiausios Lenktynės

FFolkowns
1 j LIETUVĄ IR Į SIBIRĄ

■Stori, geriausios rūšies tikri vyriški 
padai batams taisyti. Prisiųskite 
batų mierą ir $1.00. Prisiusime 
paštu.

[ JEREMIAH BERMAN OI.
52 South St., Boston, Mass.

Parduodamas klubas sa namu
;7 dienų pilni laisniai, biznis eina, 
j namas geras, yra žemės akeris, kai- 
i na prieinama. West Hanoveryje, 
j Mass. Kreiptis 6A Arthur St., Mon- 
! tello. tel. Brockton 8462, klausti Mr. 
'Krank Strip. (26

Stebėkit klasiškas
SSfl.IMK) PRIDĖTA

MASSACHSETTS HANDIVAI*
Treigiai ir senesni, l’« mvlios. Tre- 
čiad. birž. 26— Paskut. pavnsar. lenk
tynės šeštadienį, birželio 29 d. P

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
Kerpa plaukus pigiai ir švariai. At
dara iki 6 vai. vak. Prašom užeiti: 
684 E. Fifth St., kampas M St., 
So. Bostone. Kerpam plaukus Įei
tiems. jaunoms ir senoms. (31

rriBBSKKMg
Kas perka ar parduoda 

namus, ūkius, biznius
kreipkitės j

CHARLES J. KAY (KUČINSKAS) |

12 Mt. Vernon St. Dorchester 25, Mas*. ►
Tel. CO 5-5839 LIETUVIS PLUMERISx žodį apie baisųjį birželį—

x.lietuvių trėmimus į Sibirą, «Į Datar laikas žemomis kainomis daryti gazo ir aliejaus šil 

į O grupės mergaitės įspūdin- j ^yjno Įrengimus. Mes atliekame visokius “pluming” (vamz

Tel. CO 5-5839

plastini numeri 2 dži^ ivedimo ir tąsymo) darbus. Pirm negu ka darysite 
kad žmo- PAKLAUSKITE MCSŲ KAINŲ!

g'gai atliko 
2 j “Leiskit į tėvynę 
x nės net verkė. Vienas nese- 
q niai iš Kolumbijos į J.A.V.

atsikėlęs gyventi lietuvis ii PLEKĄVICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge St. £
ašarodamas vadovei pade- | Cambridge yra adara vakarais, išskyrus sekmadie- 

ĮSTAIGA kojo, pasisakydamas i»o x, »- IX) 5 nius- Mes turime didelį pasirinkimą visokiu pyragai-
daug metų galėjęs Lietuva g Jūgų valgymo malonumui, o penktadieniais ir 
\e pa’tepuoi. x gęg^^jęni^ig mes kepame barankas ir pyragus ir

jį virš to šviežią Baltic Lietuviiką Ruginę Duoną.

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

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

409 We*t Broad way So. Boston 27, Mas*. RADIO rttOGKAMA
Persiunčiame Jūmi sudarvlu> siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS - . .

kita, Ki SIJOS ,aH..ma, ,riii. Lietuvių Radio programa
iš nauji: ;r naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir iš stoties WBMS, 1090 ki- 
kitk'i. \ įsas išlaidas ir SSSIt muitą apmoka siuntėjas. locikly Veikia sekmadie*

Dėvėti rūbai ir kitokie daiktai įkainuojami pagal iu verte. ' . . ’ «« .. • «« «*« •
.. . 7. .V .. . . ?. mals nuo 12 iki 12:30 vai.\ aistus ir medžiaga galima užsakyti pigiau šioje jstai- A

ei. Prašykite katakotiy. **"«• Perduodamos lietu-
Iš ’oliau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia- Vlškos dainos, muzika Ir 

mu prekių svoris negali būti didesnis kaip 18 svaru. Magdutės Pasaka. 
jdcKi’< d; iktų sąrašą ir aiškų siuntėjo Ir gavėjo adresus. Mes,

siiir,:’r: prpakav*. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 

j<!a:<;' l-taiga lietuviška, dėl informaciją kreipkitės lietuviškai.
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūšy Įstaiga greičiausiai patar

naut ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun
čiame su INTI’RISTO įgaliojimais.

Siunti’ p’-iir'nmi kasdien nuo 9 iki 5 vai vak. ketvirtadie

niais nu«- iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą. <

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir do"B
^anų krautuvę, 502 East x 
bro&dtvav, So.
Tel. AN 8-0489. Ten 
lamas ir “Keleivis.”

Steponas

•n,cK.

Praną Lemhertą
REALTOR

17 l’pland Are.
(Iš 98 Melville Avė.)

G E 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

dutfininriuHiiniiim

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, M
TeL: JA 4-4576

Rnutnn. k LietuTlika Ru«in« Duona yra parduodama
“; ” 8 daugumoje krautuvių, kur Jūs perkate. Kai pirksit

gau- g rugįnę rjUoną dabar prašykit ir pirkit tikrą lietuviš- I! 
5 ką ruginę duoną, BALTIC RYE BREAD!

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Ju.Hlire of the Peace—CMtutaMs 

598 E. Broadvay 
So. Boston 27, Mase. 

rei. AN 6-1741 Ir AN 8-248

Tel. AN8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodrt

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Soredomis—ofisas uždaryta*.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
RBAL BSTATE A INSUBANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Offku Tel. AN 8-0948
Rm. M ORIOLE 8TRBBT

Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal

Elektras Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu 

žiedus, papuošalus
379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON
TsL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

a. «.
O—

Bauth Bmtmi 27,
Telefonas AN 8-4148

VAISTAS •AZIVA”

kiekvieną numerj fl. 
gaL Mds ar money 

AdresuokR:


