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KRISLAI
Kristus ir karas.
Krikščionybės sutemos.
Dvasininko nuomonė.
Šešių šimtų milijonų balsas.
Aklesnis už aklą.

Rašo A. BIMBA

aip su “Išriktuoju prisa-
1?” Jis sako “neuž-

patys užsimušinčja ir užmu
šinėja kitus — ir dar kaip!

Jokios kitos 
nes nėra tiek 
ir kitų kraujo.

Tai istorinis

religijos

faktas.

zmb-
savo

AMERIKA PASIUNTĖ DAR 
VIENĄ PROTESTĄ KINAM
Kinija atmetė antrą protestą ir 
planuojanti neatsakyti j trečią

$10,000 Fond© Figa
Garbingam užbaigimui vajaus

BREMENO DARBININKAI
PROTESTAVO STREIKU
Vokiečiai protestavo prieš tai. 
kad griauna jų gyvenamus namus

Mūsų pasibrėžtas tikslas sukelti dešimt tūkstančių 
dolerių turi būti pasiekta! Mūsų Laisvė turi būti fi
nansiškai sustiprinta ir išlaikyta! . Šis vajus turi būti 
užbaigtas ■' garbingai!

Toks yra mūsų šūkis. Kad tie žodžiai nepasiliktų 
tiktai žodžiais, jau pirmiau aukoję laisviečiai ir vėl au
koja sekamai:

Iš Laisvės personalo:
A. Bimba .............
S. Sasna...............
D. M. šolomskas .
J. Grybas .............
M. Grigas ...........
P. Šolomskas.......
S. Večkys .............
R. Mizara.............
A. šilėnas ............
Kiti:
Ričmondiečiai ....
Mary Misevičienė .
S. B.a Brooklynietis
J. Gasiūnas.........
Brooklynietis .......
Amilija .. ..............

Prašome ir visus kitus Laisvės prietelius tuojau 
siliepti su didesne ar mažesne dovana, pagal išgalę.

Bremenhavenas. — Dau
giau kaip 5,000 darbininkų 
šiame Vakarų Vokietijos 
uoste išstojo į protesto 
streiką, nes amerikiečiai 
nutarė nugriauti jų gyve
namus namus, kad jų vie
toje galėtų pastatyti vilas 
savo tarnautojams.

Uostimfikai ir laivakro- 
viai, kuriems padėjo jų

žmonos ir vaikai, išvijo iš 
apylinkės apie 100 Adenau
erio valdžios policininkų 
ir okupavo visą sritį. Nuo 
5,000 iki 6,000 Bremenhave- 
no (Bremeno uosto) dar
bininkų tuojau išėjo į strei
ką, solidarizuodamiesi su 
tais, kuriems gręsė išmeti
mas iš namų.

Streikas prasidėjo po to, 
kai buvo sužinota, kad po
licija žiauriai elgiasi su mo
terimis, kurios nenorėjo 
jos įsileisti į savo butus. 
Susidarė demonstracijos. 
Kuomet policija bandė jas 
išvaikyti, vienas polici
ninkas buvo sužeistas.

Demonstrantai šaukė ne 
tik prieš policiją ir Adenau
erio valdžią, bet ir prieš 
amerikiečius. Jie nešė iš 
kabas “Ami, go home!”

(Nors Bremenas ran
dasi birtų: zonoje, pats mie
stas ir uostas yra po ame
rikiečių administracija, nes 
Bremenhavenas tarnauja' 
jankiams kaip karinio tie
kimo uostas, iš kurio eina 
vieškelis link Amerikos zo
nos Pietuose, . per britų 
teritoriją.)

Washingtonas. — Vals- i “nežiūrint 
tybės departmentas pa-į amerikiečiai 
siuntė dar vieną protestą I neatsakysime, nes tai 
Kinijai dėl incidento 
Hainano salos, 
Pietų jūroje. Tai 
protestas iš eilės, 
protestu Amerika 
savo pasipiktinimą 
britų lėktuvo nušovimą (su 
juom buvo trys amerikie
čiai).

Antru protestu Amerika 
pareiškė kinams, kad jų 

i lėktuvai prie Hainano ne-

kiek protestų 
nesiųs, mes 

i jie 
mūsų teritorijoje švaistėsi, 
tai jie mūsų orlaivius pa
šovė, ir tai mes protestuoti 
turime.”

Valstybės departmentas 
sako, kad jis neleis “reika
lui mirti,” ir planuoja duoti 
skundą Jungt. Tautoms.

prie 
Kinijos 
trečias 
Pirmu 

išreiškė 
priešŠituo klausimu labai 

rūpinęs “The Catholic Work
er” bendradarbis Martin J. 
Corbin. Jis yra žmogus giliai 
tikintis. Jis ieško atsakymo.

Jis sako, kad krikščionys, 
ypač katalikai, yra “Penktąjį 
prisakymą” išniekinę, išprie
vartavę. Kiek venai skerdynei j leido jankių orlaiviams ieš-

susi-

Mendes-France įtrauksiąs į 
savo kabinetą socialistus

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 ' 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00

suranda pasite i s i n i m ą ant 
“Penktojo prisakymo“ nu
sispjauti.

koti juroje gal dar gyvais 
likusiu keleiviu.• C t.

Paryžius. — Čia mano
ma, kad netrukus iš Men-

Martin savo straipsny.į c 
“The Fifth Commendment“ 
No Exception” pasmerkia vi
sus visų karų šalininkus. Jis 
sako, kąd nėra tokio dalyko, 
pagal “Penktąjį prisakymą,“ 
kaip teisingas karas. Visos 
skelĮHynes yra skerdynės. Ir 
Kristus visas jas lygiai atme
tęs ir pasmerkęs.

Martin reikalauja bei pra
šo, kad popiežius tartų sa-
vo žodį. Ką jis mano? Kaip 
jis supranta “Penktąjį prisa
kymą“ ?

Bet, žinoma, popiežius ty
li ir tylės. Gi .jo bažnyčia be
veik kiekvieną karą yra už* 
gyrusi ir palaiminusi.

Tad vienuolika presbiterijų* 
niškos sektos kunigu is so
cialistinių kraštų pribuvo. 
Vienas jų jau pasakė Pasau
linės) Presbiterijonų Sąjungos 
k o n. v e n c i joje labai Įdomų 
spyčių.

Kalbėjo čechoslov a k i j o s 
dvasininkas Hromadka. Ir ką 
jis karštai pasakė, daugeliui 
kitu dvasininkų baisiai nnpa- 
tik#

Trumpai ir drūtai kun. 
Hromadka pasakė, kad krikš
čioniškasis pasaulis eina vel
niop !

Per du šimtu metų, girdi, 
“krikščioniškos tautos buvo 
maždaug pilioriais ir viešpa
čiais tarptautinės santvarkos, 
arbitratoriais pasaulinių ko
vų; jos nustatė užsilaikymo, 
tarpeavinių santykių, sociali
nio ir politinio gyvenimo nor
mas ir būdus.“

Mes prie to pripratome. 
Mums baisiai sunku prisitai
kyti prie pasikeitimų. Mes, 
sako Hromadka, ir šiandien 
tebenorime būti pasaulio vieš
pačiais.

Mes prakeikiame visus, ku
rie mus tokiais viešpačiais 
nebenori pripažinti!

Bet faktas yra faktu, kad 
že*mė tirpsta iš po tų krikš
čioniškų tautų kojų. Pasau
lio svoris, girdi, krypsta ne
krikščioniškų tautų pusėn.

T Ta i p vadinamoji krikščio
nio j i civilizacija žlunga,“ 
užbąigė šitas smarkus dvasi* 
ninkld iš tolimos socialistinės 
žemės.

Ceylono ambasadorius Jung
tinėse Valstijose yra drąsus

.(Tąsa '5 -tam pusk)

Abu protestai buvo per- deg’ . FranCe kabineto
i t \ t i A v» h i viri i * a wn r\ n n n H 1

sitrauks karo reikalų mi
nistras generolas Koenig 
ir kiti de Gaulle sekėjai. 
Mendes - France ruošiasi 
prastumti pro parlamentą 
taip vadinamą “Europos 
Apgynos Bendruomenės” 
(EDC) patvirtinimą, bet 
d e Gaulle sekėjai stovi 
prieš.

| Jei de Gaulle pasekėjai 
pasitrauks, Mendes- Fran
ce j savo kabinetą įtrauks 
socialistus, sako stebėtojai.

duoti per birtų ambasado
rių Pekinge. Šiuos protes
tus perdavė kinams, bet jie 
jam buvo grąžinti be atsa
kymo Amerikai. Kinai sa
ko, kad jankių orlaiviai ne 
gelbėti žmones atskrido, o 
tik arti Kinijos kranto 
manievfuoti. Susirėmime 
du kinų lėktuvai buvo pa
šauti.

Pekingas paskelbė, kad

$10.00 
. 5.00 
. 8.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

101 metų senukui nereikės 
Amerikoje barzdą skusti...

at-
kad 
sva- 
pa-

Armasas sustiprino diktatūrą: 
kariuomene lieka nepatenkinta

Pabėgėliai, kurie apleidžia 
Kiniją, daugumoje ne kinai

T~~

Hong Kongas. — Čia pri- 
bthvo britų prekybinis lai
vas “Hunan”, su kuriuo at
vyko 44 pabėgėliai iš Kini
jos. Pabėgėliij tarpe ran
dasi šešios vienuolės, vie
nas kunigas ir 37 žmonės 
be pilietybės.

Visi pabėgėliai buvo už
sieniečiai, baltosios rasės 
žmonės, ne kinai.

Brazilijos komunistai 
ragina prie koalicijos

Rio de Janeiro. — Komu
nistų laikraštis “Imprensa 
Popular” atspausdino Bra
zilijos Komunistų Parti
jos atsišaukimą (nors pati 
Komunistų Partija Bra
zilijoje nelegali, komunisti
nė spauda išeina).

Atsišaukime komunis
tai ragina visus demokra
tinius elementus sudaryti 
koalicinius sąrašus par
lamentiniams rinkimams, 
kurie įvyks spalio mėnesį.

Komunistai sako, kad 
Vargaso valdžia, bandyda
ma neprileisti komunisti
nių kandidatų, pataikauja 
Washingtonui. Valdžia 
taipgi nusižengia demokra
tijai, sako komunistų atsi
šaukimas, neduodama bal
savimo teisės milionui ne
raštingų braziliečių. Dau
guma tų neraštingų yra ne
turtingi lauko darbininkai.

Kas norėjo šauti Rhee? 
Niekas nieko negirdėjo

Los Angeles. — Čia' ats
krido Pietinės Korėjos pre
zidentas Syngman Rhee. 
Bet kuomet laikraštininkai 
bandė prie jo prisiartinti, 
juos atkirto šimtai polici
jos ir detektyvų. Nei pri
ėmimo komiteto nariai ne
buvo prileisti. Aukštas 
valdininkas praskubėdamas 
susirūpinęs numetė 
laikraštininkams, kad 
dengtas pasikėsinimas 
šauti Rhee.

Rhee. skubotai buvo
siog iš aerodromo nuvežtas 
viešbutin, kur jau stovėjo 
stipri sargyba. Bet kuo
met laikraštininkai paskui 
bandė sužinoti, kas prieš 
Rhee kėsinosi, policija pri
sipažino, kad niekas nieko 
negirdėjo.

“Nelemtas gandas,” sa
kė policijos viršininkas.

Guatemalos Miestas. — 
Diktatorius Arihasas ■ su
traukė apie 40,000 savo pa
sekėjų minią į didelę de
monstraciją miesto centre. 
Demonstracija buvo nu
kreipta prieš reguliarės ka
riuomenės vadus, kurie šios 
savaitės pradžioje buvo pa
sipriešinę Armaso režimui.

Pranešama, kad nors Ar
mas iš pradžios neva« nusi
leido kariuomenei ir įsakė 
paleisti savo specialius “Iš-

laisvinimo armijos” da
linius, tie daliniai ne tik ne
paleisti, bet įgavo dar dau-1 
giau galios.

Reguliarės armijos auk
štoji komanda išleido pa
reiškimą, kad kadetai, ku
rie atakavo Armaso nere
guliarius dalinius, buvo 
teisėti, nes to reikalavo ar
mijos savigarba. Tuo pa
čiu laiku kariuomenės va
dovybė aiškina, kad ji nėra 
“komunistų inspiruota.”

Oslo (Norvegija). — 101 
metų senukas Johannes 
Seiliaus gavo vizą atvykti 
Amerikon. Jis sako, 
tai visuomet buvo jo 
jone: prieš mirštant
matyti Ameriką ir apsilan
kyti Baltajame Name.

Selliaas yra barzduotas 
valstietis. Amerikos kon
sulate jis pareiškė, kad jei 
su barzda nebus įleistas į 
Baltąjį Namą, jis pasi
rengęs ją nusiskusti.

Konsulas jam užtikrino, 
kad barzda nekliudys.

Eisenhoweris sveikino 
Irano Šachą dėl žibalo Vėliausios žinios

ati- 
nu-

tie-

Rhee pas prez. Trumaną
Independence, Mo. — Pe- 

tų Korėjos prezident. Rhee 
buvo nuvykęs pas buvusi 
prezidentą Trumaną, kad 
jam padėkoti už greitą in
tervenciją Korėjos karo 
pradžioje.

Nairobi. — Britai sako, 
kad jiems pasidavė 13 Ke- 
nyos negrų partizanų^

Melbourne. — Australi
ja planuoja per šiuos me
tus, iki 1955 birželio 30 d., 
įleisti dar 107,500 imigran
tų. Australija yra įleidu
si daug išvietintų iš Rytų 
Europos, tarp jų daug pa- 
baltiečių*

Du gerai Amerikai pažįstamieji 
veidai: Kefauver prieš Jenkins

Chattanooga. — Senato
rius Estes Kefauver laimė
jo nominacinius Tenne
ssee rinkimus deimokra- 
tų sąraše prieš Pat Sutto- 
ną. Jis laimėjo maždaug 
2 prieš 1, nors Suttonas ve
dė - smarkią propagandą 
kaltindamas Kefauverį 
kaip “naujadalybininką”, 
“internacionalistą” L 
osevelto sekėją.

Republikonai tuo tarpu 
savo sąraše toje valstijoje

nominavo advokatą Jen- 
kinsą.

Abu kandidatai gerai pa
žįstami Amerikos žmo
nėms, kurie per savaites 
juos kasdieną stebėjo te- 

: levizijoje. Kefauver buvo 
senatinės korupcijos ' va
lymo pirmininkas, o Jen-

Washingtonas. — Prez. 
Eisenhoweris pasiuntė svei
kinimą Irano šachui ryšyje 
su susitarimu apie žibalo 
versmes. Iranas oficialiai 
paskelbė, kad žibalo vers
mės ir jų apdirbyklos, ku
rios buvo nacionalizuotos 
nuo britų kompanijos Mo- 
sadego režimo laiku, da
bar perduodamos tarptau
tiniam trustui.

Nors britų Anglo - Ira
nian kompanija pasidaro 
tarptautinio trusto dalinin
kė, tame truste vyraus 
Amerikos didžiosios fir
mos: Standard Oil (New 
Jersey), Standard Oil
Kalifornijos, Socony Va
cuum, The Texas Co. 
The Gulf Oil Corporation.

Viena francūzų ir viena 
olandų kompanijos taipgi 
įtrauktos.

Oak Ridge, Tenn. — Vie
tinio didžiojo atominės 
jėgos fabriko darbininkai, 
kurie priklauso prie CIO, 
vėl svarsto galimybę išeiti 
į streiką. Valdžia iš anks
to paskelbė, kad toks strei
kas būtų nelegališkas.

iš
ir Ro- ^ins advokatavo kongresi-

nei komisijai, kuomet ta 
tyrė McCarthy’io armijos 
konfliktą.

ir

Washingtonas. — Nixon 
paskirtas trijų demokratų 
ir tri jų republikonų senati
ms McCarthy’io bylos ty
rinėjimo komitetas savo 
pirmininku planuoja išrin
kti republikona A. V. Watį- 
kinsą. Kiti du republiko
nai yra Frank Carlson ir 

I Francis Case, demokratai 
Edwin Johson, John Sten
nis ir Sam J. Erwin.

Komisija nuspręs, ar ty
rinėjimas bus vedamas vie
šai arba prie uždarų durų.

Visuotina amnestija rumunų 
kaliniams; daug išlaisvins

Bukareštas. — Rumuni
jos valdžia paskelbė am
nestiją, kuri paliečia beveik 
visus kalinius. Nuteistieji 
penkiems metams arba ma
žiau tuojau visai išlaisvina
mi. Nuteistieji ant dau
giau, savo bausmes atliks 
vieno trečdalio sumažini
mu.

Amnestija taipgi palies 
asmenis, kurie dar nenutei
sti, tai yra, kurių bylos dar 
nagrinėjimos. Tuo atsiti
kimu prokuratūra turės 
teisę siūlyti amnestiją.

Mirė Amerikos pravoslavų 
metropolitas Germogenas

Washingtonas. — Gau
ta iš Maskvos žinia, kad 
ten mirė Šiaurės Amerikos 
rusų provoslavų bažnyčios 
metropolitas Kermogenas. 
Kermogenas lankėsi Mas
kvoje. kur tarėsi su metro
politu Nikolajum. Jis bu
vo 74 metų amžiaus.

Kermogenas buvo galva 
tų provoslaviškų bažnyčių 
Jungtinėse Valstybėse, Ka
nadoje ir Aliaskoje, ku
rios pripažįsta Maskvos 
patriarchato viršenybę. 
Dalis provoslavų cerkvių

Pekin, Ill. — Sudegus di
džiulei degtinės varyklai, 
šeši asmenys buvo užmuš
ti, 38 sužeisti. Gaisras tru
ko dvi dieni. Kompanija 
prarado $7 milijonus, bet 
dar daugiau prarado val
džia: taksai nuo sudegusios 
degtinės jai būtų buvę ver
ti net $30 milijonų.

Londonas. — Trys ame
rikiečiai žuvo, kai didelis 
karinis orlaivis nukrito 
tuoj po pakilimo iš savo ba
zės.

Morokas. — Dar 5 asme
nys buvo užmušta, šiuo 
kartu Feze, susirėmimuose 
tarp policijos ir nacionalis
tų.

ORAS.—Saulėta, vėsu.

Amerikoje, kurių prieš
akyje stovi metropolitas 
Leonti, nepripažįsta Mas
kvos patriarchato. Tos baž
nyčios randasi baltagvar
diečių įtakoje.

La Paz. — Bolivijos val
džia suėmė 50 asmenų, ku
rie rengė vyriausybės per
versmą. Dauguma suimtų
jų yra karininkai ir fašis
tai. Juos finansavo švino 
kasyklų savininkas Carlos 
V. Aramayo.
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Kas Ką Rašo ir Sako
NEĮVYKUSI
PROVOKACIJA '

Daugelis žmonių dar ir 
šiandien tebeklausia ir ste
bisi, kaip tai galėjo.atsitik
ti, . kad prie Hainan salos 
taip greitai galėjo pasiro
dyti net du Amerikos lėk- į 
tuvnešiai ir daugybė lėktų- , ment direktorium.

PASTABOS
Dr. Alfred A. Valdmanis, 

buvęs senosios Latvijos fa
šistinės valdžios politikie
rius, iš Latvijos pabėgęs 
nusidangino net į New- 
foundlandą. Jam ten pasi
sekė gauti aukštą vietą, pa
tapo Economic Develop-

bombų išbandymus ant sa
lų, kurios randasi netoliese 
pačios Japonijos.

Dabar Attlee ir kiti Dar
bo Partijos vadai ruošiasi 
aplankyti Kiniją ir ten pa
sitarti įvairiais svarbiai
siais klausimais.

Paterson, N. J.

. Entered as second class matter at the Post. Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879.

vų. Ta vieta labai, toli nuo 
Amerikos. Ji guli prie pat 
šiaurinės dalies Indokini-. 
jos.

Mc-
Ne-

Darbo unijų lyderių kliedėjimas
Amerikos Darbo Federacija yra galinga organizaci

ja. Ji turi apie aštuonis milijonus narių. Joje rasime 
darbininku nuo kairiausiu iki dešiniausiu.

Darbo Federacijos prezidentu yra George Meany. 
Jis turi susidaręs kliką, kuri tą dirbančiųjų organizaciją 
jau kelinti metai vedžioja už nosies.

Meany kai kuriais atsitikimais pralenkia patį 
Carthy. Jam dar buvo perkairi Trumano politika, 
geresnė jam ir Eisenhowerio užsieninė politika.

Paskutinėmis dienomis įvairiose vietose George 
Meany pasakė keletą prakalbų. Visur jis nepamiršo pa
sigirti, kad jis atstovauja Amerikos Darbo Federaciją, 
aštuonis milijonus organizuotų darbininkų. Jis kalbąs 
jos vardu.

Paskutinį kartą jis kalbėjo rugpiūčio 4 d. Jis rei
kalavo, kad “Amerikos užsieninė politika būtų pagrįsta 
tiktai stiprybe.” Jam, suprantama, “komunizmas yra 
šėtoniška konspiracija.” O visos šnektos apie “taikų su
gyvenimą” esančios tiktai rusiška propaganda.

Aną dieną ir prezidentas Eisenhoweris, nors labai 
nedrąsiai, išsireiškė už taikią koegzistenciją. Tai jau 
reiškia, pagal Meany, kad ir mūsų prezidentas patapo 
Kremliaus propagandos šinkoriumi!

Churchill ir Eden kalba apie taikią koegzistenciją. 
Tad ir jie jau pasidarė Maskvos agentais!

Tai kur išeitis? Ką turime daryti?
Meany atsakė: “Let’s keep our powder dry!” O 

tai reiškia, kad mes turime ruoštis karui.
George Meany sėdi ne savo vietoje.. Jis neatstovau

ja Amerikos dirbančiųjų interesų. Jis priklauso naujo 
karo kurstytojų klikai.

Nebūtų pataisymas
; Jau seniai mūsų politikai kalba apie “pataisymą” 

Jungtinių Tautų. Tačiau iki šiol neturėjome juodu ant 
balto, ką jie turi mintyje. Dabar jie paskelbė savo pro
gramą.

Tikrai keisti tie jų siūlom? pataisymai. Visi jie sie
jasi su militarizmu. Visuose juose kalbama, kad Jungti
nių Tautu narės turi greičiau ir daugiau suteikti mili- 
tarinių jėgų “sulaikymui agresijos.” Kitais žodžiais, 
.Jungtinės Tautos turi tapti militarine mašina.

Jungtinių Tautų taisytojai visiškai pamiršo, kad ne 
tam Jungtinės Tautos buvo sukurtos. Jie pamiršta, kad 
Jungtinių Tautų pamatinis tikslas yra taikos apsaugoji
mas ir išlaikymas pasaulyje.

Atstovų Buto bilius prieš Konstituciją
Kongreso Atstovų Butas priėmė bilių, kuris visiš

kai paneigia Konstitucijos Penktąjį pataisymą. Jeigu 
Šis bilius būtų priimtas ir Senato ir taptų įstatymu, su
diev būtų šiam Konstitucijos ir Teisių Biliaus punktui. 
Jis priverstų žmogų liudyti prieš, save, save inkriminuoti. 
Jis skaudžiai baustų žmogų už prisilaikymą Konstituci
jos Penktojo pataisymo. Atsisakymas liudyti prieš save 
ir save inkriminuoti būtu automatiškai skaitoma teismb 

4 pažeminimu, ir “nusikaltėlis” turėtų eiti kalėjiman!
Niekados pirmiau nebuvo taip pasimota sunaikinti 

Amerikos’žmonių Teisių Bilių. Niekados pirmiau Kon
gresas nėra bandęs pakeisti Konstituciją be, toje pačioje 
Konstitucijoje numatytos procedūros.

Dienraštis Vilnis paduo- kompanijos 
nuomone žurnalo “Na- i nnda nuomonę žurnalo “Na-. 

tion” bendradarbio Edgar i 
Kemler. 7'" 
gtinių štabų pirmininkas

Pasirodė, kad jis ten be
šeimininkaudamas suktu 
būdu pasiglemžė valdiškųjų 
ir vienos vokiškos mašinų 

; pinigėlių net 
iki $420,000.

Dabar už tai Valdmanis
Mūsų šalies jun-; a plauktas atsakomy-:--- „___ : 2

admirolas Radford buvęs sįskaityti veikiausia kalėj i- 
sudaręs planą įsimaišyti į | mu
Indokinijos karą ir užpulti; Pasirodo, kad Newfound- 
Kiniją Skaitome: landas nėra fašistinė Lat-

Kada Vietmmo liaudie-1 kurįoje tokie Valdma- 
čiai buvo apsupę Dien | njaį galėjo šeimininkauti, 
Bien Fu tvirtovę, admiro- i 
las Radford pasiūlė šį in
tervencijos planą:

“Du lėktuvnešiai, Essex 
ir Boxer, pilnam pasiruo
šime Tenkino užlajoj ir il
garankiai bombonešiai Fi
lipinuose ir Okinavoj lau
kia tik komandos skirti; 
balandžio 28 d. 500 Ameri
kos lėktuvų 
nes bombas ant "ietminie- 
čių, apsupusių Dien Bien 
Fu; jei pirmas šturmas ne
duotų pergalės, tuomet 
daugiau “taktikinių” ato
minių bombų; jeigu Kinija 
atvirai stoja karau, tuomet 
atominėm bombom užata- 
kuot Kinijos sostinę. (“Na
tion” Nr. iŠ: liepos 17 d.)

“Tai toliK buvo Radfor- 
do atominio sblickrygo pla
nai. Ir reikia pasakyti, kad 
iis desperatiškai stojo už 
savo plano vykinimą.

“Jei savo planus iis turė
jo atidėti tai todėl, kad už
protestavo Chųi'chillas, o 
Eisenhoweris. irgi nerodė 
oalinkimo rizikuoti tuo 
fanatiškų atominiu blickry- 
gu. Net Lanielio valdžia 
nerodė jam pritarimo.

“Reikia dar pridurti, kad 
admirolo Radfordo atomi
nė strategija nėra koks mo- 
mentalis įsikarščiavimas. 
Tai preventyvio karo stra
tegija, kurią jis jau sena! 
siūlė.
1 “Du metai atgal jis pasa
kė kongresiniam komite
tui: Kinija turi būti sunai
kinta, nors karas Azijoje 
tęstųsi net 50 metų!”

bėn ir turės už suktybes at-
sudaręs planą įsimaišyti

meta taktiki

pa-

i mu.

kaip jie norėjo.

1945 metais amerikiečių 
■ atominė bomba sudaužė ir 
i sudegino Japonijos miestą 
i Hirosimą. Kartu ten buvo 
| nuo žemės paviršiaus nu- 
' šluota ir vienatinė katalikų 
bažnyčia. Atominė bomba 

į pasirodė esanti galingesnė 
i ir už patį katalikišką die- 
i vulį.

Dabar toje pačioje vieto- 
i je išaugo didžiulis pasta- 
I tas, kuriam duotas Pasau- 
• lines Taikai Bažnyčios var- 
i das. Šiam naujam pastatui 
išleista $280,0.00.

Svarbu tai, kad šioji baž
nyčia dabar yra taikai pa
švęsta ir kad jos lankytojų 

į skaičius net pasidvigubi- 
I nęs.

Tie lankytojai gerai pri
simena ir tai, kad atominės 
bombos ekspliozijoje žuvo 
25 tuo laiku buvę bažnyčio
je parapijonai.

Dabar mipįmos bažnyčios 
lankytojai savo dievulio 
prašo taikos ir taipgi pro- 

| testuoja prieš Amerikos a- 
' tominę politiką.

Anglijos Darbo Partijos 
vadas Attlee, smerkdamas 
Jungtinių Valstijų nusista
tymą ir toliau palaikyti 
Čiang Kai-šeką Formozos 
saloje ir Junt. Tautų orga
nizacijoje, priminė istorinį 
Amerikos revoliucinio karo 
įvykį.

Attlee nurodo, kad Ame
rika, dabar įsikišdama į Ki
nijos reikalus ir palaikyda
ma Tormozą savo kontrolė
je, ką būtų pasakiusi, jei
gu generolas Burgoyne, 
vietoje pasiduoti Saratogos 
mieste, būtų užėmęs Long 
Islandą ir, su kokios nors 
svetimos valstybės m i Ii tari
ne pagalba, ten pasilaiky
tų.

Aišku, Jungtinės Valsti
jos tokios intervencijos j 
jos teritoriją nebūtų tole
ravusios. Tai kodėl jos da
bar taip elgiasi su kiniška 
For m ozą?

Pervesta Formoza Kini
jai ir Jungtinių Tautų or
ganizacijos vieta • Pekino 
valdžiai/ sako Attlee, žy
miai pagelbėtų išrišti dau
gelį tarptautinių klausimų, 
ypač azijinių problemų.

Viename laikraštyje til
po tokia karikatūra. Sena
torius McCarthy pasigavo 
už pečių kalėdinį dėduką su 
dovanų maišu ir pareikala
vo pasiaiškinti, ar jis da
bar pritaria ir ar kada 
nors praeity j-e yra pritaręs 
taikai ant žemės ir ramybei 
tarp žmonių.

Ši karikatūra daug ką 
pasako. Ji parodo, kad ma- 
kartizmas siekiasi terori
zuoti kiekvieną žmogų, ku
ris tik nori, kad pasaulyje 
taika’ viešpatautų.

Prel. M. Krupavičius, 
nelaimėjęs pripažinimo Wa
shingtone, nusivylęs grįžta 
Europon.

Apleisdamas Ameriką jis 
pareiškė:

“Mano sarčiai jau žven
gia, neramiai laukdami ka
sa žemę... Grįžtu ne į savo 
žemę, ne į savo pastogę. 
Jaučiuosi tenai kartais 
kaip benamis...”

Taip, jo “sarčiai”
gia pašaro—Lietuvos auk
so, kurio Washingtone ne
gavo.

Graudu ir pikta Lietuvos

zven-

Rašo SUSNINKŲ JURGIS

Mirtis
palaidotas Zigmas

Dzoojs;
Merkiwes 

nuliūdime

Tapo 
Gudas. 
Reiceminką kaimo, 
parapijos. Paliko
žmoną, dvi vedusias dukteris 
ir du‘sūnus. Zigmas mirė su
laukęs 70 metų amžiaus. Il
gai sirgęs parėjo iš ligoninės 
ir,matomai, nebepakėlė 
daus gyvenimo. Nuėjo 
lių, traukinis pagavo 
.mušė ant vietos.

Giliausia užuojauta
moteriai ir vaikams. O Gudui 
Zigmui, lengvos žemelės!

Velionis palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis, nors ir 
buvo sandarietis.

Vienas iš dzūkų

skau-
ant rė-
ir už-

likusiai

New Bros wick, N. J. — 
Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas George 
Meany čia pareiškė, kad 
jis netiki į taikingą sugy
venimą tarp kapitalist mio 
ir socialistinio pasaulio. 
Meany kalbėjo New Jersey 
mergaičių kolegijoje.

/

“vaduotojui” Krupavičiui 
matant, kaip smetoninis 
Lozoraitis šeria savo “sar
čius”, o nieko neduoda 
Krupavičiaus “sarČiams” — 
klerikalams, tautininkams 
ir menševikams.

Gri-kis.

a

Bus pakeitimas tiktai formos
Paskutiniais keleriais metais iš mūsų šalies komer

cinės spaudos redaktorių, radijo komentatorių, aukštų ir 
žemų politinių pareigūnų trykšte tryško pasigyrimai, 
kad mūsų šalis pasiėmė visam pasauliui vadovauti, šū
kis yra: “Mūsų pasaulinė vadovybė?’

Labai natūralu, kad tokios svarbios rolės pasisavi
nimas pradėjo labai įkyrėti kitiems kraštams, kitiems 
žmonėms, likusiajai daliai taip vadinamojo “laisvojo pa
saulio.” Jie prądėjo zurzėti. Jie dar tebėra nepamiršę 
Hitlerio pasiniojimo į Vokietijos rankas įdėti pasauli
nės vadovybės vėliavą.

Tie nepasitenkinimai, o kartais net pasipiktinimai, 
pradėjo, kaip atrodo, belsti į mūsų prezidento gana kie
tą galvą. Savo susirūpinimą jis išliejo laikraščių kores
pondentams. Kas liečia jį patį, prezidentą, jis pasiža
dėjo nuo dabar mažiau kalbėti apie “pasaulinę Amerikos 
vadovybę,” o daugiau apie “partnerystę.”

’ Partnerystė yra bizniškas terminas. Du žmonės su
sitaria ir įeina į biznį. Abudu sudeda pinigus ir abudu 
jaučiasi lygiais, čia negali būti nė kalbos apie vieno 
viešpatavimą ant kito. Partnerio ant partnerio negali 
būti.

Todėl,’prezidento supratimu, geriau jaustųsi Britą-- 
• niįy, Francūzija ir kitos šalys, jeigu mes kalbėtume apie 

mūsų su jomis partnerystę, o ne apie vadovybę ant jų!

DŽIAUGSMAS BE 
PAMATO.

Klerikalų spaudoje
■ stebima labai didelė kontr-
adikcija. Ypač jos pil
na kunigų Drauge. Vieno
je vietoje šaukiama, kad 
“žiurkės jau bėga iš lai- 

] vo”, kad visur pažangie- 
i čiai pralaimi ir jau mūsų 
, klerikalams nebeliko su 
i kuo ' kariauti. Bet kitoje 
I vietoje tame pačiame laik
raštyje ir redaktoriai 
bendradarbiai susiėmę

: galvos 
' blogai, 
j kimės, 
kaput!
kad jis reikalauja paskelbti

' karą Kinijai, nes, girdi, juo 
i ilgiau lauksime, tuo bus 
i riesčiau. Jie kritikuoja 
: Amerikos vyriausybę, k a c 
jinai dar nepanaudoja ato
minės bombos Pekingo ir

ir 
už 

rankas šaukia: 
budėkime, gin- 

mums beveik ' jau 
Jie sveikina Rhee,

2. pusi.—Laisvė (Liberty)-ŠeštacL, Rugpiūčio (Aug.) 7, 1954

Tuo pačiu metu, kuomet i 
Hirosima miestas buvo ati- 
mine bomba deginamas, ki-;

I tas japonų miestas, Naga- j 
saki, irgi atominės bombos 
sprogimo pasekmes patyrė.

Į 1

Masano Morokuma, šio i 
: miesto akušerių sąjungos ! 
j vice pirmininkė, andai pa-; 
I reiškė: ,

“Nuo 1950 metų sausio 
mėnesio iki 1953 metų j 
gruodžio mėnesio Nagasaki 

j mieste gimė 30,105 kūdi
kiai.' Iš jų 3,630 gimė ne-| 
normalūs. Atominė bomba ! 
ant syk užmušė 200,000' 

j Nagasaki miesto gyventojų. Į 
B-et jos baisios pasekmės į

I dar jaučiamos devyneri me- 
| tai po išsprogdinimo”.

Japonijos žmonės todėl 
vieningai reikalauja atomi
nių ginklų kontrolės ir vi
siško uždraudimo. Taipgi 
jie reikalauja, kad ameri
kiečiai . sustotu atominiu

Maskvos sunaikinimui.
Ypatingai jie nervuojas po i 
sutarties dėl užbaigimo ka- i 
ro Indokinijoje. Girdi, 
“raudonieji” pasiekė’ milž - ■ 
niško laimėjimo tame pa- j 
šaulio kampe.

Blogai su tais žmonėmis: i 
jie pradeda tarpe savęs 
nesusikalbėti.

“Laisvasis pasaulis” jaustųsi laisvesniu.
Amerikiečiai turi labai gražų posakį: “Rose by any 

othef name smells the same.”
Klausimas eina he. apie pavadinimą, bet apie vadina

mojo daikto esmę. -Pavyzdžiui, Guatemalos žmonėms ne 
geriau būtų patikęs nuvertimas jų demokratinės val
džios po šūkiu1 “partneryste,” vietoje “vadovybės.”

Kitoje konferencijoje su laikraščių reporteriais mū
sų prezidentas turėtų prabilti apie pakeitimą viso atsi- 
nešimo linkui viso pasaulio.

(Tąsa)
Tai buvo ir visi jo kolegijos ir univer

sitetai. Išaušo pavasarėlis ir Jurgiui 
vėl prisiėjo bandą ganyti, vėl išeit į lau
kus ir galvijus akylai prižiūrėti, ir lauk
ti, iki žiemužė vėl ateis ir snaigės su le
dais užklos žemelę savo baltu rūbu.

Nors tas kaimas jau seniai buvo išė
jęs ant ko.lipnijos, bet laukai tai jau tik
rai buvo durnai išdalinti, išskirstyti. 
Vienas paliekąs, ant kurio namai stovi. 
Kitas už tojo. O trečias už abiejų. Tais 
metais pūdymas buvo ant pačio galuti
nio. Ir gyvulius reikėjo varinėti užu 
abiejų, per abu. Jei piemenėlis išginė 
galvijus kartą iš ryto užu kalvų, tai ir 
nemato namų per visą mielą ilgą dienelę. 
Kol būna dar šilta vasarėlė, tai pusė bė
dos, bet artinantis žiauriam šaltam ru
deniui, kai kiekvieną dienelę pučia ir 
pučia žiemys žiaurus vėjas, lietus su le
dais Uja; piemenėlį perpučia kiaurai, o 
pasislėpti nėra kur... Nei medžio, nei jo
kio pastato, triobos, o tik gryni, pliki 
laukai, nieko apart durpinyčių, aštrių 
viksvų ir klampių kupstų.

Daugiau nieko nėra. Verk vaikeli... 
Rėk, kiek tik nori... Niekas tavęs negir
dės, niekas tavimi nesirūpins!

Senis švogerio tėvas turėjo augintinę, 
jos dukters dukterį. Mergaitė buvo apie 
trylikos metų. Dienomis būdavo, ji pa
dėdavo Jurgiui ganyti gyvulius. Bet se
nis jos labai gailėjo ir ankstyvais rytais 
nekeldavo. O padėti ganyti siųsdavo 
jaunesnį berną Juozą.

Taip vieną kartą, iš ryto anksti išginė 
ir kai gyvuliai gerai užėdė skalsios ra
sotos žolės, ir karvelės ir avelės suėjo 
daiktan, karvutės suguldamos atrija, 
kremta, tai Juozukas sako: “Juruk, tu 
papilniavok gyvulius, o aš biskutį pri
migsiu, nes šiąnakt mažai miegojau.” 
Jurukas apsiėmė. Juoas tuoj metė ser
mėgą ant krantelio, pats puolė ir bema
tant užmigo.

Jurukas mato, kad Juozukas jau sal
džiai knarkia. Kas čia daryti? Reikia 
ir jam prigulti... Juk, gyvuliukai gra
žiai vaikščioja sau. Vaikas nieko nelau
kęs puolė netoli Juozuko ant gražaus 
krantelio ir jis tuoj taipgi užmigo...

Bet staiga jie išgirdo didelę pokšt, 
trakšt!.. Jie girdėjo rūstų senio balsą: 
“Nu, nu, balvone, tu!.. Tai šitaip tu pa
dedi vaikui ganyti?!... Žiūrėk, kur jūsų 
gyvulėliai!”

Jurukas šoko kaip iš ugnies, ir mato, 
kad kur Juozukas gulėjo, stovi senis su 
grėbliu rankoje, su supuvusio grėblio 
puse, o kita pusė guli toje vietoje, kur 
radosi Juozukas. Gyvuliai vieni po jų 
vasarojų, kiti po kaimynų vaikščioja, o 
senis kad keikiasi, tai keikiasi...

Bet, ką jūs manote? Gal manote, kad 
Juozukas griebė senį už krutu mušti? 
Ne. Jis žaibo greitumu pribėgo ir pabu
čiavo jam abi rankas prašydamas: “Die- 
duk, dieduk, daugiau taip nedarysiu...”

Sutvarkęs gyvulius Juozukas pasiliko 
vienas, o JurguČiui senis paliepė: eiki 
pusryčių. Ir kai jis parėjo, tai serus pri
ėjęs paėmė kitą užu rankos ir saA’o:

— Matai, Jurai, tai kaip tu su Mfcre 
užmigsit, tai taip tau duosiu... O Ma
rei ne!—pagrasino savo dzūkiškoj-e tar
mėje.

Bet kodėl Juozas seniui taip nusilen
kė? Juk, jis galėjo ir pasipriešinti. Tie
sa, senis jau suvirs šešiasdešimties me
tų amžiaus buvo, bet diktas ir baisiai 
drūtas vyras. Juozas taip pat buvo 
nemenkas, bet senio bijojo ne vien jo šei
ma, o ir svetimi bernai. Sūnus Jurgis 
taip pat buvo vyras kaip ąžuolas, ir bū
davo vakarais, kai tėvo nėra namie, jis 
nuvirs ant lovos arba ant suolo, o niekas 
jo jau neprikels.

Būdavo, motina prieina, tašo už plau
kų, šaukia, šen ten meta rankas, smar
kiai krato paėmus už nosies, o sūnus tik 
“mur, mur, mur” kaip katinas, ir vėl 
miega. Bet Jei tėvas dar suriaumojo: 
“Jurai!” tai tas, lyg elektros padilgin
tas, šoko ir ėjo, kur reikėjo.
ATPUSKAS NET GRIŪVA, O MĖS$S 

NEI ŠMOTELIO
Vieną sekmadienį Šv. Kalvarijoje bu

vo dideli atlaidai. Žmonių žmonelių iš 
visų parapijų kad privažiavo, tai pr/va- 
žiavo galybių galybės. Tuose atlaiduose 
teko būti ir mūsų Jurgiui. Vos jam įė
jus į šventorių per bromo vartus, kaip 
jis mato jaudinantį vaizdą. Sustojęs jis 
atydžiai tėmija, kaip jo jaunų dienų . 
draugas, trylikos metų kaimynas Rapo- 
liukas Banevičius, galvelę priglaudęs 
prie savo motinos krūtinės, savo laibomis 
rankutėmis apkabinęs jos kairę ranką, 
graudžiai ir gailiai verkia, verkia...

Jis verkia net pasikučiodamas balsiai, 
o motina glosto sūnelio galvutę ir sako: 
“Neverki, vaikeli, neverki, nustok!”

Rapoliukas išplėtė pilnutėles ašarų 
dideles vaikiškas akis ir sako:

“Gerai, motute, kaip aš neverkiau, 
kad atpuskas net griūva, o mėsos nega
vau nei šmotelio!.. Valgiau, valgiau 
obuolius, bet kas man iš tų obuolių, kad 
ne tik nėra mėsos, bet ir duonutės trūks
ta!..”

Mat, vaikas tarnavo pas tokį standi 
buožę, kuris jau visai baigė pragertyla- 
bai gražų ūkį. O bernai, mergos ir pie
menėliai patys sau turėjo maisto pasirū-

(Bus daugiau)



Kaip adi
Paskutiniais laikais labai žy

miai padaugėjo Amerikos lie
tuvį susirašinėjimas su Lie- 
tina. Labai daug mūsų skai
tytojų kreipiasi redakcijon, 
klausdami, kaip reikia, pagal 
dabartinius Lietuvos adminis
tracinius paskirstymus, laiškus 
užadresuoti. Labai neparan
ku kiekvienam atskirai laiš
ku suteikti reikalingas infor
macijas. Tuo būdu žemiau 
perspausdiname berods 1950 
metais paskelbtą Lietuvos pa
dalinimą j rajonus ir apylin
kes. Šį sąrašą galite išsikirp
ti ir pasilaikyti, kad, reikalui 
prisiėjus, galėtumėte pasinau
doti, vietoje klausti mūsų pa
tarimo, kur, kokiame rajone 
bei apylinkėje priklauso jūsų 
senoji gimimo vietovė.

šią laidą pasilaikykite sa
vo archyve. Ir kitiems ga
lėsite patarnauti.

Kaip matysite, čia paduo- 
dajmajame sąraše ne visi kai- 
niari yra sužymėti, o tiktai tie, 
kurduose randasi apylinkių 
tav.rbų būstinės, centrukai. 
Sulyg šiais apylinkiniais cen- 
trukais patys galite spręsti, 
kuriai apylinkei jūsų kaimas 
gali būti priskirtas (kuriam 
centrukui arčiausias).

Tenka, tačiau, pastebėti, 
kad daugelis amerikiečių ne
gauna laiškų iš Lietuvos ne 
todėl, kad Lietuva tapo nau
jai administraciniai paskirs
tyta ir kad laiškai gal nėra 
n a u j o viškai užadresuojami. 
Reikia suprasti, kad ku
riuose miestuose ir miesto 
liuese pašto skyriai buvo 
anksčiau, ten tebėra ir dhbar, 
ir kiekvienas amerikietis savo 
tėviškės paštą atsimena^ O 
jeigu kur yra įsteigta naujų 
pašto skyrių bei sub-skyrių, 
tai stambesnysis pašto skyrius 
laiškus į tokius sub-skyrius 
be jokio vargo gali pristatyt. 
Taigi, vien paštą—be rajono 
ir apylinkės—ant voko užra
šius, laiškas savo vietą leng
vai. gali pasiekti. Ne vienas 
anJerikietis yra gavęs iš savo 
tėviškės nusiskundimų, kad 
iš Lietuvos jam siųsta bent 
keli laiškai, o atsiliepimas 
gautas tik vienas, kuomet gi 
amerikietis yra rašęs visą eilę 
laiškų. To laiškų kur nors 
užkliuvimo priežastis, vei
kiausiai, yra kur nors kitur. 
Reikia nepamiršt, kad gyve
name šaltojo karo atmosfero
je, o laiškai iš ir į Lietuvą ei
na per šaltojo karo “fronto 
linijas“ ir kad gal daugelis jų 
sudega to fronto “čysčiuje.“

Savo laiškus adresuokite 
maždaug sekamai (čia tiktai 
pavyzdys) :

Petras Barzdočius 
Snaudalių kaimas 
Slavikų apylinkė 
Radučių paštas 
šakių rajonas

^Lietuva, USSR
1 Dėl miestų. Administraci

niame Lietuvos padalinime 
yra miestų, kurie yra ir rajo
nų centrai ir apylinkių cen
trai. Taigi adresuojant laiš
kuti miestus (np miestelius), 
pakanka užrašyti tik miesto 
vardą (ir gatvę-numerį, jei 
žinoma). Pavyzdžiui:

Utenos miestas
Būtų bereikalingas balas

tas, jeigu ant vMo rašytume:
Utenos miestas
Utenos rajonas 
Utenos apylinkė 
Utenos paštas
Bet jeigu laiškas adresuo

jamas į miestelį, kuris sąraše 
pažymėtas kaip apylinkės 
centras, tai prie miestelio 
vardo reikia pridėti ir rajono 
vardą. Pavyzdžiui:

Daugų miestelis ir rajonas

LIETUVOS RAJONAI 
IR APYLINKĖS 
Anykščių rajonas

^Apylinkės: Aknysčių, An
drioniškio, Anykščių, Ažio- 
ni^L Ažuolynės, Bikūnų, Če- 

į konių, Debeikių, Dobilynės, 
* Ivonių, Juškonių, Meldučių, 

Mičionių, Mogylų, Naujonių, 
Paežerių, Piktagalio, Puo-

•esuoti laiškus
džių, Ramoškonių, Rubikių, 
Skiemonių, Stakių, Storių, 
šeiminiškių, Slavėnų, Vikonių, 
Vildiškių, Voversių, žiogų, 
Aulelių, Bajorų, Butėnų, Dau- 
jočių, Kunigiškių, Mikierių, 
Netikiškių, Svėdasų, Slepšiš- 
kių, Diktarų, Šventupio, 
Trumbatiškio, Varniškių. Ve- 
lykūnų.

t

Daugų Rajonas
Apylinkės: Alovės, Daugų, 

Dvarčėnų, Eigirdonių, Gūdžių, 
Kančėnų, Kazimieravo, Kėdo- 
nių, Kudaiškiu, Pavartėm], 
Pivašiūnų, Rokančių, Užukal- 
nių, Vėžionių, Alaburdiškių, 
Dusmenų, Genionių, Gruožni- 
kų, Jukniškių, Kaniūkų, 
Onuškio, žilinų, Pavarėnio.

Druskininkų rajonas

Apylinkės: Darželių, Ilginin- 
kų, Jaskonių, Kabelių, Liškia
vos, Marcinkonių, Masališkių, 
Mašnyčios, Merkinės, Neravų, 
Norulių, Panaros, Puvočių T, 
Puvočių IT, Radysčiaus, Raiti
ninkų, Ratnyčios, Ryliškių, 
Savilionių, Samuniškių, Šklė
rių, t

Dūkšto Rajonas
Apylinkės: Kazitiškio, Ant- 

akmenės, Beržininkų, Dar
žininkų, Driškūnų, Dūkšto, 
Gaidės, Garbščių, Gerkonių, 
Jaktiškių, Jonavos, Liaučiu- 
niškių, Luodžių, Magūnų, 
Mažėnų, Montvilų, Nariūnų, 
Paupy nės, Paždmiškių, Pla- 
vėjų, Rimšfes, Salako, šiu
lenu, Tolimėnų, Vardžiakie- 
mio.

Dusetų rajonas
Dusetų miestas.
Apylinkės: Dauliūnų, Jū

žintų, Kulių, M a r g ė n ų , 
Mažionių, Minkūnų, Ant- 
andrajos, Daugailių, Dau
gi] io, Degėsių, Dūlių, Kaimy
nų, Norvaišių, Tarvydžių, 
Užpalių, Vaiskumu Vilučių, 
žadavainių, Avilių, Avyžių, 
Eerniūnų, Bikūnų, Butkelių, 
Dumblynės, Mažvylių, Miku
čių, Naujasodžio. Padusčio, 
Pakniškių, Sadūnų, Steponiš- 
kių, šalinėnų, Zabičiūnų, žuk- 
1 iškili,

Eišiškių rajonas
Apylinkės: Balandžių, Bu

trimonių, čebatorių, Dailydžių, 
Dainavos, Dargužiu, Dažiškių, 
Jančiūnų, Kalesninkų, Kar
klynas, Kuršių, Lieponų, Nau
jo Dvaro, Navakonių, Ne- 
vainianų, Pabarės, Pamerkio, 
Paraisčio, Pošalčių, Puškor- 
nes, Purvėnų, Tausiūnų, Tetė
nų, Tiltų, Urkionių, Valki
ninkų, Versekos, Vėžionių, 
žegališkių.

Ignalinos rajonas
Ignalinos miestas.
Apylinkės: Ažušilės, Bal- 

teniškės, Bernotų, Bie- 
č i ū n ų, Bobėnų, Buckūnų, 
Budriškės, Ceikinėlių, Ceiki
nių, Daubariškės, Dietkauš- 
Čiznos, Didžiasalio, Erzveto, 
Gilūtų, Guntauninkų, Jone
lių, Jonionių, Kačergiškės, 
Kančiogino, Kiniūnų, Kriko- 
nių, Kututėlių, Malkūnų, Mie
lagėnų, Mikalavo, Naujojo 
Daugėliškio, Nevaišių, Ožio- 
nių, Palūšės, Paringio, Pi vorų, 
Pupienos, Rizgūnų, Ropiškės, 
Rubelninkų, Sekonų, Senojo 
Daugėliškio, Seniškio, šake- 
liškės, šiulenu, Tverečiaus, 
Vidiškių, Vosiunų, Zuikų.

Kovarsko rajonas

Apylinkės: Antanavos, Bu
drių, Dabužių, Dvarelių, Ko
varsko, Kurklelių, Kurklių, 
Papragių, Pavirinčių, Penio- 
nių, Repšėnų, Staškūniškių, 
Užunevėžio, žvirblėnų, Anta- 
plaštakio, Balelių, Balninkų, 
Dapkūniškių, Geliogalių, Gu
delių, Knitiškių, Kunigiškių, 
Laviškio, Martinonių, Paą
žuolių, Perkalių, Radžiūnų, 
šalnų, Taujėnų, Užukirio.

Lietuvon
Molėtų rajonas

Apylinkės: Pušaloto, Vė
darų, Aluntos, Antądurės, 
A vilčių, Bebrusų, Bijutiškio, 
Čiulų, Gristaitiškio, Janonių, 
Inketrių, Inturkės, Juočių, Ka
niūkų, Karveliškio, Kazimie
ravo, Mackėnų I, Mackėnų IT, 
Mygškių, Molėtų I, Molėtų II, 
Molėtų m., Napriūnų, Padum- 
blės, Purvėnų, Skudutiškio, 
Spulių, Suginčių, Svobiškio, 
šilininkų, Vastapų, Videniškio.

Naujos Vilnios rajonas

Apylinkės: Arklienų, Ba- 
niškių, čepurniškių, Daina
vos, Dvarčėnų, Gailiū- 
nų, Kairėnų, Kalvelių, 
Kenos I, Kenos IT, Kirtimų, 
Kuosinės, Laibiškių, Lavariš- 
kių, Mažeikių, Medininkų, 
Mickūnų, Neveriškės Petru- 
liškės, Pupojų,' Puntūzų, Ru
kainių, Senasalio, Skaistagi- 
rio, Trakelių, Uosininkų, Ša- 
trininkų, Sirvydų, Šumsko, 
Vindžiūnų, žemaitėlių, Gri
gaičių.

Nemenčinės rajonas
Apylinkės: Akmenos, Ar- 

liškių, Deksnės, Dubingių, 
G intišk i ų, G r u žtel ės, G u d e i k i ų, 
Jotainiškių, Kūdrių, Miškinių, 
Paberžės, Paciūnų, Sidabrių, 
šernų, Varniškių, Antavilių, 
Ažulaukės, Bezdonių, Buivy
džių, Dailydėnų, Dvailinių, 
Griciūnų, Maciūnų, Maikūnų, 
Melėnų, Miškinių, Naujelių, 
Nemenčinės, Palaukės, Pilia
kalnio, Šakiškių, Santakos, 
Sužionių, Tripūnų, šventinin
kų, Vilniškių.

Pabradės rajonas
Apylinkės: Alkūnę, Ar

nionių, B e č i ų , Daumilų, 
GaČkiškių, Garšvėnų, Grau
žinių, J o d i n ė n ų , Joniš
kio, Juzinos, Karalinavos, 
Karkažiškės, Katelnykų, Kla- 
čiūnų, Magūnų, Maldžiūnų, 
Pavoverės, Prienų, Purviniškių 
Zulovo, Maršišiūnų, aTrako- 
nių, Troškūnų,.

Smėlių rajonas
Apylinkės: Bastūnų, Biko- 

nių, Butkūnėlių, Butkūnųį 
Daubariškių, Kny z 1 a u k i ų , 
Krikštėnų, Kunigiškių, Ran
kenėlių, Limonių, Mažeikiš
kių, Miegučių, Mišniūnų, Pa
baisko, Pašilės, Steponavos, 
Šešuolių, Vąitkūnų, želvos, 
žūklių, Bagaslaviškio, Juk- 
nonių, Gelvonų, Kalniškių, 
Liūkonių, Mančiušėnų, Mo
tiejūnų, Neveronių.

Šalčininkų rajonas
Apylinkės: Akmenynės, 

čiužakampio, Dailydžių, 
Dainavos, Daučiūnų, Daulė- 
nų, Dieveniškių Gudelkų, 
Ickūnų, Jašiūnų, Jurgelio
niu, Juškių, Kalniškių, 
Kaniūkų, Kurmelėnų, Ma- 
čiučių, Milkūnų, Miškūnų, 
Pagaujėnų, Paulauskų, Pepe- 
nės, Piliakalnio, Poškų, Rim
kiškių, Rūdninkų, Sakalų, 
Skubėtų, Šalčininkėlių, Šalči
ninkų, Tabariškių, Tribonių, 
Turgelių, Vaitešiūnų, Vilkiš- 
kių,

Širvintų rajonas
Apylinkės: Alionių, Bars- 

kūnų, Čiobiškio, Družų, Ga
vėnių, Gervėčių, Giedraičių, 
Jauiniūųų, Juodiškių, Kaimy
nų, Kernavės, Kielių, Krau
jelių, Medžiukų, Meilinių, 
Motiejūnų, Musninkų, Pamū
šiu, Pigašių, Piliakiemio, Pus
nės, šešuolėlių, š i a u d ž i ų , 
Širvintų, šiupienių. Viešių, 
Vileikiškių, Vindeikių, Zi
balų, žindulių, Kiauklių.

Švenčionėlių rajonas

Apylinkės: Antalėdės, Ba- 
ranavos, Baroniškos, Ginučių, 
Juodiškių, Kaltanėnų, Keme
šio, Kirdeikių, Kretuonių, Kri- 
vasalio, Labanoro, Linkmenų 
I, Linkmenų II, Miežionelių, 
Melagėnų, Motiejūnų, Pal- 

sodės, Pelenių, ReŠknt&h.ų, 
Saldutiškio, Veikūnų, Pučlto- 
riškių.

Švenčionių rajonas

Apylinkės: Adutiškio, Bač
kininkų, Belionių, Daukšių, 
Dvilonių, Gražulių, Grigaliū
nų, Jacūnų, Jakelių, Jurgeliš- 
kės, Kačkonių, Kavaltiškės, 
Rirkučių, Kochm a n u v k o s , 
Kūčių, Miežionių, Milių, Me
džiūnų, Peršaukštės, Piršte- 
liškių, Ropiškės, Simaniškės, 
Stoniūnų, Strūnaičio, Stuglių, 
Svirkų, Trėbučių, Trėčiūnų, 
Vidutinės, Vosiūnų, Zelionkų, 
Ziboliškės.

Trakų rajonas

Lentvario miestas.
Apylinkės: Anglininkų, Bar- 

bariškių, Bedugnės, Bobruv- 
kos, BOrčių, Bražolos. 
Dalkitonių, Daniliškių, Ka- 
meliškių, Kauno Vokės, 
Keistutavos, Lazdėnų, Ly- 
gainių, Maciuliškių, Mar- 
kutiškių, Miciūnų, Obelių, 
Padumblės, Paluknės, Pano- 
šiškių, Rykantų, Rūdiškių, 
Senųjų Trakų, Serafin iškių, 
Šklėrių, šulnikų, Tolkiškių, 
Vaikštelionių, žvėryno.

Ukmergės rajonas

Apylinkės: Atkočių, Be- 
lazariškių, Dainavos, Del
tuvos, Dovydiškių, J a k u - 
tiškių, Jurgelioniu, Kuni
giškių, Kūrėm), Kuršų, Lai
čių, Liduokių, Lokėnų, Meilū
nų, Nuotekų, Pagelažių, Pa
noterių, Siesikų, Skačiūnų, ša
pu vos, Tatkūnų, Tulpiakiemio, 
Vaivadiškių, Varžų, Veprių, 
Vidiškių, Žemaitkiemio.

Utenos rajonas

Apylinkės: Utenos, Aknys- 
tėlių, Avižienių, Ažugirių, 
Balčių, Daržinių, Degulių, 
Gatelių, Grybelių, Juknėnų, 
Juškėnų, Kuktiškių, Kureišiš- 
kių, Kvyklių, Labeikių, Leliū
nų, Mackėnų, Maželiškių, 
Medenių, Melaikių, Meldutiš- 
kio, Musteikių, Narvydžių, 
Pakalnių, Panevėžio, Prūso- 
kiškių, Raistinių, Šėlos, Siru- 
tėnų, Sirvydžių, S p i t r ė n ų, 
Sprakšių, Stūčių, Sudeikių, 
šiaudinių, Šnieriškių, Taurag
nų, Vyžių, Vyžuonų, Zablu- 
davos.

Varėnos rajonas

Apylinkės: Varėnos, Barčių, 
Burokaraisčio, Dainavos, Dar
žininkų, Druckūnų, Dubičių, 
Giraitės, Jokėnę, Kania
vos, Kucakiemio, Krivulių, 
Kruklių, Lavysos, Mergeže- 
rio, Nedzingės, Perlojos, 
Pabaronėsį, Puodžių, Rud
nios, Tolkūnų, Varėnos I, 
Vydenių.

Vievio rajonas

Apylinkės: Dainavos, Na
ra vų, Paparčių/ Pustakie- 
mio, Abramiškių., Aleksan- 
driškių, Alsenykų, Beižionių, 
Budzylių, Čižiūnų, Daugirdiš- 
kių, Granapolio, Jegelonių, 
Kazokiškių I, Kazokiškių II, 
Kurkliškių, Mergiškių, Muste- 
nių, Nėciūnų, Noškūnų, Pa
kalniškių, Panerių,x Rusakal- 
nio, Sabališkių, Semeliškių, 
Stančikų, žikaronių.

•

Vilniaus rajonas

Apylinkės: Antkainio, 
Dūkšto, Genių, . Giedraitiškių, 
Karvio, Kiemelių Maišiogalos, 
Miežionių, Paąžuolių, Pakal
nių, Rastinėnų, Jačionių, Tra
kų Vokės, Akmeniškių, Bu- 
kiškių, Buvidiškio, Dukelių, 
Galinių, Gulbinų, Juodšilių, 
Keturiasdešimt Totorių, Kla- 
piniškių, Lindiniškių, Mariam 
polio, Motiejiškių, Nemežio, 
Pagirių, Paiktakonių, ‘ Pane
rių, Papiškio I, Papiškio II, 
Parudamino, Riešės, Rudami
nos, šalininkų, Skauduliškiųr 
Sudervėsi, šeškinės, Šilėnų, 
švedų, Totoriškių, Verkių, 
Viršuliškių, žodiškės.

■ \

Zarasų rajonas
Apylinkės: B'achmatų, Rai

bių, Berčiūnų, Degučių, Gry
binės, Grybiškių, Imbrado, 
Juo z apavo s, Karveliškių, 
Kiemionių, Lupenkos, Muku- 
lių, Pakalniškių, Ramancų, 
Raudinės, Smalvų, Smėlynės, 
Stačiūnų, Stelmužės, Tabaro, 
Tilžės, Trinkūškių, Turman
to, Zatokų.

Alytaus rajonas
Apylinkės: Arčiškonių, Bu- 

trimiškių, Domantonių, Duš- 
nionių, Jovaišionių, Kriaunių, 
Kružiūnų, Laukinčių, Kelio
nių, JLikiškėlių, Lik iškių, 
Luksmėnų, Nemunaičio, Pa- 
dvariškių, Pupasodžių, Rai- 
žių, Raudonikių, Rėvų, Seime- 
niškių, Tabalenkos, Takniš- 
kių, Užupio, žagariu.

Ariogalos rajonas

Apylinkės: Agelaičių, Ak
meniškių, Berteškių, Betyga
los, Didžiulių, Ilgižių, Jakai
čių, Juodaičių, Milašaičių, 
Raitininkų, Ražaitėlių, Sau- 
gailų, Surmantų, šetkaimio, 
Šnipaičių, Ugionių, Ariogalos, 
Butkiškės, Daujotu, Geluvos, 
Grajauskų, Gučkampio, Len- 
čių, Pagausančių, Pakarklių, 
Paliepių, Pavinkšnių, Peluta- 
vos, Pernaravos, Preikapių, 
Rugėnų, Rudakių, šlapučių, 
Šliūžių, Uždubysio, Vincenta- 
vos, Vozbutų.

——• *
Jiezno rajonas

Apylinkės: Butrimonių I, 
Butrimonių II, Eičiūnų, Geru
lių, Plasapnykų, Punios, AL 
šininkų, Būdos, Daukantų, 
Jiezno, Geležiūnų, Kašonių, 
Kisieliškių, Kristapiškių, Li- 
ciškėnų, Nemaniūnų, Pa- 
krovų, Pieštuvėnų, Sobuvos, 
Stakliškių I, Stakliškių II, 
Vėžionių, želkūnų, Alesiškių, 
Aukštadvario, Intuponių, Ka- 
liūkščių, Nikronių, Užuguos
čio, Vąitkūnų.

Jonavos rajonas
Apylinkės: Aukštigalių, 

Beržų, čičinų, D amsiu, 
Gaižiūnų, Girelės, Kul
vos, Liepų, Lukšių, Mari- 
naukos, Markutiškių, Rago
žių, Skarulių, Skrandinės, 
Aklių, Dargužiu, Liepiu, Ku
čiūnų, Svolkėnų, Širvių, Žei
meliu, Žeimių, Keižionių, 
Bukonių, Pasodos, Upninkė- 
lių, Upninkų.

Jurbarko rajonas
Smalininkų miestas.
Apylinkės: Antkalniškių, 

Balandžių, Butkaičių, Gir
džių, Jokūbaičių, Kybartų, 
Kuturių, Lukšių, Meškininkų, 
Naukaimio, Paant v ar d ž i d , 
Pavidaujo, Pašvenčio, Pup- 
kaimio, Raudonėnų, Raudo
nės, Rotulių, Skirsnemuniš 
Pių, Skirsnemunės, Smalinin
kų, Smukučių, Stakių, šilinės, 
švendriškių, Telviakų, Ven- 
sloviškių, Vertimų, Viešbilės, 
žindaičių, žiobrininkų.

Kaišiadorių rajonas

Apylinkės: Aitekonių, An
takalnio, Beištrakių, Dovai- 
nonių, astilionių, Gegužinės, 
Ilgąkiemio, Jačiūnų, Kieme
lių, Korsakų, Lėlių, Luome- 
nių, Miežonių, Paldtmenės, 
Pamierio, Pašulių, Pravieniš
kių, Rečionių, Rumšiškių, 
Skėrių;, Stabnitiškių, Talpū- 
nų, Užtakų, Vilkiškių, Žaslių.

•
Kalvarijos rajonas

Apylinkės: Akmenynų, 
Berezninkų, Brazavo, Būd
viečių, Dotamų, Gazdų, 
Jonų, Juodelių, Jurgeže- 
rių, Kalvarijos, Kovų, 
Liubavo, Menkupių, Mikalau- 
kos, Miklausės, Mockų, Na« 
vininkUj, Naujienėlės, Naujie
nos, Pagrandų, Pakalnių, Pa- 
vištyčio, Radziškės, (Rasių, 
Raudeniškių, Salapara ūgio, 
Sūsninkų, šarkaičio, Šleinių, 
Tabarauskų, Trakėnų, Trum
pinių, .Vaiponiškių, Vartų, 
Vilkabalių, Vygrelių, Zapali- 
mų.

\

Kazlų Rūdos rajonas
Apylinkės: Belevičių, Gu

delių, Guobų, Kampinių, Ku
prių, Leskavos, Mauručių, 
Mozūriškio, Pakaklės, Petke- 
liškių, Skriaudžių, Veiverių, 
Agurkiškės, Ąžuolų Būdos, 
Gavaltuvos, Griežių, Jūrės, 
Jūrės st., Kardokų, Kazlų 
Rūdos, Klampupių, Pentupių, 
Selemos, Subačiškių, šalniš- 
kės, Vincų, Višakio Rūdos, 
Būdos, Jankų, Karčrūdės, 
Katinų, Pašilupių, Pagoto
sios, Užuoganų.

Kėdainių rajonas

Apylinkės: Anseinių, La
būnavos, Saviečionių, žiogai
čių, Akmenių, Apytalaukio, 
Aristavos, Babėnų, Bublių, 
Gažūnų, Graužų, Josvainių, 
Juodkaimio, Juodkiškio, Ka
plių, Karūnavos, Koliupės, 
Kuigalių, Kunionių. Lipliūnų, 
Medekšių, Novočebių, Pau
liukų, Pelėdnagių, Petrai
čių, Pliupų, Pručių, Ruseinių, 
Slikių, Stagių, Stasynės, Svl- 
lių, Šėtos, Šilainėlių, Tiskūnų, 
Tubių, Vainiūnų, Žeimelio. 
Kilbisų.

Kybartų rajonas

Apylinkės: Gražiškių, Lank- 
upėnų, Alvito, Dailučių, 
Griebčių, Gutkaimio, Kybar
tų, Kunigiškių, Moliniu, Paje
vonio, Skardupių, Stanaičių, 
šakių, šūklių, Totorkiemio, 
Trilaukio, Virbalio, Vištyčio, 
Vištyčio Laukų.

Lazdijų rajonas

Apylinkės: Krikštonių, Me
telių, Noragėlių, Obelninkų, 
Seiliūnų, Seirijų I, Seirijų II, 
žagariu. Akmenių, Barčių, 
Būdos, Dzigiliškių, Dzūkų, 
Jonėnų, JurČiūnų, Karužų, 
Komankos, Kuklių, Lazdijų, 
Maišymų, Mikyčių, Mikniš- 
kių, Miškinių, Naujosios Kirs
nos. Nemajūnų, Palazdijų, 
Paliūnų, Papečių, Rudami
nos, Strumbagalvės, Švent
ežerio, Teizų, Vidzgailų, Vin- 
grėnų, Žemaitkiemio.

Marijampolės rajonas

Apylinkės: Valavičių, Vid- 
girių, Adomiškių, Ąžuolyno, 
Balsupių, Baraginės, Bevar- 
diškių, Gulbiniškių, Igliaukos, 
Igliškėlių, Kulokų, Kumelio- 
nių, Liepynų, Liudvinavo, 
Margavos, Menštrakio, Mer- 
gašilio, Meškėnų, Meškučių, 
Mokolų,, Narto, Netičkampio, 
Obelynės, Ožkasvilių, Padovi- 
nio, Padvariškių, Paršelių, 
Pasudonės, Puskelnių, Raiš
upio, Rudžių, Sasnavos, Smil
gių, Surgučių, Šilavoto, šla- 
vančių, Šunskų, Tautkaičių, 
Trakiškių, Tursučių, Varn- 
upių, želsvos. živavodės.

Naumiesčio rajonas

Apylinkės: Arminų, Bobių, 
Daržininkų, Juodupėnų, Ke- 
turkaimio, Mierčių, Sūdovos, 
Antabūdžio, Apiribiškių, Ba
joraičių, Baltrušių, Barzdų, 
Bliuviškių., Ežeriukų, -Griška
būdžio, Katilių, Keturnaujie- 
nos, Meištų, Miknaičių, Paluo
bių, Pavengrupių, Putinų, 
Rudžių, Sintautų, Slabadų, 
Sparvinių, StuguČių, Suodžių, 
šilgalių, Veršių, Vidgirių, 
Vyšpinių. Zyplių, žalvėderių, 
žečkalnių, žvirgždaičių.

\ Panemunės rajonas

Kačerginė. (Miesto tipo 
gyvenvietė. Jokiai apylinkei 
nepriskirta, savaime adminis
tracinis vienetas.)

Apylinkės: Altoniškių, Ar- 
mališkių, Dievogalos, Digrių, 
Gaižėnų, Garliavos, Girinin
kų, Ugakiemio, Jančių, Jege- 
liškių. Jonučių, Jurginiškių, 
Kampiškių I, Kampiškių II, 
Karkazų, Karkliškių, Kuro, 
Lekėčių, Mikytų, Padainupio, 
Pajėsio, Pakalniškių, Papiš
kių, Patamulšėlio, Pažėrų, 
Piliuonos, Poderiškių, Rin
gaudų, Rinkimų, Rokų, Sa- 
mylų, Sirvydų, Stanaičių, Ši
lėnų, Šlienavos, Vainatrakio, 
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Vilemų, Virbališkių, ViršužL 
glio, Zapyškio, Zizų, Dvyli
kių, Girininkų, Margininkų, 
Taurakiemio.

Prienų rajonas
Apylinkes: Asiūklės, Nau

josios Ūtos, Alksniakiemio, 
Antkainio, Ašmintos, Bagrė- 
no, Balbieriškio, Baltramur- 
gio, Birštono, Dargupio, Ge
rulių, (Gražučių, Ingavangio, 
I.Šdagėlių, Išlaužo, Išmanų, 
Jiestrakio, Juodraisčio, Ku
dirkų, Kuisių, Kunigiškių, 
Mackių, Mačiūnų, Naujojo 
Klebiškio, Norkūnu Pakam- 
piškių, Pakiauliškio, Pakum- 
prio, Pakuonio, Pašlavančio, 
Pašventupio, Plutiškių, Po- 
švenčio, Prienlaukio, Prienų, 
Putrišių, Sarginės, Siponių, 
Skersabalio, Strielčių, Stuo
menų, šiauliškių, Šilavoto, 
Uosos, Vartų, žagariu, Že
maitkiemio 1, Žemaitkiemio 

| II, Žiūronių. 
__ * i

Raseinių rajonas
Apylin kės: Alavlniškių, 

Aleknų, Alėjų, Baraičių, Be
dančių. Birbiliškės, Bliūdžiu, 
Dumšiškių, Girkalnio, Graužų, 
Griaužų, Jukainių, Juodkėnų, 
Kalniškių, Kalnujų, Kazba- 
raičių, K e m p a 1 i ų , Klusų, 
Lauksminiškės, Laužų, Medi
ninkų, Mikaičių, Nemaršionių, 
Paalsio, PaiŠlynio, Paliepių, 
Paskynų, Pašlynio, Paulių, 
Paupio, Prišm ančių, Rupei- 
kių, Stonų, šeiminiškių, Šim
kaičių ,Trakinių, Užumedžio, 
Vadžgirio, Viduklės.

Simno rajonas

Apylinkės: Angininkų, Bam- 
bininkų, Buckūnų, Daugirdų, 
Gluosninkų, Kalesninkų, Ka- 
valčiukų, Krokialaukio, Na
vininkų, Parėčėnų, Pošnios, 
Simno I, Simno II, Stebulių, 
Ūdrijos, Varnagirių, Krosne
lių, Krosnos, Pėdiškių, Kama
na vo, Ran d iškių, šeštokų, Vy- 
tautiškės, Daukšių, Gelčių, 
Gudelių, Miknonių, Rudenų, 
Skęs^ąlių.

Šakių rajonas

Apylinkės: Akėčių, Anta- 
niškių, Baltkojų, Banaičių, 
Bartkų, Bažnytgirio, Briedžių, 
Bundzų, Būdviečių, Dabitų, 
Degučių, Duobiškių, Ęndrikių, 
Gelgaudiškio, Gerdžiūnų, Gie
dručių, Ilguvos, Išdagų, Joti- 
jos, Karališkių, Kennušėnų, 
Kiaulupių, Kidulių, Kriūkų, 
Kubilių, Leoniškių, Liepalotų, 
Lukšių, Maštaičių, Mozūriš- 
kių, Narkūnų, Pakalniškių, 
Pervazninkų, Plieniškių, Ply
nių, Plokščių, Ritinių, Slavi
kų, Striūpų, Sudargo, Sutkių, 
Sutkų, šunkarių, Valančiūnų, 
Voniškių, žemosios Panemu
nės, žiūriu, žuklijų.

• ~~~

Veisėjų rajonas

Apylinkės: Avižonių, Ka
niūkų, Abarauskų, Barčių, Di
džiasalio, Gudelių, Kalvelių, 
Kalvių, Kapčiamiesčio, Kučiū
nų, Leipalingio, Lipliūnų, Ma
cevičių, Pazapsių, ' šaltoniŠ- 
kės, Semoškų, Smarliūnų, ša- 
džiūnų, šaulėnų, Šlavantų, 
Valentų, Veisėjų.

Vilijampolės rajonas

Kulautuva. (Miesto tipo gy
venvietė, prie jokios apylin
kės nepriskirta—pati savaime 
yra administracinis centras.)

Apylinkės: Bernatonių, Bi
liūnų, Didvyrių, Didžiųjų La
pių, Draseikių, Eigirgalos, Ge- 
ranonių, Ibėnų, Kaniūkų, Ka
raliūnų, Karmėlavos, Lapių, 
Mikainių, Miškinių, Nevero
nių, Palemono, Paskutiškių, 
Puikonių, Radikių, Ramučių, 
Rožių, Svilonių, Užledžių, 
Užumiškių, Užusalių, Van
džiogalos, Vieškūnų, Antagi- 
nės, Babtų, Gailiušių, Muniš
kių, Vilkenų.

Vilkaviškio rajonas

Apylinkės: Bartininkų, 
Geisteriškių, Karklynių, Kė-
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turvalakių, Kuosių, Mockabū- 
džių, Molyniškių, Navininkų, 
Patilčių, Penkinių, šibalių, 
Veizbūniškių, Alksnėnų, An- 
driškių, Augalų, B a j o r ų , 
Bardauskų, Būdviečių - Gude
lių, Gižų, Gudelių, Išlandžių, 
Navininkų, Obšrūtų, Oželių, 
Paežerių, Pagramdų, Parau
sių, Pilviškių T, Pilviškių IT, 
Pūstapėdžių, Būdos, Stirniš- 
kių, Uosių, Viščiakaimio.

Vilkijos rajonas

Apylinkes: Aukštarakio, 
Graužėnų, Kelmickų, Papiš
kių, Pasnietalio, Pelučių, Ve
liuonos, žibintų, Aikščių, Ar- 
mėniškių, Batnevos, Čekiškės, 
Daugėliškiu, Gaideliškių, Gai- 
žuvėlės, Jaučiakių, Kilovos, 
Klausučių, Kvesų, Lebedžių, 
Motiškių, Padauguvos, Padu
bysio, Pagirių, Panevėžiuko, 
Pašilių, Piepalių, Raubatonių, 
Seredžiaus. Valman t i š k i ų , 
Virbaliūnų, Vasiškių, Zauniš- 
kių.

Žiežmarių rajonas

Apylinkės: Auglininkų, 
Balcariškių, Dainių, Darsū
niškio, Dijokiškio, Ginteikiš- 
kių, Kairiškių, Kalvių, Kieta
viškių, Klėriškių, Kruonio, 
Liutonių, Medinių - Strėvinin
kų, Mijagonų, Mūrinių - Strė
vininkų, Plaskūnų, Rokiškio, 
Sevelionių, Užgirėlio, Šilėnų, 
Vekonių, Vilūnų, Žiežmariu I, 
Žiežmarių II.

Priekulės rajonas
Apylinkės: Aglonėnų, Aisė- 

nų, Babėnų, Bruožiu, Dituvos, 
Lankupių, Liepaičių, Matai
čių, Mieželių, Pėžaičių, Prie
kulės, Šilininkų, Vaškių, Vei
viržėnų, Vilkyčių, Berciškės, 
Būdvyčių, Gedminaičių, In- 
k aklių, Montvydų, Padubrė- 
nų, Petraičių, Saugų, Sko
mantų, Stemplių, šaipūnų, 
Švėkšnos, Tvaskučių, Vilke
nų, b

' «

Rietavo rajonas
Apyhnkės: Endri e j a v o , 

Kintrimų, Pažvelsio, šlep- 
tiškų, Alko, . Bubėnų, Dal
gų , Daugėdų, K on ta u tų, 
Labardžių, Laukuvos, Ropai
čių, Panavadžio, Pelaičių, 
Piaulių, Pupsiu, Rensčių, Sar- 
vyčių, Skaborų, Stirbiškių, 
Stumbrių, Tauravo, Tverų, 
Užupių, Vaitkaičių, Vatušių, 
Vitkelių, žadvainių, Medingė
nų, Plauskinių, Užpelių.

Salantų rajonas

Apylinkės: Bargalio, Erlė- 
r.ų, Gargždelės, Grūšlaukės, 
Imbarės, Juodupėnų, Kalna
lio, Kūlupėnų, Laivių, Mončių,. 
Nasrėnų, Prialgavos, Selenių, 
Stropelių, Tūzų, šauklių, Vin- 
deikių, Dovainių, Gintališkės, 
Mačiukų, Notėnų, Platelių, 
Šateikių, Virkšų.

Sedos rajonas

Apylinkės: Barstyčių, 
Gailaičių, Giedrimų, Guda- 
lių, Ylakių, Kalnijų, Kal-

—:— i vaičių, Ketūnų, Kulšė-
Klaipėdos rajonas nų’ Luobos> Mažaičių, Mar- 

igininkų, Osteikių, Pabradu-
- Apylinkės: Ant k o p č i o , | mės, Padagų, Paparčių, Pa- 
Bruzdeilinų, Dauperių, Dovi- šilęs, Paežerės, Puokės, Raša
lų, Ežaičių, Gargždų, Girkal- lių, Renavos, Skliaustės, Stri- 
nių, Grobštų, Jokulių, Kalo- pinių, Užbraudumės, Užeže- 
tės, Kvietinių, Kretingalės, rėš, Vyžančių, Židikų, Ge-
Lapių, Medsėdžių, Pagerdau- 
jo, Plikių, Rudaičių, Rudgal
vių, Sendvario, ' Šimkų, Triu
šelių, Vaidaugų, Vaitelių, Ža
deikių, Jurionų, šakinių.

Kretingos rajonas

Palangos miestas.
Apylinkės: Bajorų, Ankšt- 

akių, Baublių, Bubelių, Bu
drių, Būtingės, Darbėnų, 
Dauginčių, Impilties, Jokūba
vo, Juzumų, Kalniškių, Kar
tenos, Kašučių, Klibių, Kur- 
maičių, Kvecių, Laukžemės, 
Laumalių, Laidininkų, Nause- 
dų; Paliepgirių, Rubulių, Ru
ginių, šventosios, šlaveitų, 
Vaineikių, Vidmantų, Vilmiš- 
kės, žibininkų.

Mažeikių rajonas

Apylinkės: Auksodės, Ba
lėnų, Buknaičių, Bukončių, 
Dapšių, Dargių, Geidžių, Grie
žės, Kentaucių, Knabikų, Kra
kių, Krūčių, Kušlėnų, Laižu
vos, Leckavos, Mažeikių, Pa- 
laiŽupės, Pievėnų, Pikelių, 
Pumpurų, Purplių, Račių, Rei- 
vyčių,. Ritinės, Senmiesčio, 
Skuodo, Ketūnų, šerkšnėnų, 
Tirkšlių, Užlieknės, Ukrinų, 
Urvikių, Zastaučių, Žemalės.

Pagėgių rajonas

Apylinkės: Anšyšių, Barz- 
džiūnų, Endrikaičių, Griež- 
pelkių, Jonikaičių, Katyčių, 
Kavolių, Kiūpelių, Kreivėnų, 
Lauksargių, Lumpėnų, Me- 
diškiemių, Naktiškių, Pagė
gių, Piktupėnų, Plaškių, Ku
kų, Sokaičių, Štubrių, Usėnų, 
VielaiČių, Vilkiškių, Žemait
kiemio, Žukų, Margiškių, Sar
tininkų, Trumpininkų.

Plungės rajonas

Apylinkės: Aleksandravo, 
Alksnėnų Alsėdžių, Babrun- 
genų, Didvyčių, Dišlių, Gon
dingos, Grumblių, Jogaudų, 
Karklėnų, Kontaučių, Kulių, 
Luknėnų, Mastaičių, Mažia- 
vų, Mišėnų, Mižuikų, Nauso- 
džio, Paukštakių, Platakių, 
Reiškiu, Skirpsčių, Stalgėnų, 
Stanelių, Stirbaičių, Truikių, 
Užlieknio, šėmulių, Vieštovė- 
įpj, Vilkaičių, žlibinų.

d rimų, Gegrėnų, Kalvarijos, 
Rotinėnų, šarnelės.

Skaudvilės rajonas
Apylinkės*. Edžvilko, Fer

mų, Gabiškių, Kartu pių, Ope- 
niškių, Pašaltuonio, Rimšų, 
Balčių, Lygių, Mosteikių, Ne
makščių, Pabalčių, Smulkių, 
Sugintų, Žalpių, žvirgždės, 
Adakavo, Batakių, Būgų, 
Čiuteikių, Gedgaudiškės, Gir
diškės, Keterių, Košių, Kuš- 
ieikių, MockaiČių, Užnuga
rio, Paežerio, Petkaičių, Poš
kos, Ruzų, Stėgvilų, Stulgių, 
Upynos, Vaidilų, Varlaukio.

' •
Skuodo rajono

Apylinkės: Aleksandrijos, 
Arslos, Budrių, Daukšių, Kau- 
kolikų, Krakių, Lenkimų, Mo- 

i sėdžio, Narvydžių, Paluknės, 
Pakalniškių, Puotkalių, Skuo
do, Užlubės, Šarkės, Šačių, 
Šerkšnių, Večių, žemytės; 
Arkšvos, Gesalų, K e r v i ų , 
Klauseikių; Trumplaukės, Va
balių, v

Tauragės rajonas
Apylinkės: Akstinų, Aukšt

upių, Balčių, Dargaičių, Daug- 
laukio, Gahnenų, Gaurės, Gi
rininkų, Joniškės, Kalniškių, 
Kaziškės, Kunigiškių, Lomių, 
Matiškių, Melagiškės, Meldi- 
kviršių, Milgaudžių, Molupio, 
Pagramančio, Pilaitės, Saka- 
l’.nės, Stirbaičių, Stragutės, 
Sungailiškių Tarailių, šakvie- 
čio, Šilinės, Vizbarų, Žygai
čių.

Telšių rajonas
Apylinkės: Juodėnų, Kęs- 

taičių, Dadotkų, Džiuginėnų, 
Gadunavo, Eigirdžių,. Juodso
dės, Kalnėnų, Karštenių, Ke-1 
turakių, Kiršių, Lauksodos, 
Lieplaukės, Mitkaičių, Micai- 
čių, Muitaičių, Nevarėnų, Ne- 
rimdaičių, Pasvaigės, Petrai
čių, Plikių, Purplių, Rainių, 
Rubežaičių, Rudupių, Skau- 
dučių, Trimėsėdžio, Ubiškės^ 
Užminėjų, Vembutų, Viešvė
nų, Vilkaičių, Virmėnų, Žarė
nų.

Šilalės rajonas
Apylinkės^Bart a š i š k ė s , 

Drobūkščių, Genioto, Gvaldų,

Judrėnų, Kvėdarnos, Lembo, 
Palokiškio, Pajūrėlio, Stirbiš- 
kės, Tenenių, šiauduvos, šven
tų, Visdžiaugų, Akmenos, Bal
sių, Didkiemio, Gūbrių, ligo
nio, Kūtimų, Kiaukų, Nevo- 
čių, Obelyno, Pajūrio, Pilia
kalnio, Tūbinių,Šilalės, Vai
čių, Varsėdžių, Vytogalos, 
žąsino, Žvingių.

Šilutės rajonas

Rusnės miestas.
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Apylinkės: Bikavėnų, De
gučių, Eidaičių, Gaidelių, 
Galnės, Gardamo, Girininkų 
T, Girininkų II, Gorainių, 
Grabupių, Juknaičių, Juodžių, 
Kintų, Kivylių Kulėšių, 
Juškaičių, Kanteriškių, La- 
pailių, Laukstėnų, Lazdūnėnų, 
Naumiesčio, Pagrynų, Paupa- 
rių, Pašyšių, Ramučių, Rim- 
ženčių, Rupkalvių, Sakučių, 
Skėrių, Skirvytės, Sugintų, 
Šilmeižių, šylių, Tarvydų. 
Traksėdžių, Užleknių, Vainu
to, Vanagių, Verdainės, Vid- 
girių, Vyžių, Žemaitkiemio,.

Varnių rajonas

Apylinkės: Karklėnalių, 
Karklėnų, Pašilės, Dirgėlų, 
Gardiškės, Girvainių, Kaltinė
nų, Laumėnų, Lingeniškės, 
Nuomininkų, Paežerio, Pa- 
sausalio, Skabučių, šliužų, 
Barstėgų, Daukantų, Dro
būkščių, Eidžiotų, Gomalių, 
Janapolės, Kujainių, Kuršių, 
Lenkalių, Nevardėnų, Palūks- 
čio, Pavandenio, Pluotinės,
Šauklių, Vismaldų.

i i
Akmenės rajonas

Apylinkes: Avižlių, Balsių, 
Barvydžių, Dauginių, Dragi- 

! nių, Gumbakių, Kairiškių, 
Klaišių, Maldenių, Papilės, 
Rudausių, šiaudinės, Urbo- 
naičių, Vienrankių. Akmenės, 
Alkiškių, Boguslavos, Gailai
čių, Gudų, Karpėnų, Kivylių, 
Klykolių, Medemrodės, Men
čių, Montartiškių, Padvarė- 
lių, Pakalupės, Pakamanių, 

i Pakempynių, Pakliaupės, PaL 
j nosų, Purvėnų, Sablauskių, 
Suginčių, Svirkančių, Viekš
nių, žibikų.

ĮBiržų rajonas

Likėnai. (Miesto tipo gy
venvietė, nepriskirta jokiai 
apylinkei, 'savaime adminis
tracinis vienetas.)

Apylinkės: Ageniškio, # Au
glininkų, Bečiūnų, Bobėnų, 
Čėniškių, Dirvonakių, Gei
džiūnų, Gulbinų, Juodžionių, 
Kašeliškių, Kirdonių, Klausu
čių, Kuldūnų, Leitiškių, Lyg
laukiu, Mažutiškių, Naujikų, 
Nemunėlio - Radviliškio,. Obe* 
laukių, Pasvaliečių, PelaniŠ- 
kių, Pundurių, Ripeikių, Skrė- 
biškio, Smilgių, Sodeiliškių, 
Svidžių, šleideriškio, šnikščių, 
Tabokinės, Užušilių.

Dotnuvos rajonas

Apylinkės: Antušavos, Auš
ros, Ažytėnų, Ąžuolaičių, 
Beržų, Bučionių, Burvelių, 
Daškonių, Digraičių, Dotnu
vos, Dotnuvos akad., Dovy- 
diškio, Gudžiūnų, Jaugilių, 
Kalnaberžės, Krakių, Mačiū
nų, Margininkų, Mąrimpdlio, 
Medininkų, Meironiškio, Miš- 
tautų, Montviliškio, Naujų 
Bakainių, Paberžės, Padot- 
nuvio, Pajėslio, Pašušvio, Pi- 
lionių, Pilsupių, Ramūnų, Sur
viliškio, Sutkūnų, • šilainėlių, 
Šlapiberžės, Šventib a r š.č i o , 
Urniežių, .Užupės, Aukštuolių, 
Kairinėlių, Meiliškių, Vaitie
kūnų,

Joniškėlio rajonas

i Apylinkes: Adomavos, Dik- 
čiūnų, Gailionių, Gegužynės, 
Gružių, Gustonių, Jakubonių, 
Jociūnų, Jurgėnų, ' Katkūnų, 
Kriaušiškių, Kriklėnių, Mal- 
dučionių, Medikonių, Meška- 
laukio, Mickeliūnų, Mitkų, 
Pabuojų, Pazūkų, Pumpėnų, 
Pušaloto, Rimkumi, Sabonių,

Skaisgirių, Smilgelių, Stum- 
briškio, švobiškio, Talkonių, 
Valdeikių, Vidūnų, Vilkiškio.

Joniškio rajonas

Apylinkės: Andra š i ū n ų , 
Bertaučių, Blauzdžiūnų, Bų- 
čiūnų, Daunoravos, Duobė- 
džių, Gaščiūnų, Gataučių, 
Gudaičių, Kriukų, Kriukų m., 
Latveliškių, Linkaičių, Malde
nių, Mielaičių, Nociūnų, Pau- 
druvės, Pociūnų, Skribakių, 
Svirplių, šlapakių, Veik šių, 
žadvainių, Beržėnų, Rūdiškių, 
Stripeikių, Stupurų, Barysių.

Apylinkės: Kiemėnų, Kibu
rių., Kubiliūnų, Manikūnų, 
Namajūnų, Ramužių, Saločių, 
Saudogalos, žadeikonių, Berk- 
lainių, Daujėnų, Daukniū- 
nių, Daukšių Doniliškių, 
Girsudų, Gulbinėnų, Krinčino, 
Llčiūnų, Liukpetrių, Medinių, 
M-igonių, Norių, Parvalkų, Pa- 
pyvesių, Porijų, Puodžių, Rau- 
bonių, Smilgių,- Stačiūnų, Ši
monių, Talačkonių, Tetirvinu. 
Trečionių.

Radviliškio rajonas

Apylinkės: Aukštelkų, Ba- 
roniškių, Giedraičių, Ginčų, 
Jasaičių, Jukniškių, Kanei- 
vaičių, Kudinų, Kunigiškių, 
Legečių, Liepiškių, Pašušvio, 
Piktonių, Ramoškių, Sadūnų, 
Spičių, Šaukoto, Šiaulaičių, 
Šiaulėnų, Vališkių, Vismantų, 
Voskonių, Žeimių, žinėnų.

Ramygalos rajonas

Apylinkės: Okainių, Pacže- 
į rių, V i d u La u k i o , Alančių, 
j Aukštadvario, B'ark lainių, 

I Bartkūnų, Butrimonių, Duba- 
! rų, Ėriškių, Ibutonių, Iciūnų, 
Į Jotainėlių, Jotainių, Kartanų, 
i Krekenavos, Kurgulų, Kuršių,
■ Kiitronių, Laukagalių, Likėnų, 
Lingerio, Mikėpų, Mingclio- 
nių, Papiškių, Pasodėlės, Pa-

| uslojo, Pašilių, Petri škių,
■ Radviliškio, Ramygalos, Ste- 
I bėkių I, Stebėkių 1I,< šambalio-
nių, šilų, Šukionių, Šventupiu, 
Truskavos, žemontiškių, žu- 
džių, Pagirio, Runeikių, Vaiš- 
konių, žižmių.

Rokiškio rajonas

Apylinkės: Baraišių, Cib-O- 
lių, čeičių, Deksnių, Didso- 
dės, Duokiškio, Juodupės, 
Kama.jėlių, Kamajų, Laibga- 
lių, Laukagalių, Maineivių, 
Mickūnų, Onuškio, Panemu
nėlio, Panemunėlio st., Ra
gelių, Rybokų, Roblių, Rokiš
kio, Rūdžių, Salų, Sėlynės, 
Sodelių, šetekšnių, Užubalių, 
Vaitkūnų, Verksnionių, žio- 
biškio, žliubų.

Šeduvos rajonas

Apylinkės: Dev i n d o n i ų , 
Gražiškių, Pociūnėlių, Beino- 
ravos, Birželių, Kiaužėrių, 
Kundrėnų, 'Kūrio, Labos, Mon- 
deikių,- Ožaičių, Rūkonių, Si
dabravo, Smilgių, Vabalių, 
Vadaktų, Valdaikių, Alksnu- 

j pių, Augmenų, čelkių, Baiso
galos. Grinkiškio, Juodžių, 
Kubiliūnų, Paežerių, Pakal
niškių, Pakiršinio, ' Pavarty
čių, Palonų, Pras t a v o n i ų , 
Puipių, Raginėnų, Skėmių, ^Še
duvos T, Šeduvos 11, šilaiko- 
nių, Vaidulonių, Vaižgų, Va
karų,. Vėriškių, Žibartų.
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Šiaulių rajonas

Apylinkės: A u k š t e 1 k ė s, | 
Aukštuolių, Bazilionų, Bertu- 
žių, Bridų, Daunorų, Dausiš- 
kių, Džuikų, Gavenaičių, Gil- 
vyČių, Gruzdžių, Jadvyga- 
vos, Jonelaičių, Kairių, Karva- 
zų, Kirbaičių, Kurtuvėnų, 
Kužių, Leporių, Lingailių, 
Lukošaičių, Lukšių, Lūpaičių, 
Meškuičių, Narušaičių, Nor
kūnų, Pakapės, Pašiaušės, Se- 
reikių, Skurvių, š a p n a g i ų , 
Šiupylių, Valdomų, Verbūnų, 
Vijurkų, Vinkšnėnų.

Tytuvėnų rajonas

Apylinkės: Gailių, Girinin
kų, Gumbinės, Jogeliškės, 
Kubilių, Mockaičių, Pagryžu
vio, Pašakarnio, Pavigailių, 
Pivoraičių, šadbarų, Tytuvė
nų, Tolučių, Bulavėnų, Mai- 
žiškių, , Medsodžių, Pyragių,

Kelmės rajonas

Apylinkės : Adoma i č i ų , 
Daujočių, Galinių, Giniočių, 
Grimzių, Kerkasių, Kražių,. 
Kukečių, Kušleikių, Lenkvi- 
čių, Linkaučių, Liolių, Lyvo- 
niškių, Maironių, Noruišių, 
Padubysio, Pakievės, Pakra- 
žančio, Paliepsiu, Pluščių, 
Verpenos.

Kupiškio rajonas

Apylinkės: Adomynės, Bi
liūnų, Bugailiškių, Buivėnų, 
Butėnų, Daukučių, Dvariš
kių, Gaigalių, Jokūbiškių, 
Juodupėnų, Jutkonių, Kuosė- 
nų, Laičių, Laukelių, Mažio- 
nių, Mieliūnų, Nociūnų, No- 
riūnų, Papilių, Paviešinčių, 
Punkiškių, Puponių, Račiupė- 
nų, Subačiaus, Svydenių, šal- 
tenių, Šimonių, T a t k o n i ų , 
Terpeikių, Vadukų,! Vėžionių, 
Vidugirių. (

I •

Kuršėnų rajonas

Apylinkės: Auksučių, Bil- 
tūniškių, Buišų, čibirikų, Dir
meikių, Dirvonėnų, Drąsučių, 
Gergždėnų, Giriškių, Juodė- 
jų, Leilčnų, Micaičių, Mickiš- 
kės, Norvaišių, Paku bei ių, 
Pakšteliu, Pakumulšių, Pa- 
mockės, Papeikiu, Pažižmė* 
lių, Raudėnų, Stakminių, Svir- 
bučių, Taučių, Tryškių I, Tryš
kių II.

----- - •------ I

Linkuvos rajonas

Apylinkės: Baltausių, Pliko
mų, Daugalonių, Dii’žių, Drau- 
delių, Gaižūnų , Gedžiūnų, 
Gelčių, Gudžiūnų, Guostaga- 
lio, Kairelių, Lau k s o d ž i o , 
Lumbelių, ^Megučionių, Mie
žiškių, Noreikių, Pašvitinio, 
Pelaniškių, Rimdžiūnų, Steig- 
vilių, Veselkiškių, Žeimelio I, 
Žeimelio II, Butniūnų, Dvara- 
Jaukių, Iciūnų, Kiburių, Staš- 
kaviečių, šalaikonių, Vaškų, 
Žvirbliniu. i-

*
Obelių rajonas

Apylinkės: Aleksandravė
lės, Bagdoniškio, Bajorų, Ig- 
notiškio, Kreščionių, Kumpo- 
liškio, Lukštų, Mrnlonų, Ner- 
šionių, Norkūnų, Obelių, Pa
pilių, Rubikių, Samanių, Stre- 
peikių, Švobiškio, Vyžaičių, 
Zaraniškio, Zibolių, Antaza
vės, Kumpuolių, Suvieko T, 
Suvieko II, Šniukštų, Zirnajų.

•"
Pakruojo rajonas

Apylinkės: Mkniūnų, Ti- 
tonių, Dervelių, Gesvių, Gi- 
konių, Maldžiūnų, Mediniš
kiu, Meldinių, Rozalimo, Va- 
lainių, Zigmantiškio, Akme
nėlių, Balsių, ' Beinoraičių, 
Dargužiu, Joniškaičių, Kup
čiūnų, Kauksnujų, Klovainių, 
Laipuškių, Lygumų, Poškėčių, 
Stačūnų, Sutkūnų, Telišionių, 
Vilūnaičių. 

•
Pandėlio rajonas

Apylinkės: Jakniūnų, Kraš
tų, Kučgalio, Mažuikių, Me- 
laišių, Papilio, Pariškių, Jau- 
čiapievio, ' Laičių, Skapiškio, 
Aukštadvario, , Buvydžių, Če
dasų, Gudeli ų , Kazliškio, 
Kvetkif, Lebedžių, Medikių, 
Naujasodės, Paliepio, Pandė
lio, Panemunio, R a i k ė n ų , 
Sriubiškių, Suvainiškio, šekš- 
tininkų.

Panevėžio1 rajonas

Apylinkės: Bygailių, Pakry- 
žių,- Tiltagalių, Bajoriškių,

Berčiūnų, Biliūnų, Bliūdžiu, 
čyplių, Degionių, Genetinių, 
Gustonių, Kabelių, Karsakiš
kio, Karūziškių, Klepsiu, 
Kulbių, Maženių, Miežiškių, 
Mickiemės, Molainių,' Namiš
kių, Narbutų, Naujikų, Nau- 
sėdės, Naujamiesčio, Pajuo
džiu, Pakuodžiupių, Paliū- 
niškio, Pažagienių, Piniavos, 
Pučekų, Ragaudžių, Sargėnų, 
Spirakių, Stanionių, Strulio- 
nių, Uliūnų, Upytės, Vadak
tėlių, Vaivadų, Velžio, Vilke
lių, Vyborių.

” • **
Pasvalio rajonas

Akmens gadyne Lietuvoje
Prieš virš 50 metų, — tik

riau : 1902 metais,— Prūsuose 
buvo leidžiamas nedidelis laik
raštis “Naujienos”. Jame buvo 
išspausdintas įdomus rašinys, 

•—‘Akmens gadynė Lietuvoj”, 
—kurį mes čia paduodame nie
ko netaisę.— Red.

Pernai išėjo lenkiškoj kalboj 
knyga parašyta p. V. šukevy- 
čiau.s, kuris aprašo “akmens 
gadynę” Vilniaus gubernijoj. 
Paduodu čia akyvesneses žinias.

Prjės istoriško j i archeologia 
— tai yra mokslas apie seniau
sią gadynę žmogaus gyvenimo 
ant žemės. Patirta, kad žmo
gus gilioje senovėje pagal savo 
gyvenimą nedaug kuo skyrėsi 
nuo savo kaimynų-žvėrių: vaik
ščiojo pusnuogis, slėpėsi nuo 
oro darganų urvuose, gaude 
žvėris savo maistui; visi jo gin
klai ir padarai buvo — neap
dirbtas akmuo, medinė lazda. 
Bet laikui bėgant žmogus per 
savo protą pamažu išsiaugštino 
ant visų žemės sutvėrimų. Gal 
visai netyčia atskėlęs gabalą 
akmens jisai patėmijo, kad aš
tria jo briauna gali kur-kas 
skaudžiaus suduoti, negu lazda. 
Iš to patėmijimo kilo pradžia 
peilių, kirvių, kardų, šoblių ir 
visokių piaujamų įrankių, ku
riuos ir šiandien mes vartoja
me. Taigi, pirmutinis akmeni
nis žmogaus padaras turėjo bū
ti neapdirbta akmens atskavei
dą ; toliaus jau atrasta, kad 
parankiausias yra pailgai-ap- 
valus, su aštriomis briaunomis 
atskeltas nuo akmens gabalas 
—tai yra tėvas visų paskesnių 
akmeninių įrankių. Išmokus 
atmušti nuo akmens tokias at- 
skaveldas, jau lengvinus buvo 
padaryti tolymesni patobulini
mai; paskiaus imta daryti ak
meniniai peiliai, skustuvai, kal
tai, vilyčių galai, kirviai, grąž
teliai, piuklai ir da kitoki pa
darai; kitų vaitojimą dabar 
net sunku įspėti. Per ilgą lai
ką žmogus nemokėjo tų įtaisų 
nė nulyginti, nė skyles jiems iš
gręžti. Turbūt perėjo ne vie-

Rekščių, Šiluvos, Tverijoniš- 
kių, Vaikštaičių, Vainotiškių, 
Zopelskių, žaiginio, Kiauno
rių.

Troškūnų rajonas

Apylinkės: Grybulių, Latve
lių, Laukagalių, Mažionių, 
Troškūnų, Umėnų, Vaidlonių, 
Vašuokėnų, Vidugirių, Gilvy- 
džių, Griežionių, Laičių, Lai- 
telių, Navikų, Papilių, Prun- 

Iciškių, Surdegio, Užubalių, 
i Viešintų, žudžgalio, Alukėnų. 
Jačiūnų, Kirmėlių, Klaibūnų, 
Krityžės, Levaniškių, Putiliš- 
kių, Raguvėlės, Raguvos, Ro
kiškio, Užunevėžio.

Užvenčio rajonas

Apylinkės: Baršiškių, Dubė
nų, Gorainių, Gudmoniškių, 
Junkilų, Kalniškių, Kolainių, 
Labunavėlės, Lygšelio, Minu- 
pių, Pašilėnų, Šaukėnų, šlap
gario, Užvenčio, Vaiguvos, 
Vitsodžio, Volungių, Balta- 
kiškės, Dirvonėnų, G in te
mų, Luokės, Naujikų, Šatrijos, 
Upynos, Viekšnelių.

Vabalninko rajonas

Apylinkės: Alizavos, Bakše- 
nų, Buožių, čypėnų. Gataučių, 
Jasiuliškių, Kupreliškio. Le- 
beniškių, Meiliūnų, Natiškfų/ 
Račgalių, Sabuliškių, Straz- 
džių, Šukionių, Žadeikių, Dar- 
siškių,- Gelažių, Gyvakarų, 
Prūselių, Sodelių.

Žagarės rajonas

Apylinkės: Alsių, Dilbinų, 
GimbuČių, Juodeikių, Juškai
čių, Kiburių, Lankaičų, Ma
želių, Pabalių, Petraičių, Se
nosios Žagarės, Skaistgirio, 
Stungių, Toliočių, žiūriu, Bau
žų, Kruopių., Pailių, Pleikių, 
Saunorių II, Spaigių, šliupš- 
čių, Viliočių, Kerdžių, Vege-į 
rių, Piktuižių, Saveikių, ša-j 
kynos, šelvėnų.
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naš šimtas metų, iki akmens 
žmogus išmoko padaryti tuos 
dalius su skyle kirvuku^ku
rie dabar randami po 
“Perkūno kulkų”. — Tai buvo 
tikra akmens gadynė, kada 
žmogus nežinojo kitos medegos 
savo padarams, kaip tik medį, 
ragą, kaulą, varlekaušį ir ak
menį..

Paskiaus, atrastas išpradžių 
varis, o da vėliau geležis, nu
stūmė pamažu akmeninius pa
darus į nežinę... šiandien tik 
ąpšviestesnis lietuvis težino, 
Wd “Perkūno kulkos” — tai 
mūsų prabočių įrankiai ir gin
klai.

Paminėtoj knygoj p., šukevy- 
čius padarė pradžią tyrinėji
mams tų akmeninių liekanų 
Vilniaus gubernijoje.

Kaip jau sakyta, akmeniniai 
padarai pagal savo tobulumą 
skiriasi į du skyrių — senesni 
(paleolitai'), menkiau apdirbti 
ir paskesni (neolitai) — gjana 
dailiai aplyginti, kartais pa-grą
žinti, nekurie turi skyles. x

Vilniaus gub. dauginusiairat
rasta akmeninių liekanų piet
vakarinėje dalyje pagal Nemu
ną ir Merkio upę, ir tai tan
kiausiai — neolitai. Čionai p. 
Šukevyčiaus atrasta kaip-kur 
atskyrios nedidelės vietos .su 
akmeniniais žmogaus padarais, 
o daiktais, tarytum visi miestai 
tos žilos gadynės; kaip gi ki
taip gali išaiškinti, kad štai a- 
pie Varėną per visą kilometrą 
abipusiai Merkio upės perdėm 
gana apščiai užtinkami visoki 
žmogaus ranka daryti akmeni
niai daiktai — turbūt čionai 
per ilgą laiką būta didelio so
džiaus. Kelios vietos rasta, kur 
guli ant mažo ploto daugybė 
visokių akmeninių atskaveldų, 
pabaigtų ir nepabaigtų akme
ninių padarų — matyt tenai 
dirbtuvės (pabriko) būta-

Kartu su akmeniniais daik
tais randasi kaip-kur šukės su 
kaulų degėsiais; šukės molinės 
(su žuzdru), labai męnko dar
bo, kitos da su pagraž^imais 
(brūkšniais). Gali numaoti, 
kad tai buvo puodai, kuriuose 
palaidoti pelenai sudegintų 
žmonių .kūnų. Taip tada laido
davo numirėlius.

Kyla klausimas, kas gyveno 
tuomet tenai ir kaip seniai tai 
buvo. Nė senių seniausiuose 
raštuose, nė žmonių padavi
muose jokio ženklo apie tai nė
ra. Tikrai atsakyti, kokia tau
ta tuomet gyveno Lietuvoje, 
negalima — gal lietuviai, gal 
finai, o gal ir kas kitas. Prieš 
kiek amžių buvo Lietuvoj tik
roji akmens gadynė, kada visai 
nežinota nė vario, nė geležies, 
irgi nežinia. Gali tik minti, 
kad tai labai tolymas laikas, 
bent prieš kelis tūkstančius 
metų...

P. Šukevyčius rado da kito- 
. k i as liekanas akmens gadynės 
j Vilniaus gubernijoje.-

Palei sodžius Kozly ir Tol^o- 
! lice Lydos paviete stovi aknvp- 
i ninis stulpas 1,35 metro augš- 
čio, truputį aptaisytas, iš apa
čios akmenukais apgrįstas. Ki
tas tokio pat pavidalo akmuo 
guli gulsčias netoliese, žmonės 
pasakoja, kad tai jaunikis'* ir 
nuotaka paversti savo tėvų į 
akmenis, kad be anų palaimini; 
mo norėję susituokti. ..Kitas ak
muo, apie kurį, taip pat žriĮo- 
nės pasakoja, stovi apie Varė
ną. žmonės laiko tuos akmenis 
per stebuklingus ir aplanko 
juos ypač vasaros mete visais 
būriais; tai vadinas — “eitpas 
akmenį”. Yra Vilniaus guber
nijoj ir daugiau tokių stebuk
lingų akmenų. Garbinimas ir 
kitokių daiktų žiloje senovėje 
buvo labai išsiplatinęs pas dau
gumą tautų. Mokinti vadina 
tokį tikėjimą fetišizmu>

Gale knygutės ponas Šukevy- 
čius prašo visų, kuriems bran
gi yra praeitė Lietuvos, pri- 
.siųst jam žinias, kokias kas tik 
žino, iš Lietuvos archeoliogijos, 
pagal jo paties adresą (Eiši&- 
kiai, Lidos pav., Vilniaus giftJI 
arba į redakciją lenkiško IJįk- 
raščio Swiatowit (Warszawa, 
Zlotą No. 61). K.
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Spaudos draudimo
Šiemet sukako 50 metų nuo spaudos 

draudimo panaikinimo Lietuvoje, kurį 
buvo uždėjęs lietuviams despotiškas ca
rizmas.

Kokia sunki padėtis buvo Lietuvoje 
prieš 50 metų, kai carizmas smaugė Ru
sijos tautas, stengėsi atimti visas sąly
gas vystytis jų kultūrai, ugdė ir skatino 
tautinę neapykantą, matome iš žemiau 
patiekiamos trumputės ištraukos iš VKP 
(b) istorijos. Trumpasis kursas, 6 psl.

“Gausingos nerusų tautybės carinėje 
Rusijoje buvo visiškai beteisės, nuolat 
buwo visaip žeminamos ir įžeidinėjamos. 
Ca^fo Vyriausybė pratino gyventojus ru- 

žiūrėti į tautinių sričių vietinės kil- 
yventojus kaip į žemesnę rasę, ofi-

su 
mes g: _ _ .
daliai juos vadino “kitakilmiais”, ugdė 
panieką ir neapykantą jiems. Caro vy
riausybė sąmoningai kurstė tautinę ne
santaiką, siundė vieną tautą prieš kitą. 
Buvo uždrausta leisti laikraščius ir kny
gas tautinėmis kalbomis, mokyklose bu
vo draudžiama mokytis gimtąja kalba. 
Caro vyriausybė stengėsi pasmaugti bet 
kokį tautinės kultūros pasireiškimą, 
vykdė priverstinio nerusų tautybių “ru
sinimo” politiką. Carizmas buvo neru
sų tautų budelis ir kankintojas.” ?

Carizmas ne vien lietuviškąjį raštą 
buvo uždraudęs, jis persekiojo ukrainie
čių, baltarusių ir kitų tautų kalbą ir kul
tūrą.

Caro valdžia buvo uždraudusi vartoti 
lietuviškąjį raidyną lietuvių spaudoje 
Muravjovo-koriko iniciatyva 1864-1865 
metais. Lietuviškojo raidyno uždraudi
mas caro valdžios buvo pritaikytas kaip 
viena iš represinių priemonių prieš Lie
tuvos liaudį, žiauriai nūslopinus 1863 m. 
valstiečių sukilimą Lietuvoje.

rauge su uždraudimu vartoti lietu
višką raidyną carizmas taip pat išvarė 
lietuvių kalbą iš mokyklų ir iš valstybi
nių bei teismo įstaigų. Visa tai sudavė 
sunkų smūgį lietuvių tautos kultūros 
vystymuisi, užkirto kelią lietuvių liau
dies raštingumui kelti, stūmė lietuvių 
liaudį į tamsumą, prisidėjo prie prieta
rų palaikymo liaudyje ir stiprino liau
dies masėse tamsybės skleidėjų — kata
likų kunigų įtaką.

1900—1903 m. ekonominės krizės me
tu Rusijoje padidėjus darbo žmonių iš
naudojimui sustiprėjo ir revoliucinis ju
dėjimas. Caro valdžia, dvarininkai ir 
kapitalistai, augančio revoliucinio judė
jimo išgąsdinti, buvo priversti daryti at
skirų nuolaidų, norėdami sumažinti 
liaudies masių pasipiktinimą esamuoju 
režimu ir suskaldyti bei susilpninti re
voliucinį judėjimą.

Viena iš tokių carizmo priemonių, tu
pėjusių tikslą sumažinti revoliucinį įtem
pimą krašte, buvo nuėmimas draudimo 
spausdinti lietuviškus leidinius lietuviš
komis raidėmis 1904,m. gegužės mėn. 
7 d. (balandžio 24 d.). Šį aktą, įgalinu
sį leisti legaliai lietuviškus spausdinius 
Rusijos ribose, iš carizmo išplėšė V. L 
Lenino, bolševikų vadovaujamas Rusijos 
darbo žmonių revoliucinis judėjimas, su
daręs grėsmę pačiai carinės patvaldys
tės santvarkai.

Tai buvo įžymi Lietuvos darbo žmo
nių pergalė, pasiekta kovoje prieš cariz
mą padedant visoms broliškoms tautoms, 
pavergtoms carizmo, vadovaujant tai ko
vai didžiajai rusų tautai. ‘

Tačiau lietuvių spaudos leidimas tai 
nebuvo spaudos laisvės leidimas; ir lie
tuviškoji spauda, kaip ir visų tautų 
spauda Rusijoje, buvo suvaržyta carinės 
cenzūros sąlygų, o tos sąlygos, ypač 
žiauriai nuslopinus 1905—1907 metų re
voliuciją, tebuvo pritaikytos tik išnau
dotojų klasių reikalams. Dėl to lietu
viškąja spauda carizmo metais, o taip 
pat ir vokiškosios okupacijos metais te
galėjo pilnutinai pasinaudoti ir pasinau- 
$pjo tik Lietuvos buržuazija ir kunigi
ja, kuri per savo laikraščius ir kitokią 
spaudą stengėsi mulkinti darbo žmonių 
sąmonę ir skleisti antiliaudines, buržua- 

> zinio nacionalizmo ir klerikalizmo idėjas. 
, Lietuvos buržuaziniai laikraščiai jau

- nuo pirmųjų spaudos leidimo dienų pa-

r

panaikinimo sukaktis
siėmė sau už uždavinį slopinti bet kokį 
klasių kovos pasireiškimą, tarnavo kapi
talistų ir buožių interesams.

Šiemet, minint tą spaudos atgavimo 
50-tąją sukaktį, visi lietuvių liaudies 
priešai, klerikalai, bei visokio plauko so
cialistai, visais varpais skambino, kad 
jie “iškovoję” spaudą lietuviams. Aišku, 
tai sąmoningai skleidžiamas melas, 
tenisą prisiminti tokį P. Vileišį, 

. tarti
Šliupui, kadaise sakė: “Girk vyriausybę, 
o nę peik jos... Mes negalime kariauti 
prieš valdžią...” Šitaip “kovojo” prieš 
carizmą tautininkai. Na, o klerikalų 
pirmtakūnai tai tiesiog meldėsi už carą.

A. Azas
(Iš “Darbo”)

Už- 
dideli 

kuris rašytame laiške J.

Mire žymi francūzij 
rašytoja Colette

Rugpiūčio 3 d. Paryžiuje mirė žymi 
rašytoja-novelistė, Sidonie Gabrielle 
Colette. Ji mirė, sulauksi 81 metų am
žiaus.

Colette buvo populiari rašytoja, tarp 
žymesnių jos veikalų yra dvi novelės 
“Gigi” ir “Cheri”. Iš viso ji parašė virš 
50 ilgesnių ir trrumpėsnių kūrinių.

LMS News and Views

Although these days (ire vein hoi.
And you feel as if you're shrinking, 
lief ore you fully melt away,
Please start your mind in thinking.

October's quickly drawing near, 
The 12th our Festival will start, 
To hely it be a huge success. 
We al! must do our part.

We need your paintings large and. small, 
And we need quite a few.
To till the space at Milda Hall, 
For all our visitors to view.

We need hand-work, fancy laces, 
Leather work and knitting too, 
We need pottering and vases, 
Everything you make or do.

if your hobby is collecting, 
Rocks of varied shapes and hue,
Sea shells, match books, fancy buttons, 
Others will enjoy them too.

We will have them closely guarded, 
And will have them all insured.

Our success or dismal failure, 
depends so very much on you. 
So think of things you have to offer, 
And while thinking of them do.

ART

Summer has a way of slipping by all- 
too soon. If you’re not on vacation, 
you’re busy either thinking about it or 
resting up from it. Somehow all those 
plans you made in Spring always slide 
along into Fall.

This year we cannot procrastinate. A 
National LMS Festival and Convention 
is scheduled for this fall-October 12-17. 
So work must go on all summer. Art 
Waller, in the poem reprinted above, 
says it so much better. THE LMS AP
PEALS TO YOU to help and help now 
to make the National Festival a real 
bang-up success.

PRE-FESTIVAL EXHIBIT IN 
NEW YORK

Here in the East we are trying to get 
things under way also. Even though it 
means working a little during the month 
of August.

A special pre-festival Exhibit is being 
arranged for September 19. to be held 
at the Liberty Aud., Richmond Hill, N. 
Y. We hope to raise some of the needed 
funds through this show, and to advert-

ise the coming of the National Festival. . one vote as a booster ;_fivc dollars will 
We appeal too. This time to the East

erners to participate in this show. All 
forms of artistic craft and handwork 
will be displayed. Judges will give blue 
ribbons and the bests in the show 
be sent out to Chicago.

BE A BOOSTER
One show of course will not raise all 

the funds needed. Nor will everyone to 
able to participate. So we have another 
plan on the fire. Become an LMS Boos
ter!

Eeveryone can become an LMS Boos
ter. One dollar donation intitles you to

will

. give you five votes. Each booster has 
the chance to be selected to get a free 
trip to the LMS Festival the week-end 
of October 16—17.

Selection will be made at this 3rd 
Dist. Exhibit, Sept. 19.

You can become a Booster by sending 
vour donation to me as the secretary of 
the LMS 3rd district, at 134 W. North
field Ave., Livingston, N. J., or see any 
other member of the district committee 
between now and Sept. 19. Booster 
forms will be available also at Hartford 
and Philadelphia.

Make this a rewarding summer!

Norwood, Mass.
NEW BRITAIN, CONN.

MIRUS

JOSEPH SHOPES
gailestingiausia užuojauta žmonai Nellei, duk

teriai Klementinai, sūnąms Edwardui ir Juozui, 
visiems giminėms ir artimiems draugams.

Šeima raminkitės šiose liūdesio valandose, 
Juozui lai būna ramu ilsėtis šios šalies žemėje

0

J. Mažeikienė V. Yokubonis
A. Bakevičia J. ir E. Malinauska
S. Yurkūnas J. ir M. ščebedai
K. Remeitienč P. ir U. Gardauskai
O. Visockienė V. ir E. Valley
M. Buzienė J. ir L. žemaičiai
A.- Marozienč . -L ir M. Strižauskai
J. J. Gerdis

Philadelphia, Pa
PASMERKĖ PALEIDIMĄ 

j MOKYTOJŲ
Amerikos Civilinių Lais

vių Unijos Philadelphijos
■ skyrius išleido platų rapor-

I tą,' pašvęstą Philadelphijos 
apšvietos sistemai. Rapor
te aštriai kritikuojama Ap
švietos Taryba už praėju-.

, siais metais išmetimą
> darbo 26 mokytojų.

Kaip žinia,, tie mokytojai i 
! buvo išmesti politiniais iš-| 
I 1 • ' • T ‘ « • 1 — 1 ■**

IS

■ rokavimais. Jie atsisakė bū-1 
ti ragangaudžių aukomis ir 

j neatsakinėjo į pol i t i n i u s 
I p r o v o k acinius klausimus., 
j kuriuos jiems pastatė mo- 
: kyklų superintendentas. Ki- 
I ti atsisakė kongresinei ko- 
i misijai liudyti, pasinaudo- 1 • •• • 1 . • v •darni visiems amerikiečiams 
suteikta Kon s t i t u c i j o s 
Pėnktojo Pataisymo' teise.

Civilinių Laisvių Unijos 
raportas padaro išvadą, kad 
mokytojams nebuvo suteik
ta teisinga proga apsiginti. 
Ir kaltinimai prieš juos bu
vo veidmainingi.

Visi išmesti 
daugelio metų 
yra Įrodę savo

mokytojai 
praktikoje 
kompeten- 

tiškuma. Niekas niekur ne
parodė, kad mokykloje jie 
skelbė komunizmą ar kokią 
kitokią politinę doktriną. 
Nebuvo parodyta, jog jie 
stengėsi kaip nors paveikti 
kitus mokytojus bei moki
nius.

Mokyklų superintenden
tas išnešė tuos apkaltini
mus tik todėl, kad ji pavei
kė Veide vado v a u j a m a s 
kongresinis komitetas. Jis 
tai nepadarė savo valia, 
neigi jis ką nors turėjo 
prieš tuos mokytojus.

Net ir valstijos lojališku- 
mo įstatymas nenumato iš
metimo mokytojų iš darbo 
už neatsakinėjimą į 
mus.

Mokytojai nebuvo 
m ai išklausyti. Kai 
Apšyietds, Tarybos 
turėjo asmeniškus sumeti
mus prieš tuos mokytojus, 
todėl balsavo už jų paleidi
mą iš darbo. Tokia padėtis 
yra netoleruojama.

klausi-

tinka- 
kurie 

nariai

Toliau Unijos raportas 
nurodo, kad išmetimas mo
kytojų sulaužo valstijos mo
kytojų Tenure Act. Tas 
aktas patvarko, kad niekas 
negali arbitrariškai moky
toją atstatyti iš darbo be 1 
rimtos 'teisminės procedū
ros. Tokia procedūra nebu
vo pavartota prieš minėtu! 
mokytojus. Rep

Pittsburgh, Pa.
Plieno darbininkų streikas

Rugpiūčio 1 dieną tapo 
paskelbtas streikas prieš 
aštuonias Reynolds Metals 
Co. dirbtuves. Jam vado
vauja United Steelworkers 
unija, kuriai visi darbinin
kai priklauso.

Streikas iškilo todėl, kad 
unija niekaip negalėjo susi
derėti su kompanija. De
rybos prasidėjo liepos 15 d. 
Kompanija nenorinti n ė 
kalbėti apie algų pakėlimą. 
Darbininkai taipgi reika
lauja apmokamų vakacijų 
ir viršlaikinio mokesčio šeš
tadieniais ir sekmadieniais. 
Reikia žinoti, kad nors de
rybos buvo vedamos čionai, 
bet minėtos k o m p a n i j os 
dirbtuvės yra kituose mies
tuose.

v • 1Siame mieste sėkmingai ; Į 
praėjo kitos derybos. Tai ! 
buvo derybos Aluminum ! 
Co. of America ir AFL Alu
minum Workers Interna
tional Union. Darbininkai 
laimėjo algų pakėlimą apie i J 
12 centų per valandų. Ši. 
sutartis apima apie 20,000 | 
darbininkų.

Aluminum-kompanija tuo- ! 
jau pareiškė, kad jinai pa-; 
kels kainas ant visų savo ; 
produktų. Reiškia, kompa
nija nieko nepridės prie al
gų pakėlimo. Ji pasiims iš 
visuomenės tai, ką uždėjo 
darbininkams. Rep.

Mirtis čia švaistosi x 
i visu smarkumu
i Nuo pradžios šių metų 
i jau mirė 8-ni lietuviai, tarp
1 kurių 6 nebažnytiniai. Tik 
per 4 paskutines savaites 
mirė Povilas P. Kručas ir 
Juozas Truskauskas. Kru
čas buvo pavienis ir netu
rėjo daugiau giminių, tik 
vieną pusbrolį P. J. Kručą. 
Taigi jo pusbrolis ir rūpi
nosi laidotuvėmis.

Kaipo nebažnytinis ir pa
laidotas be bažnytinių apei
gų-

Politiniai velionis Kručas 
buvo socialistinio nusistaty
mo, o visas socialistų veiki
mas čia — rėmimas visų 
smetonininkų suma n y m ų.

Juozas Truskauskas, ku
ris mirė liepos 30-tą, buvo 
vedęs ir turėjo šeimyną. Po-

I litiniai, dėl ryšių su giminė- 
, mis, irgi buvo kaip ir socia
listinio nusistatymo, bet ti
krumoje daugiau buvo ne
partinis.

Velionis J. Truskauskas 
taipgi buvo palaidotas be 
bažnytinių apeigų:

Velionis paliko moterį ir
2 dukteris, kurios jau ište
kėjusios.

Tad lai būna jiems ramy- 
i be kapuose, o likusiai Trus- 
kausko šeimynai gili užuo- 

, jauta.
Mirusieji jau užbaigė vi

sus savo rūpesčius, bet blo
ga yra tiems, kurie yra ne
pagydomi ligoniai. O tokių 
pas mus yra net keli.

Elzbieta Karalienė seniai 
' serga reumatizmu ir labai 
i sunkiai gali vaikščiot. Ji 
buvo labai gera darbuotoja, 

i kuomet buvo sveikesnė.
J. Krasauskas jau keleri 

metai serga dusuliu. Kar
tais biskį padirbėją, o kar
tais ir visai negali nieko 
dirbti.

Kazimieras Vitartas .jau 
metai laiko kai sunkiai ser
ga širdies liga, ir daktarai 

i draudžia laiptais lipt. O
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Jei Tamsta dar neprenu- 
meruoji dienrašti Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

4.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
vyras. Jis sako, kad mūsų 
šalies politika linkui Kinijos 
yra perdėm klaidinga, nepa
teisinama, tiesiog kvaila.

Ir taip ne jis vienas mano. 
Jis sako, kad tokios pat nuo
monės yra net. šeši šimtai mi
lijonų Azijos žmonių, kurie 
buvo atstovaujami Colombo 
konferencijoje. Taip mano 
Indija, Indonezija, Ceylonas, 
Thailandas ir Burma.

Tikri durniai tie, kurie įsi
vaizduoja Amerikoje “kapi
talistines monopolijas.”

Šitaip ant viso svieto su
rinka Naujienų redaktorius. 
Niekur, o niekur čia nesą jo
kių kapitalistinių monopolijų. •

Tas tik parbdo, kad tas 
žmogus yra aklesnis už aklą. 
Kaip tu jam parodysi, jeigu 
jis nemato, kad yra plieno ga
mybos monopolijos, automo
bilių gamybos monopolijos 
(Ford, General Motors, Chrys- 

yra net kavos mo- 
(arba kokiems ga- 
mok ame po $1.30 
kuomet kava ver-

Jis
Chains,” 

Foodstore

n o poli ja 
lams jau 
už svarą, 
čiama iš laivų į jūras?),
nemato “Theatre 
“Hotel Chains,” 
Chains.”

Worcester, Mass.
LDS 57 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyksta rugpiūčio 12 d., 7:30 
vai. vakare, 29 Endicott St. šiame 
susirinkime mūsų kuopos delegatas 
raportuos iš LDS 11-tojo Seimo ir 
kiti svarbūs dalykai yra. Tad ma- 

nariai dalyvauti su-

LDS Kp. Korresp. 
(153-154)

lonėkite visi 
sirinkimc.

155 kuopos susirinki- 
pirmadienj, rugpiūčio

A.L.D.L.D. 
mas jvyks 
(August) 9 d., prasidės 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Salėje, 29 Endicott 
St. Visos narės malonėkite daly
vauti, yra svarbių reikalų aptari
mui. — A. W.

L.L.D. 11-los kuopos susirinkimas 
jvyks rugpiūčio 8 d., 10:30 v. ryte., 
29 Endicott St. Visų prašau būti 
laiku.

Sekr. J. M. L.

Montello, Mass.
Moterų piknikas Lietuvių Tautiš- 

ko Namo Parke, Winter St. ir Kes
wick Rd. Rengia Moterų Apšvietos 
Kliubas, jvyks rugp. (August) 8 d., 
pradžia 1-mą vai. dieną. Bus gerų 
namie gamintų valgių, minkštų ir 
kietų gėrimų, gera muzika šokiams. 
Prašome vietinius ir iš apylinkės 
atsilankyti.

Rengimo Komisija.

kuomet gyvena ant 3-čio 
aukšto, tai negali nei į orą 
išeit.

O visi minimi ligoniai, 
kuomet galėjo,' .gerai dar
buodavosi.

Linkiu šiems ligoniams 
ištvermės jų sukioję pa
dėtyje. Tas pats

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose l’as

Peter A. Valiimas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990'

Vynai

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

I
Dinners

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 
$30.00 
$27.50 
$22.00

- two double bedsRoom
Room - one double bed, one single bed
Room - double bed

Day 
$7.00

- $5.50
$4.00

One
One
One

Rašykite ar telefonuokite dėl rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

BR9!
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Gerai atrodantis ir
“Blondinas ir gerai atro

dantis Martin L. Hodgcson, 
21 metų,” Hempstead gyven
tojas, tapo areštuotas. Už ką 
jį tokį gražų ir .gražiai apra
šytą suėmė? Policija sako, 
kad jis apvoginė jęs irgi gražių 
žmonių namus, išvogęs apie 
$40,000 vertės turto.

Įdomu tai. kad jį paleido 
namo be kaucijos iki tardymo. 
Žmonės kalba, jog taip įvyko 
ne vien tiktai už jo gražumą, 
bet ir dėl to, kad vyrukas ki
lęs ne iš prasčiausio reziden
cinio distrikto. Jam tebeveikia 
tas gražus senasis ameriko- 
nizmas, kuris skaitydavo žmo
gų nekaltu kol jis tebėra 
nuteistas.

no

Taksy kolektorius pats 
nemokėjęs taksu

Joseph D. Nunan Jr., 57 | 
metų, tarnavęs valdžiai taksų 
surinkimo vyriausiu valdinin
ku, nuteistas 5 metus kalėti ir 
$15,000 piniginės pabaudos. 
Jį kaltino, kad jis nedamokė- 
jimu savųjų taksų nusukęs 
nuo valdžios $91,086.

Nunan buvo nacionaliu 
sų kolektoriumi nuo 1944 
tų kovo mėnesio iki 1947 
tų birželio. Taksus sukęs
dedant 1946 metais, baigiant 
1950.

tak- 
mc- 
ine- 
pra-

Radio 
Lokalas 
Kongre- 
pabėgti

Unija ragina 
tirti kompaniją

United Electrical, 
and Machine workers 
475 reikalauja, kad 
sas tyrinėtų norinčią 
iš Brooklyno kompaniją. Ty
rinėjimo reikalavo ir iš mies
to valdžios.

■ Laišką su reikalavimu sku
baus tyrinėjimo pasiuntė yj- 
siems brooklyniečiams Kong
reso nariams. Nurodo, kad 
tūkstantis darbininkų neteks 
darbo. Taipgi laiške atžymė
tais faktais, parodo, kad 
kompanijai nėra reikalo iš 
Brooklyno bėgti. Kad jeigu ji 
iškelia šapas į Staunton, Va., 
iškelia tiktai iš didelio godu
mo ir nepaisymo darbininkų 
gyvybinių reikalų.

Unijos biznio vedėjas Clif
ton Cameron laiške, greta kit
ko, žymi:

“Bėgiu 21 metų, nuo 1933 
iki 1953, American Safety 
Razor Corp, gavo milžiniškus 
pelnus, 
000.00.
davimai 
didesni 
170 procentų didesni už aukš
čiausių pelnų (boom) 1929- 
sius metus.

“Nežiūrint to, kompanija 
pardavė vietinę šapą, vieną 
didžiausių mieste, kraustosi į 
pietus, į Staunton, Va., žemų
jų mokesčių sritį, kur algos 
yra 20 iki 50 procentų žemes
nės už esančias New Yorko 
srityje.”

siekiančius $47,992, 
1953 metais jos par
buvo 242 procentais 

negu 1933 metais ir

Lietus padarė žalos
New Yorko miestas ir tūlos 

apylinkės per ištisus mėne
sius nebuvo gavusios lietaus. 
Jis atėjo rugpjūčio 3-čią, atro
do, ne vienodu maršu slinko, 
bet ėjo būriais ir išpylė dau
giausia ten, kur nereikia.

Qeens apskrities tose vieto
se, kuriose miestas išstatytas 
buvusiuose slėnyse ir ant ba
lų, staigi papliūpa priliejo 
bklepus, užsėmė gatves. Dau
gelio namuose padarė didelių 
nuostolių. Kai kur sutrukdė 
važiuotę.

New Yorko philharmonškaa 
simfęninis orkestras žada 
transliuoti po visą šalį pirmą 
Šio sezono programą spalio 
7-tą. Teatrai, kurie naudojasi 
tuo transliavimu, imsią po $2 
įžangos.

NewYirto^A^Zlnloi NEW YORK NEW YORK
help Wanted—female

COSTUME JEWELRY

REAL ESTATE

Ragino sustabdyti 
masinius areštus

to;

tų

New Yorko Civilių Laisvių 
j Unija kreipėsi i miestini poli-
• c i jos komisionierių Adams,
■ kad jis sustabdytų tinkliniu 
į būdu, būriais griebimą žmo
nių areštui. Proteste pažymi 
Times Square sritį, kur pas-

Į kiaušiu laiku Įvykdyta daug 
I bereikalingų areštų.

.Organizacija primena 1950 
metų rudenį vykdytus tokius 
pat Mraidus” toje srityje. 
Tuomet bėgiu 10-ties dienų 
704 asmenys buvo areštuoti 
neva tikslu aipvalyti gatves 
nuo “valkiozų” pirm rinkimų 
dienos. Gi iš tos minios suim
tųjų, pašaukus tardyti, “tik- 

»tai 145 asmenys prisipažino 
kaltais” ir tai tiktai girtume.

Iš visų, kurie buvo kaltina-
■ mi bent kuo ir buvo teisiami, I
I “tiktai trys tapo nuteisti.”

Skunde pažymi skriaudą iš 
' tokių žuvavimo ekpedicijų 
I tiems šimtams buvusių areš-
• luotų .nieku neprasikaltusių
' žmonių. Laisvėms ginti orga- 
I nizacija sako,jog tais “areš
tais tie žmonės buvo pastatyti 
į pavojų reikalavimų užsista- 
lyti kaucijas ar būti kalėjime. 
Jiems buvo užmesti bereika
lingi iškaščiai samdymui ad
vokatų,kurie juos apgintų.”

“Areštai asmenų dėl 
; kad jie gal kada ateityje 
; Ii kuo prasikalsti, arba ir 
kurie jau atsiteisė visuomenei 
už kada nors praeityje pada
rytą prasižengimą, yra visai 
svetima mūsų laisvai visuome
nei. Nėra nė abejonės, kad ta
kios priemonės peržengia 

'Jungtinių Valstijų Konstituci
jos teisdarybinius nuostatus.”

Greta su tuo priminimu ne
garbingos masinių areštų pra
eities, jau žinoma kai kas ir iš 
dabar ' pradėtų masinių me
džioklių.

Liepos 30-tos vakarą eida
mi iš softball tymo praktikų 
tapo areštuoti 5 jaunuoliai, 
kaip “valkiozai.” Vaikinėliai 
sekamą dieną turėjo išstoti 
savo pirmoje žaismėje. Gali
ma numatyti to arešto pasėkas 
jų nuotaikai. Buvusį prieš 
juos iškeltą kaltinimą seka
mą pirmadieni teisėjas atme
tė.

Kita 
stovėjo 
va k ar a 
ką.

vyrųgrupė jaunų 
ant šaligatvio 
kalbėdami apie muzi- 

Juos areštavo kaltinimu
būk jie užstoją taką. To iš
klausęs teisme, . teisėjas. juos 
paleido ir pakritikavo areš
tuoto jus.

Stadium koncertai 
turėjo gerą sezoną

Stadium koncertų sezonas 
užsibaigė. Per šešetą savai- 

koncertus. 
originaliai 

be sutn.il:- 
visu laiku 
sausas. Tik

čių įvykdė 28 
Veik visi įvyko 
skirtais vakarais, 
dymo, nes/ oras 
buvo nepaprasta'i
tai paskutinio vakaro progra
mą per anksti nutraukė stai
ga užėjusi žaibų ir lietaus au
dra.

Per sezoną turėjo 
lankytojų. Paskutinį 
turėjo daugiausia, 
Programa susidėjo iš 
ir Hammersteino kūrinių. Gi 
smuikininko Yehudi Menuhin 
grojimo vakarą atvyko 16,000 
klausytojų.

223,500 
vakarą 
17,000. 

Rodgers

Iš LaGuardia stoties pakilęs 
helikopteris turėjo staiga nu
sileisti kai apsižiūrėjo, kad 
gyro dėžėje užsikūrė ugnis. 
Lėktuvas gabeno paštą į kitas 
dvi stotis.

Assemblymanas Fox žada 
reikalauti įstatymo, kuris už
draustų žvejams su tinklais 
operuoti arčiau mylios nuo 
pajūrio rezortų.

j Aido ('horas prašo dainos
mylėtoji/ draugiškos talkos

Jus jau skaitėte 
rengia 
29-tą. 
Great
B rook lyno jau

pikniką šio menesio

Ten važiuoti iš 
pasamdytas 45

Viskas atrodo labai gerai. Bet 
(nebus gerai, jeigu negausime 
jis jūsų to, ko čia prašome.

Busas yra sumokėtas. Bušo 
kaina už pustušti ta 
kaip ir, už pilną. Iš 
aišku, kad jis turi būti 
Kitaip chorui prisieitų
keti už b ūsą iš tų pinigų 
rie yni paskirti Įsigyti

to jau 
pilnas, 
užmo- 

, ku- 
yra paskirti įsigyti naujų 

dainų, pastatymui operečių i) 
panašiems dailės darbams.

Motina su meilužiu
I užmušę jos kūdikį

■ Margaret Mahoney,pasiturin
čio Westchester kontrakto-

i riaus duktė, ir su ja šiuo tar
pu gyvenęs Alfred Bates tapo 
areštuoti už tai,
tinai primušę jos mergautini , 
kūdiki Juozuką. 2 ir puses
inotų.

ir jinai teis- 
prieš ji bvlą. 
savo gimimo

Motina sako, kad kūdikis 
esąs ne šio vyro. Tikrasis kūdi
kio tėvas atsisakęs duoti kū
dikiui išlaikymą 
m c pralaimėjusi 
Ji pati nuo pat 
esanti dalinai 
Pinigu neturinti, 
savaičių susiėjusi
Bates ir atvykę Į New Yorką. 
Tuo visu laiku ji iš pašalpos 
gavusi tik $26. Dar gavusi 
keletą tikietų valgiui gauti iš

gyyventi su

pa- 
tris

Moteris buvusi išėjusi 
(šalpos gavimo reikalais, 
i patsai jos meilužis, Bates, 
i šaukė policiją. Jisai per 
I valandas turėjęs klausytis to
kūdykio klyksmo, pritrūkęs 
kantrybes toliau klausytis. Jo 
pasitąrnavimas buvo daug- pa
vėluotas, kūdikis nuo tų baisių

jau negyva. Moteriškė sakiusi 
policijai, kad ji pati kūdikį 
mušė ir kad tas mušimas jau 
kartojosi per keletą dienų. 
Kaimynai tai patvirtino saky
dami, kad jie girdėję širdį 
veriantį kūdikio klyksmą, bet 
nesikišę, manydami, kad gal 
kūdikis serga.

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

/

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

■—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tol. EV. 7-6288

F—

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATRASAI—KALDROS— 
I’ADUSKOS 

Atnaujintos ir Sterilizuotos 
Mes taipgi laikome naujus lovom 
aprėdalus ekonomiškom kainom. 

MAIN BEDDING
205 New Main St., Yonkers 

(arti Nepperham Ave.) 
Tel. Yonkers 3-2870

Choristams labai svarbu, kad 
busas būtų pripildytas ne vė
liau,kaip savaite pirm pikni
ko. Choras^/tūri grupę gerų 
prietelių, kurie daugumą cho
ristų galėtų nuvežti savais au
to. Bet choras turi iš anksto ■ 
žinoti, kad busas jau pripiidy-

Prašome visų pagelbėti 
mums turėti svečiais turtingą 
ii sėkmingą pikniką.

Iš Williamsburgo
Klubo busas išeis 1
Liberty Auditorijos 1

il u o
n u g

roud

C -ė

Pfeffer? išleido iš 
kalėjimo po kaucija

Paul Pfeffer tapo išleistas 
iš kalėjimo po 10,000 dolerių 
kaucija. Jį išėmė tuo užsiimąs 
biznierius-bondsmanas, kuris

m i r- • atsisakė pasakyti, kas ji pa-/ 
samdė ai' davė užtikrinimą, 
kad j’o pinigai nepražus.

Pfefferis buvo nuteistas 
nuo dviejų dešimtų metų iki 
oyvos galvos kalėjimai! ir ten 
jau išbuvęs 11 mėnesių ir sa
vaitę. Nuteistas kaip žmogžu
dys ii* už tai kalinamas, nors 1 
jis visuomet tikrino esąs ne- ' 
kaltu. Jo byla tapo atidary
ta iš naujo ir kalėjimo durys į 
atsidarė kuomet John Rochc ( 
prisipažino papildęs tą žmo- ' 
žudystę, už kurią buvo nuteis
tas Pfefferis.

Išėjusį iš kalėjimo 22 metų 
jaunuoli pasitiko graži 16 me- 

- Į tų Helen Anderson. Mergai
te liudijo Pfefferio teisme ir 
į visu laiku po nutefeimo kar.Š- 
I tai ginčijo, kad Pfefferis ne
įgalėjo būti 
į n u žudytoju, 
'buvo su ja. 
! jos liūdymo

marininko Bates 
nes jis tuo laiku 
žinoma, niekas 

neklausė iki nuo-
tikio su Roche.

Alfred Hitchcock’s Vėliausia šiurpinti Filmą!

REAR WINDOW
SU

Ir GRACE KELLY * THELMA RITTER * WENDELL COREY
Taipgi figūruoja

JUDITH EVELYN — ROSS BAGDASARI RAYMOND BURR

Ši šiurpą sukelianti .spėliojimų pilna pasaka laikys jus- 
dideliame susijaudinime iki pat triukšmingos užbaigos!

RIVOLI THEATER, Broadway prie 49th St.
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PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Įrengtą

BAR & GRILL
Užlaiko Puikiai

❖

❖

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 4-8174

MArket 2-5172

Pakliuvo už saują 
kramtomo gumo

Williamsburgo areštuotas 
26 metų vyras, bedarbis. Ji 
kaltina, kad jis įsilaužęs j 
krautuvę 170 Knickerbocker 
Ave., Ridgewoode. Kai jį su
ėmė, pas jį radę 13 pakelių 
gumo.

Juozas Bakaitis
Juoda “bus ride”

turi 
St., 

sek-

Juozas Baltaitis, kuris 
Bar & Grill, 518 Grand 
Brooklyn (Williamsburgo 
cijoje), ruošia busais išvažia
vimą su gerais pietais. Išva
žiavimas įvyks šeštadienį, rug
pjūčio (August) 28. Bušai iš
eis nuo Baltaičio įstaigos, 9-tą 
valandą ryto. Grįš iš parko 
7-tą vai. vakare.

Išvažiavimui labai graži 
vieta-Palm Gardens Inn, L. I. 
Bus gražus pasilinksminimas. 

, Tuojau pasimatykite su Mr. 
i Railaičių ir įsigykite 
: žiavimui bilietą.

išva

Emerson firma jau skelbia 
! parduodanti spalvinių televi- 
I zijos programų priimtuvus, 
i Pirmųjų kainos ne bile kam 
i prieinamos, pigiausias $695.

NĖRA GERESNĖS VERTĖS 
IR PATARNAVIMO NIEKUR 

PARSIDUODA
NAUJI IR NAUDOTI KARAI
U-Haul Trailer Išnuomavimai 

Prieinamos kainos 
Išmokite Vairuoti

Tuojau Patarnavimas Prie Jūsų Durų 
Aptarnaujame ir Westchester County 

RAY TIMNEY
129 Central Ave., White Plains 

Tel. WH. 8-1660

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Perlų Varstytojos
Mezgėjos

Gera mokestis. Nuolat
L. HELLER &*SON

132nd St. & Brook Ave., Bronx
(152-154)

BURROUGHS—No. 7200

BILLING MACHINE

OPERATORĖ
Pastoviai — Pakilimai

5 dienų savaitė. $50 pradžiai
TeT). WO. 6-1600

(152-154)
MALE and FEMALE

Domestic Help 
FINNISH EMPLOYMENT AGENCY 

Mrs. Hilda Kotila, Prop. \ 
860 Madison Ave.

kainp. 70th St., New York City 
Telefonas: BU. 8-6562

Švarūs, Patikimi Namų Darbinin
kai. Parūpina Vasarinius Darbus. 
Darbai Daugeliui Lietuvių. Kreipki
tės Tuojau.

HELP WANTED-MALE

GRINDŲ DĖJIKAI

2
Ąžuolinės grindys — Strip Work 

metų darbas. Nassau—Suffolk
County. Gera mokestis.

Tel. Babylon 6-1790
(150-154)

REAL ESTATE

SELDEN, L. I.—kampinis namas, 
6 rūmų, 200x150, pirmas aukštas iš- 
fornišiuotas, didelis attic ir didelis 
skiepas; galima padaryti 4 rūmus 
ant attic, insulated, oil burner, — 
$13,000, laukuose, šaukite vakarais 
po 6:30, tel. EV. 8-6784.

(153-159)

WESTBURY VICINITY
6 rūmų Cape Cod namas, didelis 
kiemas ant kampo, garadžius, visi 
įrengimai, puikiausiose sąlygose. — 
$11,500.

Arti krautuvių, mokyklų, beačių 
ir geležinkelio. Šaukite savininką:

Tel. Westbury 7-1835 M.
(153-159)

BEECHHURST
14-25 156 St.

Visas mūrinis, new ranch, 3 mieg
rūmiai, 1 ’/2 maudynių, patogu del 
visko.

$19,900
Savininko tel. FL. 8-8893

(153-154)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

■ LUNCHEONETTE—TOYS— 
FOUNTAIN

Pilnai įrengtas, gera, veikli sekcija, 
abelnai 
Island, 
randos 
mentą.
proga visam amžiui. Kreipkitės tik 
pirkėjai.

Šaukite savininką:
Tel. GI. 7-9142

(152-154)

užmiestinė krautuvė Staten 
4 rūmų apartmentas. $75 
už abu, krautuvę ir apart- 
Daro gerą pragyvenimą —

LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas, gera, veikli sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Savininkas 
parduoda gerą biznio progą labai 
prieinamai.

Matykite Savininką:
249 E. 34th St., N. Y. C.

Tel. MU. 4-8460
Ar po 6 P. M. MU. 4-8461

(152-154)

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KRAUTU
VĖ, didelė, bruzgi krautuvė, 4011 
Broadway, Astoria, L. I. Arti busų 
ir 8th Ave. subway, arti prie visko, 
arti Steinway Street, puiki nusipir
kimų kaiminystė.

Šaukite: RA. 6-8546
(153-159)

jog 
rei- 
lai- 

ver-

Barnard Kolegija rinks sa
vo karalienę Asbury Park 
įvyksiančiose apeigose rugsė
jo 10-12 dienoimis. Sako, 
neužteks vien tik grožio, 
kės ir žinojimo. Karūnos 
mėtoja gausianti $5,000 
tės dovanų ir išbandymą fil- 
mose.

MATTHEW A
ĘUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUSv

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

6 push-Laisvė (Liberty)-Šeštad., Rugpjūčio (Aug.), 7, 1954

BERKSHIRE MOUNTAINS,
Arti Albany—9 rūmų namas. Leng
vai perdaromas ant 3 šeimų—4-3 ir 
2 rūmų apartmentų. Plumbing, di
delė barnė, vištininkystė. 4 K akrai 
geros žemės kaime. Norime užbaig
ti palikimą nuosavybės.

J. LONDON I
888 Willis Ave., Bronx, N. Y.
Pirmadieni jimant penktamenj 

Šaukite: MO. 9-9152 \

ASTORIA
2 šeimų mūrinis, pusiau-atskirtas 

namas. Puikiausiose sąlygose. Ištai
sytas skiepas, 2 karam garadžius, 
aliejum šildomas, daug ekstra įren
gimų. 25x100 žemės plotas, arti 
krautuvių, busų ir subvės. Visas iš
tuštinamas ant title. $14,500.

Tel. RA. 8-8114
(153-156)

PLEASANT PLAINS — 
STATEN ISLAND

Gerai budavotas 7 rūmų mūrinis 
namas. Didelis living rūmas, moder
ninė virtuvė, 4 miegrūmiai, 2 karam 
garadžius, didelis plotas žemės. Ar
ti visų komunikacijų. Prašo $18,000. 
Kreipkitės tik pirkėjai. Šaukite sa
vininką: i

Tel. DO. 6-3383 W
(152^153)

FLUSHING \
6 rūmų, 2 aukštų ir skiepas (Ekstra 
įėjimas), didelis kiemas, patio, Į Hol
lywood virtuvė ir maudynė. K 
ekstra įrengimų. Arti mokyklų 
transportacijos. Kreipkitės tik pir
kėjai.

aug 
^ir

Tik $13,990.
Tel. JA. 6-8773

71-46 165th Street
(152-153)

FOREST HILLS GARDEN
Kampinis, 6 rūmų namas, 2 K mau
dynės, dvigubas garadžius, arti sto
ties, labai pageidaujami namai. Ge
ras vienai ar dviem porom. Visi 
rūmai paskiri, labai moderniški.

Pamatykite įvertinimui
Tel. BO. 1-8365

(152-155)

BORO PARK

Vienai šeimai mūrinis veneer 8 rū
mų namas. Pertaisomas del 2 šeimų, 
neseniai išdekoruotas, brass plumb
ing, tuojau užimtinas, arti visko. 
Didelis lotas — $12,500.

Eel. UL. 8-4729 — UL. 8-5962
(152-154)

BAYSIDE

Semi-detached, 5 rūmai, 2 .Jhiegrū- 
miais, ištaisytas skiepas, pat^o, 

screens, stoim doors ir langai. Re
frigerator, ekstra^ įrengimų.

> J $14,000. ------- BA. 4-7484

(151-154)

MARCY AVE.-------594

2 šeimų, 15 rūmų, 4 maudynės, alie- 
jum šildomas. Ideališkas dėl beauty 
shop, biznio zonoje. Apsaugota nuo 
brokerių.

Tel. DR. 8-0100
* (151-153)

BAYSIDE
KITAS GERAS BARGENAS! 6 

rūmai, pusiau atskirtas medinis na
mas. Screen ir Storm langai. Gesu 
šildomas. Pusė bloko nuo transpor- 
tacijų. $8,300.
POKORA. Prie “Traffic Circle” 

84-45 Francis Lewis Blvd.
FL. 8-8788

(147-153)

WESTCHESTER
17 akrų . - - - $3800 1

8 akrai ----- $5500
38 mailės nuo N. Y. C.

Turi parduoti su nuolaida 
GOULD—CO. Tel. Peekskill 7-0084 

(149-154)

For Rent

Stores
740 EAST 288rd STREET

Vienas blokas nuo White Plains Av. 
subway station, gera vieta krautu
vei, tinkanti del delicatessen, gro- 
semė ar kepyklos. Išnuomojama 
prieinamai.

Šaukite: LA. 4-2593
(152-153)

Apartments

YONKERS, N. Y.
PASIRANDAVOJA

2 penkių rūmų apartmentai. 1 nau-, 
jai pertaisytas, taipgi didoka patal
pa krautuvei, tinkanti bile kokiam 
bizniui. Šviseus ir vėjingi rūmai.

Tel. RH. 4-8685
(152-154)

For Sale

TRUCK 1954 FORD
Pickup. Pusės tono. Spalva raudonį 

naujas. Parduosime pigiau negu 
dealeris. ''

1707 Jerome Ave.
Tel. TR. 2-9586

(153-155)




