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Amerika Sutinka Duoti Puer- 
torikai Laisvą Pasirinkimą

Puertorikiečiai Galės Balsavimu Pasirinkti, Ar Nori Ne
priklausomybės, Ar Nori Būti Viena iš JAV Valstijų, 

Arba Gal Nori Glaudesnių Santykių Su Amerika.

Valstybės sekretoriaus D. Alžerijoj Neaišku,
Rusk paskutinieji pasikai- K pagrobs Valdžią 
bejimai su Sovietų S-gos uz- ^
sienių reikalų ministeriu A. VT . ...
Gromyko parodė, kad jokio .Nepriklausomoj Alzenjoj 
pažiūrų suartėjimo nėra,! vls dar n.e???ku.’ kas pasi- 
priešingumai Berlyno klau- k,o^-s valdžią n pasidarys 
Sime tebėra tie patys, kaip krast0 seimininku. Laikinoj, 
jie ir anksčiau buvo. Rusai vyriausybė jau beveik visis-i 
reikalauja, kad Vakaru vals- kai susmuko, bet Ben Bella . 
tybiu kariuomenė būtų iš- i šalininkai dar nepaėmė Al- •
traukta iš vakarinio Berlv. ' todėl kraštas neturi vi- j 

sų pnpazįstamos vynausy- Į 
bes. Kabylų kalnuose gyve-

KARALIŲ RŪMŲ MENO TURTUS MATYS. KAS NORĖS

Angiijos karalienėj* Buckiagham rūmuo se esamus meno turtus iki šiol tegalėjo 
matyti išrinktieji, o dabar juos yalės apžiū rinėti visi, kas tik nori ir kas sumokės 
nustatytą įžangą, kaip ir kituose muziejuose, čia matomi keli paveikslai ir kiti m 
eno kūriniai iš tu rūmų.

traukta iš vakarinio Berly
no, o Amerika sako, kad ka
riuomenės ištraukimas ne
gali būti diskutuojamas. Tą n.antj^? J)e‘ aj bU sal'(-’ va-’ 

1 du Krim skelbia, kad jie 
ginsis nuo Ben Bella "uzur-teisę Amerika ir kiti sąjun

gininkai gavo karo išdavoje 
ir nuo tos teisės atsisakys PatO1 llT 
tik tada,kai visi sąjunginin- j Tuo tarpu Alžyre sekma-, 
kai pasirašys taikos sutartį į dieni pasirodė apie pora 
su visa Vokietija. tūkstančių "partizanų“ ir

Rusai.sako, kad tai yra j jie. laikinai Centrlinė'kras.!Chruščiov, kalbėdamas Uk
didžiausias jų reikalavimas ! perima valdžią, jų vadas, _____j_______________ Mv*usc
Berlyno klausime
susitarti nėra, nes
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Kongo Respublika Stalinas Kaltas, Kad Kelionė Į Mėnulį Jau 
Keičia Konstituciją Maisto Trūksta Po Penkių Metų?

I
------------ i

Kongo respublikos pade- Rusijos valdovas Nikita

Vet vii es I kuris vra pasivadinęs pulki! to vyriausybė vis dar nesusi-' rainoje pereitos savaitės 
; iš Vakam ninku, skelbia, kad jis suda- i ^lbą su KaUngos provmci. į^ke kad de sovietų

ga-

I

57-TIEJI METAI

Rusai Vėl Šildo Berlyno 
Krizę, Daro (spėjimą.

Rusai Sako, Jie Neatsisakys Nuo Savo Reikalavimų, Kad
Okupacinė Kariuomenė Pasitrauktų iš Berlyno; Ame

rika Sako, Kad Teisė Būti Vakariniame Berlyne 
Yra Karo Palikimas ir Nėra Diskutuotina.

Peru Kariškiai Eina 
Diktatūros Keliu

Peru respublikos kariška 
diktatūra rengiasi ilgokai Į 
sėdėti valdžioje, o jeigu ir 
bus sudaryta civilinė vyriau
sybė, tai kariškiai bus jos

Pereitą savaitę preziden
tas J. F. Kennedy paskelbė, 
kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės sutinka, kad pu
ertorikiečiai laisvu balsa
vimu pasirinktų, kaip jie no-
ii tvarkyti savo santykius 
su Amerika. Jie gali nubal
suoti būti nepriklausomi, 

"vyresnieji broliai“ ir žiū-. kaip yra nepriklausomos ki- 
t ės valdantiems per petį, kad • tos ispaniškai kalbančios sa- 
jie vestų teisingą liniją. ' los ir valstybės Centralinėj 

Peru kariškas perversmas ’ P>etinėj Amerikoj. Jie ga- 
ivyko todėl, kad demokra- h nubalsuoti būti viena is 
tiška ir reformų šalininkų va^stlJų, kaip Havajai, 
APRA partija rinkimuose Aleska ar Massachusetts, ar-

i už savo kandidatą surinko ,a sustiprinti savo ry
šius su JAV kokiu kitokiudaugiau balsų, negu kitų

dviejų partijų kandidatai.
, . Bijodami reformų, karinin-mokslininkai; __Amerikos

pagreitintu būdu ruošia ke- krak va,d j 
lionę į menuli. Kelione nu-

ir

būdu.
Puertorikos salos 2 milio- 

nai gyventojų turi laisvą pa-

rakarų
pusės dėl to rusų reikalavi- į ro kariškių valdžią, kuri lai 
mo yra vieningas nusistaty- ' kinai kraštą tvarkys... 

nenusileisti. A-!

ze- i matoma daryti po 5 metų,

pasiėmė naštą patvs - • /- .. , itšoMrrt; sinnkimą, ir jiems balsuo
jant niekas neduos nurody
mų, kaip jie turi balsuoti. 
Jie galės laisvai pasisakyti.

Labai įdomu, kad komu-
mės ūkio atsilikimo kaltas; nors, žinoma, tikro laiko nie- n?sta* širdingai pritaria ka- 
yra Stalinas, kuris neleido ; kas tiksliai nežino, 
elektrifikuoti Rusijos žemės i Pasiruošimui kelionei bus 
ūkį. Esą, Stalinas bu\o už-[jgjejSĮa apie 20 bilionų do- 
draudęs duoti elektrą dargi1 ierjų apįe 100,000 žmonių4- * i»z~» L’ 1 '111ZNC 1 _ “ _ ___ _ __ _T_ “ J . - — 1 - „ -

! ja dėl įsijungimo į bendrą 
j valstybę, o be Katangos nė
ra nė pinigų, nes kasyklos ir 

., L \ietinlų gy-! prarnonė vra toje provinci- 
,. . . -. - . iven.t,°.J? Yld?J,P,u? ginču? joje. Jungtinių Tautų orga-

gah, jei nori, pasirašyt, tai- nesikiša tik jų kariuomenės j nizacija nebcnorėtų dar vie- i tiem ūkiam, pro kuriuos bu-I vien‘u al' kitu bū<lu dalyvauk 
kos sutarti so savo komums- patruliai pasirodo Alžyro na ka,^ kariauti Kongoį elektros ,ab.^“„"^me,

suvienijimo. ' riai elektros srovei gabenti.! „ įvairios dirbtuvės turi ne
Todėl Kongo respublikos rk=1 ............... - -

mas rusams 
merika neginčija, kad rusai

Prancūzai

tais rytinėj Vokietijoj, bet gatvėse, 
jie savo parašu negali suma
žinti Vakarų valstybių teisės 
būti Berlyne ir su juo susi
siekti.

Taip šiuo tarpu "Berlyno 
klausimas“ ir kabo ore.

kad apsaugotų

riškam perversmui. Jie taip Jau dabar Puertnrįkoie veį_ 
pat nekenčia demokratinės kia partija, kuri reikalauja 
aprištų partijos ir nenori jo-i salai nepriklausomybės. Jos 
kių reformų, kol jie nėra pa-į veikimo niekas netrukdo, 
sigavę valdžios i savo ran- Pasirinkimo laisvę puertori- 
kas. Todėl jie už karišką kiečiai turėjo ir seniau, ir 
diktatūrą, nes tokiu būdu jau Eisenhovverio adminis-

Eisenhoicer Švedijoj 
Atsiprašė Už Klaidą

prancūzus gyventojus nuo
°00krrtn! vyriausybė nutarė pakeisti mo rusų kolchozai ir sovcho-; nonės prietaisams gaminti, 

euzų yra arabų pagrobti bet konstituciją, kad at- zai negalėjo naudoti dauge-i n_, , i; - • " ll; -
knnJ1C yra..laikomi Jįokloj skiros provincijos galėtų tu-j lio mašinų, bet ir tų mašinų varžvtvnės tarp rusu ir

rCntlaC1-J»l -?°'5R °J- ai- rėti Platesn? autonomiją. Į nebuvo, nes jos nebuvo ga- iamerikieau ir niekas nežino
jau yra nužudyti, piancuzai, Tacja jr Katangą būtų leng- minamos. Stalinas kaltas’ ų ’
nežino. yjau prikalbinti dėtis į Vie-

! ną valstybę.

Dėl «™iau Pa'.«P-b:traclJa sakė, kad Puertori-
1 „i i .1 '1. uzsanymų ne g vaijzl0s , kos gyventojai turi kiekvie-

MU5ULMONŲ SUEIGA
nu metu apsisprendimo tei
sę.

Dabartiniu metu Puertori- 
ko turi plačią vidaus autono
miją, bet yra JAV dalis. Jie

Sovietų Rusija minėjo sa- Kongo turi didelę armiją,

j Bostone įvyko nėgių mu 
.... , , .kas tas varžytynes laimės, isulmonų (muslims) mitin

Pasiteisinimas skamba i-, Amerikiečių mokslininkai j gas, kuriame dalyvavo 4000! Patys renka savo gubemato- 
sai neįtikėtinai, nes prieš ne-į manOj kad jiems gali pasi-; žmonių. Policija einančius ; i rius ir vietos parlamentą, bet 
lis metus pats Chrusciovas - - • J {' vo karo laivyno dieną ir ta apie 50,000 vyrų ir jai lei- įL- J £ a ni ai anie *1861 isekti lenktynes laimėti, bet1 mitingą patikrino, kad nesi- 

_ i proga rusų laivyno vadai! džia daug pinigų, bet su ta įek Dat mai- jeigu laimėtll ir 1<usai’ tai; nęštų ginklų. Kalbėtojas sa-
i būtų didžiulis mokslo laimė- kė, musulmonų sekta neskelGenerolas D. D. Eisen- kaf( . karo laivvno "^"Kongovudai nešit?- mctus 8anw

hower,s su žmona ir anūkais I kau|is « atominiai: k KaUnM ^kX« n» st0 !”w,ukll> VIena* P'V 
iankos. Europoj. Sekmad'e-1 ubmarinaj (^vandeniniai i LefvKėrTlS muš* i to« ealvaI kalp Am' 
n,, kepus 28 d., jie atvyko ,; ,aivai) kurie į'a|, ,.a ,

ketas. Kai kurie pranešimai gauti be kautynių. Tai savo 
sako, kad rtisai turi ir tokių rūšies pacifistų armija, 
raketų, kurias submarinai_________________

Švediją, kur juos anksti rytą 
pasitiko keli tūkstančiai 
žmonių stotyje. Ta proga bu
vęs prezidentas viešai atsi
prašė švedų, kad jis 1960 
metais rinkiminėj kampani
joj nurodęs į Švediją, kaip i 
pavyzdi, kad socializmas 
skatina savižudystes. Jis sa
kėsi vėliau patyręs, kad jo 
sakymas buvo be pagrindo, 
jis buvęs klaidingai painfor
muotas.

Švedai susirinko jį pasi
tikti ir pagerbti už pašalini
mą nacių pavojaus jų kraš
tui.

Sekmadienį, liepos 28 d., 
traukinys su futbolo rungty
nių žiūrovais nuvažiavo nuo 
bėgių netoli Steelton, Pa. 
Trys traukinio vagonai nu
sirito į Susųuehanna upę. 19 
žmonių nelaimėje žuvo, o 
116 žmonių buvo sužeisti.

Traukinys ėjo 70 mylių 
per valandą greitumu, kai 
jis nušoko nuo bėgių. Spėja
ma, kad geležinkelio bėgiai 
buvo atsipalaidavę, ir dėl to 
traukinys nušoko nuo jų, bet

gali leisti ir būdami panėrę,' VpJ,rM pirkit 
kaip Amerikos “Polaris” po- , 1 , KU*U
vandeniniai laivai.

PASITRAUKIA

NA'lO karo pajėgu vadas 
gen. Lauris Norstad nuo 1 
d. lapkričio pasitraukia iš 
savo vietos. Į jo vietą pas
kirtas gen. Lemnitzer. bu
vęs Jungtinių štabų virši
ninkas.

Kariškus Lėktuvus
Indijos vadas Nehin sako, 

kad Indijos vyriausybė yra 
linkusi pirkti rusiškus karo \ sakomvbę 
lėktuvus savo apsaugai, bet'

dek pat mai 
en

tojų galvai, kaip Ameri
ka. Iš to pažado, žinoma, 
nieko neišėjo. Bet ( hrusčio- 
vas, kada jis žadėjo "pasivj 
ti Ameriką." visai neužsi
minė, jog Stalinas supašku- ___ _____________

SoMen Turės
verti, tada jis surado naują 
atpirkimo ožį—Staliną ir 
ant jo kupros krauna visą at-

tuo žygiu Indija neturi nė įHELSJNKILOSE VYKSTA 
mažiausio noro kaip nors už-1 JAUNIMO SĄSKRYDIS 
gauti Ameriką, iš kurios In
dija gauna didelę pagalbą ir
tikisi jos daugiau. Suomijos sostinėje Hel- 

sinkiuose vvksta komunis-
Kansiių lėktuvų Indijos tuojančio jaunimo sąskry- 

am.ja, pirkimas Rusijoj, į dis/Suvažiav„ a|)ie 10,000 
e įa Anglijoje n Amerikoje | . - jvai, jausiu kraš-

nepas.tenkm.mo, nes suriša n ; \merikos. Iš vie.
Indiją su Sovietų Rusijos!;?’. ra .„.krvdvieda 
karo gamyba ir, be to, rusų ’a-‘‘krydv’e da-

tyrinėjimas
tas.

dar nėra baig-

karo technikų dalyvavimas 
Indijos armijos apmokyme 
gali duoti jiems progos susi
pažinti su anglų ir amerikie
čių ginklais, kurių Indijos 
armija turi. Indijos vadui 
svarbu, kad Amerika nenu- 

, trauktų savo ūkiškos pagal- 
1 bos jo kraštui, nes iš Ameri
kos Indija gauna daug dau
giau pagalbos, negu iš Ru
sijos.

tinio jaunimo sąskrydyje 
lyvauja apie 2.000 komunis
tinio jaunimo. Suomiu jauni
mo grupės neprašytus sve
čius pasitinka su šūkiais 
"važiuokite namo“, šalin 
komunizmas” ir pan. Sosti
nės publika sąskrydi boiko
tuoja. Vyriausybė turėjo 
leisti jaunimo suvažiavimą 
daryti, nes Suomija yra stip
riai priklausoma nuo Sovie
tijos.

jimas. Amerikiečiai numa
to siųsti į mėnulį 3 žmones. 
Pasiruošimas kelionei ir vi- 
sas projektas turi "Apolo“ 
vardą ir turi pirmenybę er
dvės tyrinėjimo planuose.

bia rasinės neapykantos, bet 
jie ir savo priešų nemyli ir 
gavę į žandą neatsuka kito 
žando.

Ta sekta dabar madoje.

Apleisti Angliją

Sovietų šnipas vilkaviš-, 
kietis dr. Soblen Sobolevi- ■ 
čius, nuteistas Amerikoje i 
kalėti iki gyvos galvos, da
bar yra Anglijoj. Anglijos 
teismas jo nepripažino poli
tiniu pabėgėliu, bet jo išva
rymas iš Anglijos dar nėra 
išspręstas. -Jeigu iam bus at-1 
sakyta teisė pasilikti Angli
joj. tai kyla klausimas, kaip 
jį išprašyti iš Anglijos ir kur 
jis gali keliauti. Izraelio vy-į 
riausybė atsisakė jam pripa
žinti "grįžtančio žydo“ tei-j 
sę gyventi Izraelyje. Pagal1 
Anglijos įstatymą, žmogus, 
negavęs teisės apsigyventi 
Anglijoj, turi apleisti kraštą 
tuo pačiu laivu ar lėktuvu, 
kuriuo jis atvyko į kraštą. 
Soblen turi advokatų, kurie 
jo reikalus gina ir Izraelyje 
ir Anglijoje. Dar neaišku, ar 
šnipas išsisuks nuo Amerikos

GINS VARTOTOJUS

*4

( ornell universiteto namų 
ūkio mokyklos dekanė dr. 
Helen G. Ganeyer preziden
to paskirta Vartotojų Pata
riamosios Tarybos vadove. 
Tos tarybos uždavinys at
stovauti vartotojų reika
lams.. duoti patarimų val
džios Įstaigoms vartotojus 
liečiančiais klausimais.

kartu yra JAV piliečiai, o 
savo salos ribose tvarkosi, 
kaip jie randa geriau, per 
savo rinktą seimelį. Dabarti
nė administracija šitą puer- 
torikiečių laisvę patvirtino 
ir duoda jiems progos lais- 

, vai pasisakyti.
Šitaip pripažįstama apsi- 

į sprendimo teisė yra tikra 
į laisvė, o ne veidmainiška 
Į Maskvos skelbiama apsi
sprendimo teisė, kuri rusų 
kasdieninėj praktikoj nieko 
nereiškia. Rusai kalba apie 
apsisprendimo teisę, bet jei

■ kuii i Sovietiją Įjungta tauta 
[pareikalautų sau tos teisės,
jos reikalavimas būtų pa
skandintas didesnėje krau
jo jūroje, negu vengrų maiš
tas 1956 metais.
BULGARIJA PAKĖLĖ

MAISTO KAINAS

Ir Bulgari ja pasekė Mask
vą ir paskelbė kainų pakėli- 

į mą visai eilei žemės ūkio 
! produktų. Mėsai kainos pa
keliamos 25G, pieno pro
duktams 32G , kiaušiniams 

1 11 su puse procentų ir 
paukštienai 27 su puse pro
centų.

Komunistų valdžia aiški- 
! na, kaip ir (’hruščiovas, kad
■ maisto kainos pakeltos tam. 
kad kolchozinininkams gali-

: ma būtų mokėti aukštesnes 
1 kainas už jų produktus.
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Turistai ir žurnalistai-čekistai
Mes esame ne kaitą rašę, 

kad bolševikiškoj diktatūroj 
nėra skirtumo tarp politinės 
policijos agento ir žurnalis
to. Ir žurnalistas ir politinės 
policijos agentas yra valsty
bės tarnautojai ir tiek vie-

“viešbuti,” kuriame gal ir 
musėlės nepiauna. Pas ji bu
vo padaryta krata ir atimta 
adresų knygutė. Bolševikai 
ji rengėsi gabenti i Lenin
gradą, o iš ten gal būtų pa
leidę važiuoti i Ameriką, o J

nas, tiek kitas, turi sekti,: gal būtų ir ką kitą sugalvo- . 
kad “valstybės priešai” bū-Į ję daryti. t
tų pagauti už kalnieriaus ir Bet čekistams nepatogu,
prideramai nubausti.

Kad taip yra, patvirtina
dabar patys Lietuvos komu
nistai. Jų organas “Tiesa” 
liepos 19 d. paskelbė ilgą, 
trijų skilčių straipsni apie 
Amerikos lietuviams plačiai 
žinomą keliauninką čikagiš- 
kį Danielių (Dan) Kuraitį, 
kuris liepos mėnesį nuvažia
vo į Vilnių ir ten norėjo pa
simatyti su savo giminėmis.

Dan Kuraitis važiavo į 
Lietuvą kaip turistas. Sovie
tų ambasada jam davė vi-

jei jie negali išgauti “prisi
pažinimo.” įTodėl jie neat-Į 
leido pavadžių, kol visgi iš
gavo iš D. Kuraičio savotiš
ką atsiprašymą, kuriame 
štai ką skaitome:

APGAILESTAUJU

SVEIK1NA NAUJĄ SEKRETORIŲ
r

Senatorius Harry F. Byrd (kairėj) sveikina naują svei
katos. švietimo ir socialinių reikalų sekretorių Antho- 
ny Celebrezze. kurio paskyrimą senatas patvirtino.

Malonu buvo pamatyti Lietu
vą, puikiai atrodo Vilnius, Gedi
mino kalnas visai tvarkingas, jis 
daug geriau atrodo, kai jis bu
vo čia lankantis 1934 metais.

Vilniaus žmonės man atrodo 
visai gerai, jų veidai atrodo 
sveiki, jų drapanos tvarkingos,zą ir lis nuvažiavo, kaip.. .. J . . • , .

- - ...-urue atrodo kiekvienas turintisvažiavo ir važiuoja ir kiti! J , , ,
turimi Rot Vilninio tvk ii ' gyvenimo atsakomybę, kur 

kitaip negali būti.
Dėkoju Tarybų Lietuvai už 

tai, kad buvo man leista tris i

Juozas Stilsonas
1891 1962

turistai. Bet Vilniuje pas jį 
viešbutyje apsilankė “Tie
sos” korespondentas Alg. 
Stankevičius ir pradėjo jį 
tardyti.

Bet kokioj laisvoje šalyj 
žmogus gali su laikraščio 
korespondentu kalbėti, ar
ba nekalbėti, kaip nori. Bet 
ne taip yra komunistų dik
tatūroje, kur laikraštininkas 
ir policininkas dirba tą patį 
darbą ir yra tos pačios dik
tatūros tarnai. Tokiam “sve
čiui” durų neparodysi. . .

Savo tardymą Alg. Stan
kevičius pradėjo pasiruošęs 
iš Dan Kuraičio knygutės 
“Anoj pusėj geležinės už-
Hanornc 99 Viirnorvvcz ia v.inagicmc
keliauninkas parašė po savo 
kelionės Sovietų Rusijoje 
1958 metais. Toje knygoje 
jokių prasimanymų ir melų 
nėra, yra tik atpasakoti ke-

Naujoji Gadynė
Negalima sakyti, kad ne

būtume turėję įspėjimų per 
daug vilčių į revoliuciją ir 
paskui tūkstantmetį rojų ne
dėti. Draugai Grigaitis, Mi- 
chelsonas, o iš Lietuvos ir S. 
Kairys tokių įspėjimų nesi
gailėjo, bet mūsų didelės 
daugumos politinis pasiruo- 

• Šimas buvo toks, kad kiek
vienas demagogas galėjo 
lengviau įtikinti, negu rimti 
Įspėjantieji balsai. O Kap
sukas buvo ne tik intrigan
tas, bet ir pirmos eilės dema
gogas, tada jau aiškiai pa
krypęs į bolševizmą. Jo pa- 

I stangos veltui nenuėjo ir jo 
drumstas kelias pasidarė ir 
LSS daugumos kelias.

Juozas Stilsonas, būdamas 
LSS centro sekretorium, ge
rai suprato LSS narių nepa
siruošimą politinei kovai ir 
dėjo pastangas, kad LSS iš
leistų teoretinį žurnalą narių 
akyračiui praplėsti. Jo pas
tangomis tokį žurnalą LSS 
pradėjo leisti. Tai buvo žur
nalas “Naujoji Gadynė,” 
kurios redaktorium buvo P. 
Grigaitis. Tuo metu P. Gri
gaitis jau dirbo “Naujienos” 
ir pasisukus Kapsukui, jis po

Kas savaite

A. JENKINS
(Tęsinys)

Atitaisau klaidą supratome ir kiek pajėgėme.
Pereitos savaitės rašinyje Tokie buvo LSS kuopų ___ ______ ~______ _____

. kad nuvežė mane ir parodė gra- apie J. Stilsoną pasakyta, darbai, tame darbe kuopoms j gavjmą, irgi ne be intrigų, 
žiai atremontuotą Trakų pilį su kad 1926 m. E. V. Dėbso turėjo padėti ir LSS centras, i pergmė j ^avo rankas. Tada, 
jau ten įrengtu muziejum. kandidatūra buvo išstatyta o ypač centro sekretorius, užuot teoretinių klausimų

Daugiausia dėkoju už leidimą į paskutinį kartą į prezidento k uriuo, kaip šaky ta, ilgoką jaukinimo, susilaukėm vien- 
matvti mano tėviškę. Pamačiau vietą. Turėjo būti 1920 me- ’aiką buvo Juozas Stilsonas. pU?jgkos agitacijos už patį 
Raseinius, Šiluvą. Pašušvį, Grin-į 2926 metais E. V. Debs1 Centro sekretorius turėjo kairiausi sparną. Tas irgi 

mirė. o, be to, tais metais ir

dienas pabūti Vilniuje, dėkoju

Mažinti mokesčius?
Taip kalbama. Apie mo

kesčių mažinimą kalba visi, 
spauda, prekybos rūmai, u- 
nijos, tik vyriausybė nesako 
nieko. Prezidentas sakė, kad 
reikia palaukti, ką parodys 
liepos mėnuo, o tada galima 
bus geriau matyti, ar mo
kesčius mažinti ar ne.

Mokesčių mažinimas, pa

streikas, kurs plačiai nu
skambėjo pasaulyje ir gydy
tojų profesijos gero vardo 
tikrai nepakėlė. Patys gydy
tojai save sulygino su bet 
kuria kita profesija, o, be to, 
įsivėlė į negražią politiką 
prieš gyventojų milžiniška 
dauguma išrinktą vyriausy
bę.

Gydytojų vadinamas strei- 
žmones 

įs
ai oKescių mažinimai, pa- kag ieš gebančius žmone; 

gal žinovų sakymą, padėtų, dafė Rai ką ir gero> Jis g 
išvengti ukiskos recesijos, Į kėlė prie- pĮačįą visuomenę 
kokia ištiko Amei ikos ūki iš ne tiktai Kanadoje, bet ir

Amerikoje draudimo ligos 
atvejų klausimą ir daug kam 
parodė, kad gydytojų prote
stai prieš tą draudimą yra 
tik biznierių protestai.

kelių kartų laike Eisenhoue- 
rio administracijos. Bat ar 
kraštui gresia ūkiškos veik
los sulėtėjimas? Taigi, dėl 
to klausimo nuomonės ski-! 
riasi. Vyriausybė dar laukia,
ką parodys liepos mėnuo. ,u Tektor?

Nežiūrint mokslo pažan-Į Astuoni senatoriai atsto- 
gos, atspėti artimiausią ūkis-1 vauja nuomonę, kad Ameri
kos veiklos ateitį nėra len- i kos mokslininkų paleistas į 
gva. Statistika rodo, kaip i erdvę satelitas Telstar, kuris 
sekėsi ar nesisekė bizniui! tarpininkauja tarp Europos 
ką tik praėjusiame laike, o ir JAV televizijos stočių
ateitį reikia spėti—atspėsi 
gerai, o jei neatspėsi—turė-

perduodant televizijos pro
gramas iš Amerikos į Euro-

ir platesnio organizacijos prisidėjo prie paruošimo na- 
prezidento rinkimų nebuvo, darbo—turėjo pravesti refe- , įu bolševikiškam blūdui. 
Esu tikras, kad skaitytojai rendumus įvairiais klausi- LSS likimas buvo ir veik 
patys tą klaidą pastebėjo, mais, kurie buvo sprendžia- visų kalbinių socialistinių 

kią, kokią ji buvo mano knygoje, j ne/pjrniame s traipsnyje bu- v^uotinu narių balsavi- i grupių likimas čia Ameriko-

kiškį ir maloniausia—Šaukotą 
kur mano tėvai yra palaidoti.

Kaslink mano Dviejų Veidų, 
tai aš Lietuvą pamačiau ne to-

Apgailestauju. Būtų malonu ma
tyti ateityje. Visai gali išsily
ginti. Aš šį kartą atvykau su 
geriausiais norais pamatyti Lie
tuvą ir turiu viltį po poros metų 
vėl čia atvykti.

Parašas Dan Kuraitis

(Šitą laišką mes paėmė
me iš komunistų ‘Vilnies/

vo paduota, kiek kuriais me- mu. Be to, sek,.‘et°- je. Netik mes lietuviai at-
socialistų kandidtai su- nus tu7J° .d!rbtl.n* SV -n . važiavome be politinio paty

riomis komisijomis, kurios rjni0 jr be žymesnio išsimok- 
Į buvo išrenkamos vienam ar

s kitam reikalui atlikti. Parni-

tais 
rinko balsų.

LSS namui steigu lunuas
slinimo. Tokių čia buvo ne
mažai iš įvairių kraštų ir

liauninko patyrimai ir ką jis • kuri sakosi tekstą gavusi iš
matė. O matė jis daug pur 
vo, netvarkos, atsilikimo ir 
kitokių negerovių. Tokių pa
tyrimų turėjo daugelis turi
stų ir daug kas sovietišką 
purvą ir netvarką yra apra
šęs, todėl ir Dan Kuraitis 
“Amerikos neatidengė,” tik 
parodė mažą dalelę giriamo 
rojaus pilkos kasdienybės. O 
“Tiesos” žandaras Stankevi
čius sakosi labai pasipikti
nęs D. Kuraičio knvga ir nu
ėjo ji tardvt pasirvžes iš bur
žuazijos “agento” Kuraičio 
palikti tik šlapia vietą...

Pirma Stankevičius ap- 
klausinėio Kuraiti, kain jam 
patiko Vilnius. Kuraitis pa
gyrė miesto išvaizda. Tada 
A. Stankevičius sušuko:
“Kaip gi suderinti jūsų šiuos 
atsiliepimus ir tą šmeižtą?”
(knygutėje).

Vaivutsko, savo korespon
dento, todėl vėliau palygin
sime su “Tiesoje” idėtu laiš
ku.)

“Genialusis tėvas, moky
tojas ir vadas”—Stalinas 
sakė, kad prisipažinti turi 
visi, kurie yra kaltinami. Už
tenka tiktai juos mušti, muš-

si nemalonumų. Specialistai pą ir atvirkščiai, turėtų bū- 
vadovaujasi tam tikrais da- ! ti vyriausybės žinioje ir ne- 
viniais iš praėjusio laiko' turėtų būti atiduotas priva- 
ūkiškos veiklos, bet dėl atei-. tiniams biznieriams išnau- 
ties dažnas praspėja pro ša- doti. Tie senatoriai net pra-
lį. Matysime dabar, ką vy 
riausybė nuspręs dėl liepos 
mėnesio davinių ir kokias iš
vadas padalys.

Alžerijos kelias

dėjo “filibusteriauti” dėl to 
savo reikalavimo. Aštuoni 
senatoriai nesutinka ir su 
vyriausybės siūlymu, kad 
Telstar būtų išnaudojamas 
perpus—vyriausybės ir pri-

Alžerija jau visas mėnuo tvaŠ^H kompanijų.
Privatūs biznieriai dėl tonepriklausoma, bet dar ne

turi laikinos vvriaiisvhės. nA • • • —• - — ▼ • ■ W

‘.Įjos vadai nepajėgia susikal
bėti. Aišku yra viena, kad 
Alžerija nebus demokratišk- 
ka, joje viešpataus diktato
rius, atsirėmęs viena partija. 
Iš visko atrodo, kad diktato-

Lietuvių Socialistų Sąjun- nėšiu LSS namui steigti fon-Į veik visi davėsi pagaunami 
o_ Amerikoje, dargi ir įsi- r,.° komisiją, kurioje ir sias ant tų pačių lengvos revoliu- 
jungusi į bendrąją Amerikos eilutes rašančiam teko dirb- cjjOsir visokių demagoginių 
Socialistų Partiją, visvien sekretoriaus pareigose. pažadų meškerės. Amerikos 
daugiau buvo kultūrinė, o ne Buvo pasimota surinkti Socialistų Partijoj buvo apie 
grynai politinė organizacija, didesnė pinigų suma LSS 70.000 narių kalbinėse fede- 
Jei pažiūrėti, ką ji veikė, tai namui Philadelphijoj pasta., racijose ir veik visi pasuko jam nepakiš koją 
pastebėsime daugiau kultu- tvtl- Ėmėmės darbo su dioe- lengviausiu keliu paskui nė
rinio ir tautinio darbo, negu liu pasiryžimu. ' išprusintus ir karo nuvar-
politikos. Senosios ir dyg- LSS namui statyti buvo gintus rusus ieškoti greitos 
stančios naujos kuopos rūpi- per palyginus neilgą laiką “laimės” revoliucijoje, 
noi pirmon galvon vakarų surinkta $25,000. Tiek pini-
rengimų, chorų organizavi- gu perėjo per mano rankas, 
mų, prakalbomis, laikraščių Toki stambi suma tais lai-
ir knygų platinimu, kai kur kais Buvo nelengva suran

kioti, nes tada ir doleris bu

ga

(Bus daugiau)

KONSULATO IEŠKOMI

dar kukliai tyli. Jie dar ne
žino, kiek tas reikalas bus 
pelningas, todėl nenori pasi
sakyti. Įsivaizduokime, kad 
Teistar dirbtų su nuostoliais, 
tada visi biznieriai sutiks, 
kad tik vyriausybė turi tą

nu bus Ben Bella,, jei kas keistą kamuolį erdvėje ope- 
ruoti.

ti ir dar mušti ir prisipažins.
Juk taip mušamas prisipaži- j buvo organizuojami koope- 
no ir Zigmas Angarietis, o ratyvai (krautuvės, kepyklos 
po prisipažinimo, buvo su-j ir pan.), steigiamos mokyk- 
šaudytas. . . . lėlės suaugusiems, o paskui

Šitą šventąjį stalinizmo u* vaikam lietuviškai moky- 
mokslą visi buvę “užgožti” i fi- Tai buvo lietuvybės išlai- 
lietuviški Genrikai ir Stan- i k-vmo darbas, dirbtas, kaip
kevičiai žino. Jie žino, kad į-----------------------------------
ir amerikietį turistą galimaĮ ne tokią, kokią jis «matė” 
papurtinti taip, kad jis ims i ją cavo knygoje’ 
“apgailestauti” į Lietuvą pa-1 Sav0 knygOj' D. Kuraitis

Alžerijoj dar yra ir pran- 
cūrų kariuomenės apie 300, 
000 vvrų, bet prancūzai į al
žyriečių vidaus kovas nesi
kiša. Jie tik reikalauja, kad 
arabai nustotų grobstė pran
cūzus Alžyro mieste. Iki šiol

Popierius iš kviečių
Amerikoje daromi bandy

mai panaudoti kviečius po
pieriui dirbti. Tokie bandy
mai daromi kviečių valstijoj 
—Kansas’e, kur milžiniški

arabai jau pasigavo apie i kv!eS!^ elevatoriai primena 
500 prancūzų ir ką su jais' kvle^ū augintojams esamus 
rio administracijos. Bet ar perieklius.
kad juos laiko koncentraci- i Sakoma, kad bandymai 
jos stovykloje, kiti mano, Į nusisekė. Girdi, primaišant 
kad jie jau paskersti.. . Į prie malto medžio 45% 

Numatytų rugpjūčio 12d.! kviečiu, galima pagaminti 
rinkimų jau niekas nebelau- popierių devynius kartus sti

Antanavičius Jurgis, atvykęs 
VO kitoks, O ypač darbinin- Amerikon prieš I Pasaulinį karą.

buvo vedęs.
Dundulis Jonas. Tomo sūnus, 

iš Tarpeikių km., Ukmergės ap
skrities.

Gedvilas Juozas ir jo sesuo 
Olga, Mykolo vaikai, gimę A- 
merikoje.

Greibuvienė (Greibus)-Burbu- 
lytė Elena, Jurgio duktė, iš Ra. 

1 dviliškio.
Kizevičiūtė-Lazdinienė Ona, 

Simono duktė, antrojo vyro pa- 
nežinoma.

Krūminis Julius ir Petras, iš 
Daukšių km., Krinčino vals., Bir- 

[ žų apskr.
Lipčius Stasys, buv. artileri

jos kapitonas Lietuvos kariuo
menėje.

Lužvs Valentinas, gyvenęs

kų uždarbiai buvo visai ki
tokie. Bet fondas buvo, tik. 
deja, jo neišvydome.

Prie LSS namo fondo su
kėlimo gvvai dėjosi visa ei
lė organizacijos darbuotojų 
ir viena iš pirmųjų vietų pri
klauso Juozui Stilsonui, vi
sos organizacijos sekreto-

kliuvęs. Dan Kuraitis ir ap-. Lietuvą užsimena kaip oku- 11U~ , - , t cc fnn 
— i ** ’ O kaip tas LSS namo fon

das ištirpo? Nagi, “revoliu- ' ‘"''f 
... ” reikė-į varde

gailestavo... į pUotą kraštą, bet apie ja nie-
Norėdamas iš Lietuvos be Į ko negalėjo* plačiau pasakv-

J šitą čekisto klausima didesnių trakdymų ir tam- Į ti, nes joj^ nebuvo. Tai koks; jr ta..
- P.vmų ištrukti, jis paraše tą reikalas “du veidu” .1°’ rfX<°S tiK paiaumi ir laKuraitis atsakė, kad jis nie

ko šmeižti nenorėjęs, kad jo 
įspūdžius redagavo “Nau
jienų” žurnalistas Augusti- 
navičius ir jei kas ten yra, 
kas jumis užgauna, tai atsi
prašau. . .

Aha, atsiprašo, reiškia 
kaltas, nutarė žandaras Alg.
Stankevičius ir sakosi tuoj 
pasiūlęs Kuraičiui padaryti 
prisipažinimą. Stankevičius 
taip ir pats giriasi. Jis rašo:

“Tada pasiūliau paimti 
popieriaus lakštą ir šį atsi
prašymą išdėstyti raštu.”

D. Kuraitis atsisakė raštu 
prisipažinimus daryti, o Alg.
Stankevičius jį išplūdo “Tie
soje,” išvadindamas ir šio
kiu. ir anokiu ir dar kitokiu.

Bet čia ne galas. Pas D.
Kuraiti atvažiavo jo gimi
nės į Vilnių ir jo nurodyta
me viešbutyje nerado. Ku- 
įaitis buvo perkeltas į kitą kiu tai būdu dabar pamatęs

apgailestavimą ir padėką už 
leidimą pamatyti Vilnių, 
Trakus ir ypač gimtąjį Šau
kotą ir tėvų kapus. Jis, reikia 
manyti, be vargo išvažiuos 
iš palaimintos “tarbinės” 
ir grįš į Ameriką. Tada gal 
suprasime jo “apgailestavi
mo” prasmę ir kodėl reikėjo 
dėkoti už leidimą pamatyti 
Vilnių, Trakus ir Šaukotą. 
Argi jis už geležinkelį ir au
tobusą ne pats mokėjo? O 
gal tokia jau mada, kad tu
ristai turi dėkoti už leidimą 
pasinaudoti viza?

Bet jau dabar įdomu štai 
kas. 1958 m. D. Kuraitis 
Lietuvoje visai nebuvo, nes 
tada į Lietuvą turistai dar

mazgo
ti čekistų srutose?

Dar įdomesnis yra kitas 
dalykas. Alg. Stankevi
čius visai nesako, kad D. Ku
raitis savo knygoje rašęs ne
tiesą. Visai 
aiškina, kad

rta visi namai bus mūsų, tai 
kam čia dar statyti savo or
ganizacijos namą? O tuo 
tarpu prireikė pinigų ir pa
čios “revoliucijos” reikalui.

- T. ... .Amerikoje buvo Trockis, v . , ,
ne J,s plačia, |kuris 1917 metu vasario Kanadoje. Ix>ndone Ont. 
uz visus ne"e- ..„..„i;' va vilioti Matusevičius Antanas,... ’j revoliucijos norėjo važiuoti

rumus ir nesklandumus uz j j>usjją nlogtj kitą, tikresnę 
visus taikumus ir atsilikimą ..ovoliuciia. Kelionei buvo 
tu-a kaltas kapitalizmas n reikalinei pinigai. R kur ją 
D. Kuraitis, surankiojęs tik
rai esamus trūkumus ir tuo 
“apšmeižęs” tarybinę tėvy

imti? Nagi, iš mūsų namo 
fondo. Taip dalis mūsų LSS 
namo fondo ir nuvažiavo su 
Leonu Trockiu į Rusiją, čianę nuo Varšuvos iki Krem

liaus, nuo Smolensko iki buvo ir jntrjgantas Kapsu
Juodųjų Marių!

Suprask žmogus! Rašė
teisybę ir apšmeižė. Lietu
voje nebuvo 1958 metais, 
bet tą Lietuvą dabar “matėnebuvo visai įleidžiami, to- ’ nZT 4 k /.. / • t • a Kitokią, negu ja buvo matęsdėl jis savo knygoje Dėtu- joje nebll * metaisf

vos nei “šmeižti nei girti v* „« u . i -necalėio o “aDffailestavi- Kazin kas uz tą visą košęnegaiejo, o apganestavi turėg dar rauf2onuotj? 
me jis pnsipazjsta ir ja ko-

d.

kas. irgi revoliusionienus, 
kurs norėjo keliauti i Rusi
ja. Jo kelionei mūsų LSS na
mo fondas irgi pasituštino. 
Jei Uminas laukė Trockio, 
tai Kapsuko laukė Zigmas 
Angarietis revoliucijai kelti. 
Kaip tokiam reikalui neduo
ti pinigų? Taip fondas su
nyko.

gimęs
Amerikoje, kurį laiką gyveno 
Lietuvoje ir lankė Lazdijų gim
naziją.

Mažeika Bronius, gimęs 1920 
m., gegužės 27 d., išvykęs Au
stralijon.

Sedlickas Pranas, Miko sūnus, 
iš Pajautiškės km., Žaslių vai., 
Trakų apskr.

Žukauskas Andriejus ir Juo. 
zas, Jurgio sūnūs, iš Kalasninkų 
km.. Eišiškių vi., Vilniaus aps.

Ti ^knmieTj arba anie juos ži
nantieji maloniei prašomi atsi
liepti:
CONSULATE GENERAL 

OFL1THUANIA 
41 Weat 82-nd Street 
N«w York 24, N. Y.

HMM

kia. Atrodo, kad pirma vie 
na frakcija pasigriebs val
džią, o tada leis “išrinkti to
ki parlamentą, kokio jai rei
kia. ..

<
Gydytojų streikas

Gydytojų streikas Saska- 
tchewan provincijoj, Kana
doje, pasibaigė. Gydytojai 
streikavo ar boikotavo ligo
nius apie 3 savaites. Per tą 
laiką niekas nepaaiškėjo, jo
kios problemos nebuvo iš
spręstos, ir daktarai vėl 
ėmėsi medicinos praktikos 
be jokių ypatingų laimėji
mų. Yra net gydytojų, kurie 
sako, kad “streikas” pasibai
gė pralaimėjimu, nes gydy
tojai pripažino priverstiną 
žmonių sveikatos draudimą 
ir sutiko draudimo organi
zacijoj dirbti, bet sau išside-

presnį. Popieriaus gamybai 
galima būtų panaudoti apie 
200,000,000 bušelių kviečių 
ir tokiu būdu galima būtų su
taupyti daug medžio, kurį 
reikia pirkti Kanadoje. Ir 
kviečius galima būtų naudo
ti ne pirmos rūšies!

Nėra abejonės, kad tokiu 
būdu būtu galima sutaupyti 
nemažai dolerių, kurie da
bar išleidžiami popieriui 
Kanadoje pirkti, bet koks 
tai autoritetas išaiškino, jig 
83% mūsų planetos žmonių 
nedavalgo. gyvena didesnia
me ar mažesniame nedatek. 
liuje. Todėl truputi nejauku 
girdėti, kad greit skaitysime 
laikraščius atspausdintus žy
miai stipresniame popieriu
je iš kviečių, o 83% žemės 
gyventojų eis ir toliau gulti 
neprivalgę iki soties.

rėjo teisę verstis privačia, v 
medicinos praktika, jei kai! v-n ° skaityti
kurie piliečiai nori pas savo '^-M. laikraštį, kuris gyrė-
“privatų” gydytoja gydytis. 

Vyriausybė pasižadėjo iš
si esąs spausdinamas popie- 
riuje, padirbtame iš bulvių

savo pusės sukviesti provin-Į ^?^*Va(J,nasi, popieriui pa- 
cijos seimelį ir jame pasiū-' dl, “ ^a*lma naudoti ir ne
lyti kai kuriuos įstatymo pa- va,K0T?us dalykus, tai kam 
keitimus. jeikvotl kviečius?

Taip pasibaigė gydytojų __ _ _____  j
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS N E PEIKI A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS BALT1MORE, MD.

Nuo Lietuvių Namų ' Mirė Rozalija Navickienė 
skiria 3,000 ! pQ įjgOS jr SUnkios ligos

Gal kas pamanys, kad trys liepos 11 d. mirė ilgametė 
tūkstančiai mylių? Ne, ger- Keleivio skaitytoja Rozalija 
biamieji, ne mylių, o dole- Navickienė, sulaukusi 69 me
rių. šiuo laiku *3,000 dolerių tų amžiaus. Paskutinius 31 
vam namui užpirkti kiekvie- metus gyveno ir mirė Fiat 
vam namui nžpirkti kiekvie-Į Rock, Mich., apylinkėje, už 
no žmogaus, ir senojo ir maždaug 20 mylių nuo De- 
„naujojo“, lengvai suranda- i troito miesto ribų. Ten su sa
mi. Tik surinkti tuos tris vo vyru ir vaikais velionė ū- 
tūkstančius iš penkiolikos kininkavo. Pagal jos norą, 
tūkstančių po Detroitą išsi- velionė savo namuose buvo 
bai-sčiusių lietuvių pasidarė ir pašarvota, o liepos 14 d. 
labai sunku. Lietuvių Namų palaidota šv. Kryžiaus ka- 
pirkėjai vėl maldauja korės- pinėse Detroite.
pondentus^ rašyti, prašyti, §u Navickais teko susipa- 
saukti. Rašiau šia tema dau- prieš keletą metų, kai 

Detroito socialdemokratai 
rengėme jų ūkyje tradicinį

„savo“gelį kaitų abiejuose 
laikraščiuose ir tiesiog nebe. 
v ir!a.V’. KajP skaitytojus vasarjnį išvažiavimą. Šeimi.

Gaisras P. Paplausko 
sodyboje

Liepos 18 d. perkūnas už
degė Keleivio skaitytojo 
Prano Paplausko tvartą ir 
viršuje jo sukrautą šieną. Be 
to, sudegė įvairūs ūkio įran
kiai ir trys katės. Nuostolių 
pasidarė apie 15,000 dol. So
dyboje, rodos, buvo ir per
kūnsargis, bet neapsaugojo. 
Trobesys visą laiką būdavo 
apdraustas, bet šiemet, kaip 
tyčia, draudimas buvo pasi
baigęs. Neprisirengiant jo 
atnaujinti, ir atsitiko ši ne
laimė.

Savininkas buvo išvažia
vęs į Baltimorę pai-sivežti iš 
darbo žmonos, kuri dilba 
siuvykloje. Namie buvo likęs 
tik jų sūnus, kuris, grįžęs iš 
darbo (mat, dirba nakti-beįtikinėti, kad Lietuvių Na- njnųai mums buvo tokie ma- . .................................. .

mai Detroite daugiau negu j paslaugūs mis),miegojo ir visai nejuto..... .z^z^ lonus pasmuks, sąžiningi kad Ugniagesius
ir tvtrkmgi, kad po to prasyreikalingi, kad jie tiesiog 

mūsų garbės reikalu tapo, 
nebe tik praktiška būtinybe.

Liepos ld. Detroito Lietu
vių Namų Draugijos narių 
visuotinas susirinkimas, po- numatytas ir š. m. rugpiūčio i vė - liko dabartik 6

davomės į jų ūkį beveik kas
met. Retai Navickai mums

pašaukė kaimynai, pamatę 
Paplauskų sodyboje dūmus. 

To dar negana. Buvo apie

NUOTRAl KOS Iš RAKETOS

Amerikos mokslininkai paleido į aukštybes balioną, 
kuris iškilo 922 mylias. Kildamas balionas išsipūtė ir 
paveiksle matosi, kaip jis pūtės, iki pasiekė 135 pėdu 
diametro. Fotografija buvo nutraukta 200 mylią auk
štumoje. Vėliau balionas, leisdamasis žemyn, sudegė, 
bet fotografijos buvo atgautos kartu su fotoaparatu 
500 nuliu atstu nuo baliono leidimo vietos.

Balfo žinios

tą malonumą atsakydavo. 20 vgt Užpuoiž jas že. 
Toks išvažiavimas buvo ten; benkštys didžiuma jšpio-

sėdžiavęs kartu su namų pir
kimo sumanytojais, Dariaus- 
Girėno Klubo vadovais, pa- beįvyks. 
kartotinai perkratė visą na-Į yejjol
mų pirkimo reikalą ir .>«>Jbicriškjoapylinkfe.'paSal«' 
sprendė juos pirkti tuojau,^ vadin£< Marėiulynaitė. 
kai tik bus .s visuomenes su- Amerikon atvažiav0 prieš I

19 d., tik dabar dėl gerosiosi Paplauskai — dabar vie- 
šeimininkės mirties vargu ar n£ntelė Baltimorės apylinkė- 

, . . . . je gyvenanti lietuvių farme-
! velionė buvo kilusi iš Bal- rių šeima. Bet ūkininkavimu 

tik iš dalies tesiverčia. Javų 
neaugina, laiko tik kelias 
karves. Fabrike ar siuvyklo
je galima daugiau uždirbti, 
negu ūkyje.

Prieš porą metų Paplaus
kai pasistatydino naujovišką 
gyvenamąjį namą. Gerai,

WORCESTERIO NAUJIENOS
skolinti 826,000. Kaip anks
čiau rašiau, pilna namų su
ma vra 846,000, tad dvide- . 
šimt tūkstančių paliktų iš- >kl 1931 m. gyveno Detroite, 
mokėti Lond Gontract sąlv- kur Jie buvo veiklas lietuvių 

. . tarne. Lietuvvbei neatsalo ir
gomis iš 6*7 palūkanų, ;r į ūki išvažiavę, ką liudijo 
mokėjimas užsitęstii apie i g ^^40 j Iaidotu.
10 o metų, jeigu ne u ųi- veg suvažiavusių tautiečių, 
mama mokėti sparčiau. Na
mų išlaikvmą garantuos ba- Navickai išaugino dukras 
ras (iš jo pelno numatyta Eleną ir Virginiją ir sūnų 
namų mokėjimui skirti 8200. V iktorą. 
kas mėnesį ir 81,500 metinės Stasiui Navickui, vaikams 
algos sargui) ir stambūs pa-į ir anūkams reiškiu nuošir- 
rengimai (smulkūs parengi, džią užuojautą. 0 tu, Roza

Pas. karą. Už Stasio Navic
ko ištekėjo 1914 metais ir

mai, kaip visų org-jų susirin 
kimai arba jaunimo įvairios 
sueigos, bus nemokamai).

Kai šias eilutes rašau, a- 
pie 150 detroitiškių yra su
dėję dvidešimt tris tūkstan
čius doleriu grynais pinigais. 
Pusantro šimto pinigų davė
jų, kaip šeimų galvos, jeigu 
kiekvienas jų vidutiniškai 
atstovauja ir 4 asmenų šei
mai, teapima apie 600 tau
tiečių. Kurgi kiti? Kurgi tie 
visose enciklopedijose skel
biami 20.000 lietuvių? Kurgi 
tie 3.000 ar daugiau naujųjų 
ateivių? Kurgi mūsų gvdy-

lija, ramiai ilsėkis laisvoje 
Amerikos žemėje!

Mažai detroitiškių vaikų 
stovyklauja

Stebėjausi, kai pamačiau, 
kad „Dainavos“ jaunimo 
stovykloje tebuvo vos tuzi
nas berniukų iš Detroito. 
Kiek žinau, nedaug daugiau 
ir mergaičių šiuo metu ten 
stovyklauja.

Maniau, kad daugelį bus 
patraukusi skautų stovykla. 
Tik ką sužinojau, kad ir te
nai tebūta tik 15 berniukų ir 
apie 30 mergaičių. Taigi nei 
šimtas vaikų nestovyklavotojai, prekvbininkai, profe

sionalai. kurie plėšosi šauk- lietuviškose vasaros stovyk
darni, kad „savas pas sa
vus“? Tiesa, iš pinigus da
vusiųjų yra ir dalis gydytojų, 
dalis ir profesionalų, ir pre- 
kvbininkų, bet toli gražu ne 
visi.

Dar kartoju: bereikia tri
jų tūkstančių dolerių, ir da
bartiniai didžiuliai Čekų 
Tautiniai Namai 3009 Tall- 
man Street su visomis duri
mis ir visais langais atsida
rys lietuvių publikai, kaip 
Detroito lietuvių nuosavybė.

Tautieti, kuris skaitai šias 
eilutes, bet savo šimtinės dar 
nepridėjai, nebelauk rytdie
nos, bet šiandien šauk vieną 
iš L. Namų pirkimu besirū

kad nors tas 
nepaliestas.

išliko ugnies į

J. G.

GROTON, CONN.

V. Pigaga vėl kandidatas ] džių žiedų medaus. Nuošir- 
1 džiai už tai dėkojame.Seimelio atstovas Vytau

tas Pigaga vėl stato savo 
kandidatūrą šeštojoj rinki-

tuos metus tiksliai suvesti, 
revizijai (Balfo ir JAV val
džios) perduoti. Dar nedau
gelis skyrių išsiųstas anketas 
grąžino, o jų reikia skubiai. 
Balfo centras kantriai lau
kia.

Balfo rėmėjai vasarą
Vasaros karščiai, atosto

gos ir kelionės visą veikimą 
gerokai silpnina. Balfo cent
ro darbas irgi kiek nusilpęs. 
Tačiau ir vasaros mėnesiais 
šalpa nesustoja, ir aukos yra 
laukiamos. Birželio mėn. 
Balfo centras turėjo arti 
10,000 dolerių pajamų. Vien 
nario mokesčio gauta 8688.

MIRĖ K. VID1KAS

Balfo darbo metai
Liepos 1 d. uždaromos 

Balfo apyskaitų knygos, su
vedami balansai. Per praei
tus metus Balfo organizacija 
turėjo per 80,000 dolerių pa
jamų grynais pinigais ir ga
vo arti miliono svarų gėry
bių, kurios vertos per 200, 
000 dolerių. Nario mokesčio 
gauta $2,105,, taigi buvo 
toks pat skaičius ir narių, 
nes jie moka po vieną dole
rį. šis narių skaičius bene 
bus rekordinis, nes praeityje 
Balfo narių skaičius retai 
kada prašoko 1,500.

Tremtinių mokykloms pa
remti surinkta per 25,000 
dolerių, kurie visi mokyk
loms ir buvo nusiųsti. Buvo 
gauta keletas šimtų dolerių 
privatiems siuntiniams. Visa 
kita buvo Balfo Centro Val
dybos žinioje ir jos sprendi
mu panaudota šalpai. Metų 
gale susidarė centre likutis 
$610, kuriuos pridėjus prie 
seniau turimos šiokios tokios 
atsargos, šalpos darbas visu 
spartumu tęsiamas toliau.

Daugiausia paramos atite
ko V. Vokietijoje esantiems 
lietuviams; per $40,000 iš
leista lietuvių šalpai kituose 
kraštuose. Beveik visas JAV 
dovanotas maistas ir didžio
ji dalis Balfo gautų rūbų ati
teko irgi lietuviams Vokieti
joje. Tačiau per metus Bal- 

• fas šUpakavG ir išsiuntė „už 
'jūrių marių, už vandenėlių“ 
1096 individualias siuntas 
broliams lietuviams kaip A- 
merikos lietuvių dovanas, 
už ką buvo gauta šimtai 
graudžių padėkų— „baltų 
rankelių bučiavimo“ per 
laiškeli, pakvietimų į vestu
ves, į krikštynas ir pan. Ži
nia, gauta dar daugiau aša
romis sulaistytų prašymų, 
kurie, nežiūrint atostogų, 
stengiamasi patenkinti. Lie
pos mėnesį bus supakuota ir

Liepos 22 d. New Yorke 
mirė Kazys Vidikas-Tauras, 
gimęs 1885 m. Airiogalos 
valsčiuje.

Velionis, pasimokęs Rau
gų seminariją, bet iš jos pa
sitraukė. Į JAV atvyko 
vo pašalintas. Į JAV atvyko 
1908 m., lankė Valparaiso 
universitetą, įsijungė į soci
alistų eiles. 1910 m. redaga
vo Tėvynę, bendradarbiavo 
Naujojoj Gadynėj ir Kovoj 
ir buvo paskutinysis Kovos 
redaktorius. Vėliau nuėjo į 
komunistų eiles, kurį laiką 
buvo jų Laisvės redaktoriu
mi.

Velionis yra išvertęs ke
liolika Markso, Lenino, Bu- 
charino, Trockio ir kt. veika
lų, pats parašęs „Bedarbė 
ir visuotinas kapitalizmo 
krizis,“ rašė ir eilėraščių.

DĖKOJAME

Newarke sutikau daug 
malonių žmonių

Būdamas SLA ir Sanda
ros seimuose Newarke, suti
kau nemažai Keleivio bičiu
lių ir kitų—Stanislovaičius, 
Adomą Miliauską, Nely Ba- 

V. Pigaga yra Leicester; jorienę, Maiy Kižytę, Vincą 
aukšt. mokyklos mokytojas., Tamulaitį, kuris kartu su

J. Ambrazevičių, I worcerterįeėiu Juozu Bakšiu 
i lankėsi Lietuvoje, Viktorą 

Juozas Ambrazevičius— Kamarauską, malonų jau- 
Ambros, nuvykęs i So. De
nis. Cane Gode, atostogauti, 
staiga mirė. Velionis buvo 
53 metų amžiaus, paliko liū
dinčią žmoną Joan Jasaitytę 
ir motiną.

Yra ir daugiau mirusiųjų

Ilgesnį laiką sirguliavęs, 
mirė naujakurys Jonas Jan-

VkX - 1 1 L'z* mlinu <xj/v iiuncjc.

Toj apylinkėj gyvenantie
ji lietuviai turėtų stipriai pa
remti savo balsais šį malonų 
ir gerą lietuvi.

Streikuoja subm&rinų 
darbininkai

Jau trečia savaitė strei
kuoja povandeninių laivų, a- 
tomo jėga varomų, statybos 
darbininkai, kurių čia dirba 
daugiau kaip 8,000. Darbi
ninkams atstovauja A.F.L.- 
C.1.0. Darbininkai reikalau
ja 14 centų valandinio prie
do ir kitokių pagerinimų.

Federalinė valdžia, susi
rūpinusi streiku, deda pa-

Mirė

nuolį iš Kanados Juozą Ša- 
rapnicką ir kt.

J. Krasinskas

HARTFORD, CONN.

Visiems mūsų vyro, tėvo, 
uošvio ir senelio Juozo Stil- 
sono draugams, kurie mūsų 
neužmiršo mus didelei ne
laimei ištikus, laiškais ir per 
Keleivį mus užjautė, ramino, 
nuoširdžiausiai dėkojame.

stangu darbininkus su darb- kauska?< 54 m', amž., paliko
daviais sutaikyti, bet dar 
nepasisekė.

Pr. Naunčikas

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

laikytojas
Nenustebkite. Tokių dar 

esama net Connecticut val
stijoje. Suimtas David L.

Pakliuvo „vergų“

Lietuvoje žmoną Adelę,, sheckney, vištų ūkio savi-

__ • Ačiū visai Lietuvių Darbi-
sar X TS rku r,,ai,r ■ f1 kuri’

.___ . I kurios nariu kurj laiką buvo
ir velionis.

Dėkojame taip pat ir Lie
tuvių Darbininkų Draugijos

lose. Gaila, kad žmonės ne
supranta, kokią didelę nau
dą vaiko kūnui ir dvasiai to. 
kios stovyklos duoda.

Ar bus socialdemokratų 
ii važia vima s?

Kaip jau aukščiau minė
jau, LSS 116 kp. tradicinis! 
vasaros išvažiavimas į gam
tą, kuris kasmet sutraukdavo 
daugiau mūsų bičiulių su 
mumis pabendrauti, turėjo 
būti rugpiūčio mėnesio 
19 d. Navickų ūkyje. Dėl 
baisios Navickų nelaimės 
šiuo metu nėra tikra, ar ten 
išvažiavimas įvyks. Jei išva
žiavimas bus, data dar nesi. 
keičia. Visi suinteresuoti

MARIA, SALVACI. Tai
Sibire pačių tremtinių lietu
vaičių parašvtos ir gražiai 
išleistos Italijoj maldakny
gės itališkas vertimas. Mums 
ją atsiuntė kun. L. Jankus. 
Joje yra ir lietuviško teksto 
fotostatinių pavyzdžių (ori
ginalas rašytas ranka).

dukterį ir sūnų, buvo kilęs 
nuo Stakliškių.

Liepos 22 d. mirė Kazi
mieras Katinas, 85 m., SLA 
57 kp. tvarkos dabotojas;
Ona Sidabrienė-Vaitkevičiū. 
tė, 75 m. amž., ir D anas Ja
kaitis, 81 m. amž. ginimo. Tokioj padėty tie

Atvyks P. Dargi* i žmonės gal būtų daug ilgiau
SLA 57 kuopos rugsėjo 29 ,n<?būtų visai

ninkas, kuris kaltinamas 
trejus metus laikęs vergų 
padėty 5 asmenų meksikie
čių šeimą (tėvai ir trys vai
kai).

lietuviams. Vokietijos lietu
viams beveik visas maistas ir 
rūbai šiems metams jau nu
vežti, tik dar laivų laukia 
39,500 sv. pupų ir 10,000 sv. 
sviesto (JAV dovanos).

Apyskaitiniams metams 
pasibaigus, Balfo darbas ne
sibaigia, todėl jam reikia 
nuolat ir nuolat kreiptis į a

Jie buvę verčiami dirbti menkietį lietuvį, kad padė- 
per savaitę 7 dienas be atly-| broliu1 kovoti su vargeliu, 

- kuns lapoja, šakoja ir var
teliuose žvdi.“ Deia, dauge
lis lietuvių jau jokių varte-

35 kuopai Montrealy už pa
guodą.

Gerų žmonių guodžian- 
tieji žodžiai mus stiprino, 
padėjo sunkias valandas iš
gyventi.

Natalija Stilsonienė 
su šeima

PITTSBURGH, PA.

pinančiu ir pakviesk jį atei- prašomi įsidėmėti datą: rūg
ti tavo šimtinės paimti, šauk 
tėvą ar sūnų Atkočaitį, arba 
šnapštį, ar šarką, Urboną, 
Petrauską ar kurį kitą (jų

piūčio 19 d. Kuopos vadovy 
bė stengiasi išvažiavimui 
vietą surasti. Apie tai prane
šime artimiausiu laiku spau

KNYGOS JAUNIMUI

GINTARĖLĖ. J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ............... $1.00

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ........................ $1.00

JŪRININKO 81 NUBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai- 
M ................................ $2.00

Mfil.YNI KARVELIAI. Aloyzo B.- 
rono apy«akaitėa vaikams, 69 psl.. 

...................................... $160
MAITTS KARALISKIUOSE. Liu 

<fc» Dovydėno apysaka. l«8 psl 
‘“,na ....................................... «X,oi

telefonų čia nebevardiju, nes doje, kai tik tokia vieta bus 
beveik visi suminėti yra tel. rasta. Jei į spaudą pavėluo- 
knygoje). sime, bus išsiuntinėti pa

kvietimai ir laiškai visiems 
mūsų bičiuliams.

Alfonsą* Nakas

d. bankete dalyvaus ir SLA 
prezidentą? Povilas Dargis, 
kuris ta proga įteiks dovaną 
Jonui Dvareckui už ilgą tar
nybą 57-je kuopoje iždinin
ko pareigose.

Mus aplankė 
malonūs svečiai

Liepos 23 d. mus aplankė 
malonūs svečiai iš North 
Miami. Fla.,—Jennie ir Juo. 
zas Nevisi.

Neviai yra mūsų geri bi
čiuliai jau nuo daugelio me. 
tų, todėl nė nepastebėjome, 
kaip prabėgo visa? pusdienis 
besikalbant visokiais klau
simais. Jie mums papasako
jo apie Floridos grožybes, o 
mes apie VVorcesterio įvy
kius.

Neviai atvežė mums dova. 
nų bonką Mangano ir oren*

netikėtai išėję viešumon.
Tų vergų giminaitis, kaž

kaip sužinojęs, kame jie dir
ba, panorėjęs juos aplankyti. 
Betgi jam atvykus, ūkinin
kas neleido pasimatyti. Ta
da jis kreipėsi į policiją, ir 
tuo būdu viskas iškilo viešu
mon.

Shecknev suimtas, bet iki 
teismo paleistas už $15,000 
užstatą. Jam gresia kalėji
mas iki 5 metų. Teismas bus 
rugpiūčio mėnesį.

Atimta 3,715 leidimų
Šiemet per 6 mėnesius už 

nesilaikymą eismo taisyk
lių atimta iš 3,175 vairuoto
jų leidimai. Daugiausia lei
dimų atimta iš jaunuolių. 
Pernai per visus metus leidi-

lių nebeturi.
Seimas Baltimorėje

Balfo direktorių nutari 
mu XI Balfo seimas šaukia
mas Baltimorėje spalio 13- 
14 dienomis. Baltimorėje nė
ra daug Balfo narių, bet sky
rius gyvas ir veikia jau keli 
metai.

Balfo skyriat- 
atsiliepkite!

Ralfo organizacija turi 62 džiaugei? 
daugiau ar mažiau veikian
čias skyrius. Jiems š. m. bir
želio mėnesi buvo išdalintos 
anketos, kuriu daviniai rei
kalingi XI seimui ir, apla
mai, Balfo istorijai bei doku
mentacijai. Balfas per dve
jus metus padarė arti milio
no dolerių apyvartą (pini-

F. Žilionis Kane ligoninėje
Mūsų bendradarbis Frank 

Žilionis nustebino mus savo 
laišku iš John J. Kane inva
lidų ligoninės. Girdi, esu čia 
ir „turbūt teks čia pasilikti 
visą laiką.“

Jis rašo kad ten esą tuzi
nas lietuviu, vyrų ir moterų. 
Kai gauną Keleivi, tai jis ei
nąs iš rankų į rankas.

„Jei kas mane aplankytų 
ar laiška parašytų, labai 

iaus“, rašo F. Žilio
nis.

Ligoninės adresas: T5B 
John J. Kane Hospital. Va- 
nadium Road, Pittsburgh 16, 
Pa.

Pakalbinkime draugu*, kai-
„ ......... ........... mynu* ir pažįstamus užsisa-

mai atimta iš 6.657 asmens. 1^ Kam.
Pr. Naunčikas reikalinga apyskaitas užlam# P«nki doleriai.



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Neišmanėlis ar melagis?
Vietoje pirmos rūšies— Paskatinimai gamybai kelti

****■• ! (E) Įvairiais būdais sie-
"Tiesoje“ M. Goldas iš kiama pakelti žemės ūkio 

Vilniaus skundžiasi, nusipir- produktų gamybą, ir čia 
kęs Klaipėdos baldų dirbtu- vad. materialinis paskatini-
vės pirmos rūšies spintą. Ge
ras meistras net ' keturias 
valandas prakaitavo, panau
dodamas įvairiausius įran-

mas vaidina svarbų vaidme
nį. Pvz., Kretingos rajono 
"Pergalės“ kolchozo pirmi
ninkas Simonaitis pasikal-

Kažkoks Karolis is New 
Haveno, Conn., Laisvės lie
pos 24 d. laidoje rašo:

“TSRS (Sovietu Sąjungoje, 
R.M.) darbininkas dirba 7 vai. 
per dieną ir jam nereikia bėgti

Kiek kas uždirba JAV, 
patys žinote, o štai kokie už
darbiai Soviėtijoj.

"Sovetskaja Belorussija“ 
laikraštis spausdira skelbi
mus, kad reikalingi hidro
technikos vyr. inžinieriai

kius, bet durelės neužsida- į bėjime su Vilniaus radijo at- 
rė. Lentynos nesilaikė šie-'stovu paskelbė, kad šiemet
nelėse. negalima buvo pri
tvirtinti rankenėlių, paga
liau jos sulūžo.“ Goldas 
klausia, kad jei negalima 

sustatyti pirmos rūšies spin
tos, tai kaip galima sustaty
ti antros rūšies spintą? 

Čerpė* tik dviem metam
"Tiesoj“ Vladas Žvinakis 

iš Alytaus rašo, kad gavęs iš

pas bosą prašyti viršlaikio, nes) ....
• iš jis siali prajiyvenli ima- ™neS.ne alga 110-120 ,ub- 
' pabrauK,;,. Jungiinfae I ■*«> limenus mechanikas
Valstijose darbininkai dirba po
8 valandas per dieną, daugelis 
negalėdami is vieno darbo pra
gyventi, dar ieško kilo—pagalbi
nio, arba dirba viršlaikius.“
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stebi, kad Bendraomenei
1 nepavyko ir nepavyks senes- 
nės kartos ateit ius įtraukti į 

•Bendruomenę.
I Kitame to laikraščio str. 
i "Slapta spauda via pasa- 
1 Ryta, kad frontininkai ar to 
fronto bičiuliai turi gausią
spaudą:

"Jie turi drieju rusiu spaudą: 
viešąją ir slapąją. Viešoji—

VYRIAUSIAS PROKURORAS SPORTl OJA

V > riausias šalies prokuroras Robers F. Kennedy sosti
nėj (kairėj) eina su vienu draugu futbolo žais
li. Prezidentas ragina visas gyventojus kreipti dau
giau dėmesio į fizini lavinimąsi ir ypač jaunuosius 
ragina nesitenkinti žiūrėjmo. kaip kiti sportuoja, bet 
ir patiems mankštints.

ižui n;da> ”{ laisvę“, neskaitant 
taip vadinamo kat. dienraščio, 
tvarkomo is Brookiyno, ir slap
toji—“Lietuvių biuletenis.“

f airi, jie pasako, kad ka
talikų metraštis Draugas“ 
taip pat yra irontininkų įta
koje. U toji slaptoji spauda 
yra siuntinėjama tik patiki
miem irontininkų bičiuliam.

jaunimo žygiai“ lašo, 
kad slaptojoje spaudoje ne
sivaržoma znai joti krikš
čionis demokratus, kai vie
šoje jų Įtakoje esamoje spau
doje tuo požiūriu prisilaiko
ma atitinkamo santūrumo. 
Mat, be pačių frontininkų 
’į laisvę“, kita katalikų 

spauda nėra išimtinai vien 
tik iiontininkų kontroliuo
jama. jie nėra nei tos spau
dos leidėjui, tai tenka dar 
šiek tiek atsižvelgti ir į 
krikščionis demokratus bei 
tos spaudos leidėjus. 

Vadinasi, frontinin kų—
krikščioniu demokratu ben- • *■ * •drame sąjūdyje frontininkų 

i veikiama is pasalų ir, kai ne- 
• pasiseka kui iame nors sam-

J. Vilt* ; būvyje paima viršus, tai sa-
Lietuvos krikščionių de-Jsu krikščionimis demokra- vo slaptoje spaudoje nesi-

—alga 120 rublių, inžinie
rius—alga 100 rubliu per 
mėnesį.

Jei tokios inžinierių algos, 
tai kiek uždirba darbinin
kai?

Pradžios mokyklos mok; -
, „ .... . .mace ./gina Sovietijos ir tojas gauna G0 rubliu mene-derlių, busią išduota po 30-Į jAV lla,t;lnillkų už(|albius si< gaį|es:jllgojiU

ir aplamai jų medžiaginę pa- (slaugė)—50 rubl. mėneritii. 
dėti. O kiek čia yra teisy- bet už valgi kas savaite at- 
bės? skaito 10 rblių.

Žinome, kad ir JAY visųi Darbininkai prie statybos 
darbininkų atlyginimai nėra per mėnesį uždirba 
tokie, kokie turėtų būti, bet rublių, kai kurie ir iki l<»0 

rublių išvaro, bet, pavyz- 
s ly- džiui, valytojos ir panašios 

darbininkės tegauna per me
nesį 36 rublius. Įsidėkim į 

kad Soviėtijoj darbininkas į galvą, kad visur šie skaičiai 
uždirba per 7 vai. tiek, kad; rodo mėnesinį uždarbi, 
jis "iš algos gali pragyven-

mą padidins 0,1 <, tai joms tj.. o j.\\- darbininkas, net 
žadamos metinės premijos. 8 valamias dirbdamas, nega- 
Paskatinimai numatyti ir

laukininkams ir daržinin
kams, išauginusiems dides
ni, negu planas numato, giū- u • , .11 ......,1... b , - • • , . . 1 aip ta akla raudonoji Gadintų, ankstintų, kaupiamųjų .J- ]v 
derlių, būsią išduota po 30- • j ,
40'< viršplaninio derliaus.1' * 
arba išmokėta pinigais, bet... 
valstybinio supirkimo kai
nomis. Ypač gerai žada ap
lyginti už darbą cukrinių 
runkelių prižiūrėtojams. Ma-

Alytaus vartotojų koopera- > terialia.i skatinami ir gyvu-

praėjus nė dviem metam, iš tajp j)at SUpįrkimo kainom... 
stogo tik smulkūs, suaižėję q jeį mei2ėjos pieno riebu- 
čerpių gabalėliai belikę.“ ----

Radijai sugenda jau 
kitą dieną

Kapsuko gyventojai V. 
Vosylius ir G. Duliūnas nu
sipirko Vilniaus fabriko "El
fą“ radijo aparatus. Vienas 
jų sugedo kitą dieną, o ant
ras—trečią dieną. Kol neiš
ėjo garantijos laikas, radijus 
taisė veltui, bet jie gedo ir 
tam laikui pasibaigus.

kiaulių šėrėjoms, bekonų 
augintojam. paukštininkam.J
galviju apsėklinimo techni-i 1 ..........£am ningas melagis. Kuriai t usiai

’ .. ... priklauso tas Karolis, neži
li3 pačia pioga pnpazin- nau bet Laisvės redaktorius

ta, kad visų planų tikrai priklauso antrajai ra-
mas pnklauso ne vien nuo šjai ncs jis Kalo|io

Taip rašyti gali tiktai ar- 
a neišmanėli

kolchozininkų— už darbo spausdino be jokių pastabų.

O dabar štai kelių dalykų 
kainos:

Batai 20-50 rublių, sukne
lė 20-50 rublių, paltas 100 
rublių. Pieno litras (kvorta) 

arba šamo- valdinė j krautuvėj 18 kapei
kų, bet jo ten nėra tiek, kiek 
reikalinga, todėl reikia eiti 
Į turgų, o ten jau kaina 35 
kapeikos. Kiaušinis 20 ka
peikų, sviesto kilogramas 
(2,2 svarų) 3 rubliai 50 Ra

Krikščioniškojo sąjūdžio atskalos

.» >užlugdjmus, esą, būna kal-( q ka(j Karolis niekus pliauš- : peikų, vidutinio dydžio višta
Sugedo transformatorius, ^dįninkai°žem^ ūkio sne- kia, gaiite suprasti ir iš šitų 3 rubliai, jautienos kilogra-

Kausuke jo gauti negalima, 
rašė "Elfos“ fabrikui, bet 
tas nesiteikė nė atsakyti.

Taip tie vyrai ir nežino, 
kas daryti. Jie skundžiasi 
"Tiesos“ puslapiuos.
Pirma į Maskvą, o po to— 

į Helsinkio festivalį
(E) Vilniaus radijo pra

nešimu, liepos 15 d. į Mask
vą traukiniu išvyko Lietuvos 
jaunimo atstovai—jie visos 
Sovietų Sąjungos komjauni-

gadininkai, žemės ūkio spe- juonR.nų 
cialistai. 1 oliau nurodoma: 
kolchozo pirmininkai nori • 
viskam vadovauti, tačiau—’ 
klausiama—ar gali vienas
žmogus, nors ir ganiausias 
vadovauti atskiroms žemė

mas 2 rabi. 70 kap., o gėrės
_______________________ nės rūšies net 3 rabi. 50 kap.

Protestai prieš * Susirašykite jūsų moka-
branduolinius sprogdinimus f1?3®1 kainas, palyginkite.

: kiek kurios prekės jūs galite 
(E) JA v vykdžius oran- u£ savaitini ar mėnesini at-

. , , .. j-a j i ;yra ir Šiaulių apygardos viršmo delegacijos sudėty daly-j-oIesnjj(ov^

. . . duolinius sprogdinimus iri lyginimą čia nusipirkti ir
ūkio šakoms? Girdi, daugiau Maskvoje vykusio vad. tai- kjek galėtumėte, jei išva- 
tenka remtis žemės ūkio kos kongreso metu ir Lietu-; žiuotumėte į Sovietiją, ten 
specialistais. į vos kolchozuose, gamyklose, Įdirbtumėte ir gautumėte te-

Netvarka geležinkeliuose moksl° Įstaigose buvo orga- nykščius atlyginimus — tų 
.... . . .... (nizuojami protestai, per ra-iprekjų ten nusipirkti. Pa-
Y ilniaus stoties virsimn- diją, spaudą skelbti "rūstūs“ ; skaičiavę sužįnosite, kad 

kas Z. Zalevskis (toks pat pasisakymai prieš JAV, Pen- dirbdamas valytojo darbą.
.. s' ta5on^ j1 l)an- Noriu, kad už mėnesinę algą tegalėsite

vaus 8-me pasauliniame, ko. > "l i i nf.zmo’ būtli talka’ nenoriu, kad pa- nusipirkti tik 22 svaras jau-
S----ka(1 JO stoties aklakeliuose ^kartotų Hirosima“ — tai tienostotų mrosima” — tai tienos.

vagonai prastovi ištisus me- tokios tų protestų mintys. O Taigi, koks neišmanėlis ar 
pagal \ ilniaus radiją, sis iš melagis yra tas Karolis, jei- 
paprasto darbininko gavęs gU jis dar drįsta rašyti, kad

~__ .. . pamos įmonės ir įs-J surašytą tokio turinio pos- Soviėtijoj darbininkui leng-
komjaunimo sąjungos cent- ^a’?os sumokėjo geležinke- mėli: Klausykite, žmonės, viau gvventi, negu JAY
ro komiteto pirmasis sekre- “Ž jŪS ?e"cji vfe“Te j
torius A. Cesnavičius ir Vii- ? Mį~vl^s ta'.ltas bendra kova,

pmaziavimo keliuose. šiandien sieja prieš Penta-

munistų organizuojamame, 
jaunimo ir studentų festiva-; np<{111„
Iv Helsinky, Suomijoj (jis, . . .
atidaromas* liepos 28 d.).’ IsĮ ant,os Puses’ Praeltai 
Drauge išvyko ir Lietuvos metai

tais. Ten tarp jų prasidėjusi varžomai puolami krikščio- 
trintis čia, Amerikoje, dar nys demokratai. Ana, buvo 

Ūkininkų Sąjunga ir Darbo į labiau išiyškėjo. Krikščionių ateitininkų suvažiavimas, 
f ederacija. Atskirais sąra-, demokratų bendrame fronte Savo viešoje spaudoje fron- 
sr.is tos organizacijos ėjo į tolydžio veikdami, fronti- tininkai rase, kati tarp atei- 
>eimus, bet juose veikė kaip*ninkai sustiprino savo įtaką liniukų nėra nei krikščionių 
viena partija. lietuvių kataliku spaudoje, demokratų, nei Irontininkų,

Dabar tik krikščioniškos- ° pastebėjo, kad su-
demokratiškos politikos jau- xaZiaxnne daątato^ 59 at- 

kiama bendru frontu be iš-Į nimo laikraštis "Jaunimo Žy-i įt.ova’’ ’A Ą1 ,ou.la rionti- 
sišakojimų. Organizuojant 1 giai“, išeinąs kelis kartus n?nkl* bičiuliai. Kai ateiti- 
Amcrikos Lietuvių Tarybą, Į per metus, yra laisvas nuo nyiKUt^e dar nepavyko fron- 
lietu\ių krikščioniškai de- anų frontininkų įtakos ir ne- rinumams paimti viišus, tai, 
mokiatiškas sąjūdis taip pat; priklausomai pasisakąs a- an0' jaunimo Žygių , ši-
nepareikaiavo daugiau at
stovų, kiek jų buvo numaty
ta lietuviu socialistu, libera-
lu-santariečių ir tautininkų Lietuvių Bendruomenės va- 
srovėms, — visiems po lygų dovybėj, kitiems nuošaliau 
skaičių. .besilaikant nuo Bendraome-

Po antrojo pasaulinio ka-:n^5 veiklos.
ro naujai bangai atbloškus

n,okratų sąjūdis buvo triša
kis: krikščionvs demokratai, *■

partija 
Čia, Amerikoje, R. katali

ku lietuviu ateiviu buvo vei-C - ----  —K
1-

R.M.

kaviškio raj. kolchozo "Į ko-i . . ... .. , T
munizmą“ valdybos p-ko; ^ai kunos linijos visai guno užmačias piktas... (Į- 
pav. D. Marčiulionis. To pa- Įmazai ''audojamos. Pvz.,: 'lomu, ar pasirodys bent rie
ties radijo pranešimu, rug- !*i?“tajame Sęlęžinkely Ska- nas .s Sovietuos protestas, 

J K piskis-Suvainiskis per parą patiems sovietams vėl atnau-

DAUGUMA DIPUKŲ— 
DORI ŽMONĖS

piūčio mėn. pradžioje, kai 
vyks festivalio uždarymo iš
kilmės, į Helsinkį iš Lietu
vos išvoksianti ir 18 žmonių 
"jaunųjų turistų grupė“.

Lietuvoje paruoštos ir do
vanos—suvenyrai festivalio 
dalyviams ir čia pirmoje ei
lėje minimi Alžyro, Afrikos 
krantų ir Kubos delegatai. 
Jiems numatoma įteikti lie
tuvaičių rankomis išaustos 
tautinės juostos, liaudies 
meistrų sukurti medžio rai
žiniai bei skulptūros, kny
gos ir albumai apie Lietuvą.

Komjaunimo plenumas 
Vilniuje

(E) Liepos 10 d. Vilniuje 
įvykęs Lietuvos komjaunimo 
sąjungos antrasis plenun- 
mas svarstė tolimesnius šios 
organizacijos uždavinius.

Plenume dalyvavo ir LKP 
ck sekretoriai Sniečkus su 
Popovu ir kt. Komjaunimas 
ypatingai skatinamas vesti 
agitaciją už kaupiamųjų kul
tūrų išauginimą, kovoti

tepakraunama 22 tonos pre- jmus 
kių ir pervežami vos 22 kc- nius 
leiviai. Mat, lygiagrečiai ei
na plentas, kuriuo važiuoja 
autobusai. Traukinys iš Ska
piškio iki Pandėlio važiuo-

Tokią "Ameriką“ atklen- 
avuosius branduoli- Pa"ak Vilnies, dabarti-

nis Sovietų Sąjungos amba
sados YVashlngtone antrasis 
sekretorius Vytautas Zenke- 

t vičius. Jis kalbėjęs bimbi- 
Laima Baleišytė, 11 metų ninkų Mildos salėje.

Pasak Vilnies korespon- 
Zenke viėius iabai 

įdomaus pasakęs, vis- 
dą i ko, girdi, nesurašysi, bet vie-

Jos motina Bronė P,alei- ną dalyką jis norįs pažymėt: 
sienė yia Y ilniaus Žalgi- “Vienas, kas man metėsi i 
rio stalo teniso mokyklos akis, tai jis naujųjų ateiviu rei- 
vedėja, Sovietų Sąjungos kalą visai kitaip pristatė, negu 
stalo teniso rinktinės trene- daugelis išvietintųju veikėju ar

progdinimus? -E).
Lietuvaitė—

stalo teniso čempionė

Amerikon daugiau lietuvių, 
krikščionių’ demokratų sąjū 
dyje prasidėjo ti 
aižėjo vadinamieji 
kai.

Pereito karo sūkuriuose 
Lietuvoj atsirado vadina
mieji kovos sąjūdžiai, kaip 
šiai Laisves kovotojai, Lie
tuvos laisvės armija, Bend
ras vienybės frontas ir kiti. 
lie visi dėjosi esą neparti
niai. tiktai kovos dėl Lietu
vos laisvės sambūriai. Iš jų 
visų ilgiau išsilaikė vadina-

taip frontininkai slaptai pa
sisakė: "...susidarė vaizdas

tautininkais pavyko įsigalėti ^Kriu<’.ja’’<-io \olksšturmo 
i bubnais, ašarom ir kumš-

: čiais.“
Iš tų Jaunimo Žygių“ pa-

jstatbų numanu, kad tarp
a- „ . i .............. , į krikščioniu demokratu irŠių metų knksciomskos- f,..,..,.-,.A ., „ , . 7 irontininkų esama nesantai-demokratiskos politikos jau- i.~c • ,• .i-i -J ,.T • kos n toji trintis vis dideianimo laikraščio Jaunimo i,. . -• \• v., i o x • n lai nenuslepia šiuo metuįntis ir is- žygių Nr. 1-2 straipsnyje

. - - - »’r» -i • kJt.aiin.isxos spaudos tiki frontinin' Pervelai suprato“ šitaip at- .•i- • • j. • i -Jaunimo Zvgiai, tas vie-siliepiama apie frontinin-1 ninr., H • * j, ku . r pultelis jų nepi įklausomas
įiiuo fronii; inkų Įtakos laik- 

“Visame tame audiencijos rei- rastis (Teks via ir "Tėvynės 
kale kyšo vienas dalykas, būtent,, Sargas“, kuris čia kalbamu 
visiems bendruomenininkams i reikalu taipgi prabilo pa
nišku. kad ALTas gaudavęs au- skutimą jame numerv. Kel. 
diencijas pas prezidentus, kai red.). Visi kiti JAV einą Be
bus reikalas, ir ateity gaus ne- tuvių katalikų laikraščiai 
blogiau už Bendruomenę. Ką jau yra frontininkų paveik- 
ALTas Amerikos lietuvių vardu ti.
gali padaryti Lietuvos reikalu

pie frontininkus. 
Frontininkams kartu su

ja 2 valandas, o autobusas amžiaus mergaitė, Jugosla-. , laša 
tik 20 minučių. Kas trauki- vB()j laimėjo Europos stalo: (,entą, 
niu naudosis! teniso jaunių čempionės var. i daug į<

; ir aplamai Jaunimo Žy
mieji frontininkai — krikš- Baltuosiuose Rūmuose, padarys; giai via atviresni krikšeio-
čionių demokratų atskala. 
Vokietijoje, tremtyje, jie 
pradžioj laikėsi vieno fronto

ir dabar. Tai ko Bendruomenė, mškosjos demokratijos šali- 
siekė. Ji nesiekė Lietuvai naudos, j ninkai ir skelbiasi, kad jų 

leidėjai via Lietuvių krikš
Žemaičių šventė 

ties Platelių ežeru
(E) Jau penktą kartą prie 

Platelių ežero liepos 8 d. į- 
vyko tradicinė žemaičių 
šventė. Buvo atsilankęs ir -č. Ji savo dukrą pradėjo; net iš pirmesnių svečių persta- 
LKP ck sekr. Barkauskas, mokyti stalo tenisą žaisti, i tydavo. Jis pažymėjo, kad didelė 
kultui os ministias Banaitis,, kai I^aimutė buvo < metų. . dalis naujųjų ateiviu yra dori
k<’mp. Kaveckas ir kt. Ties "Išmintingas“ planavimas žmonės ir nesusitepę Lietuvos 
Platelių ežeru vyko kai nava- \ į liaudies krauju...*
las, skambėjo ne tik lituvių, J *’"Tiesa“ nusiskun
latv' 
tautų 
Dar

•ių, bet ir kitų "broliškų f’žia. kad iš Briansko (gilu- Y’ilnis meluoja, kad patys 
tų“ dainos. j moj Rusijos) cementas ve-1 daugelis išvietintų veikėjų“

. , žarnas Į Kaliningradą (buv. j kada nors būtų sakę, kad
resni broli Karaliaučių), o tuo pačiu naujieji ateiviai yra nedori

metu iš Akmenės, kuri vra žmonės. Tik visokio plauko
viena vyresnj 

atžymėjo

Vasilijus Silajevass rrv- netaip toli nuo Kaliningia-i Maskvos tarnai, čionykščiai 
šium su gimimo penkiasde- ’ do, toks pat cementas veža- >r atsiųstieji iš tenai, dergė 
šimtosiomis metinėmis ir už nias i Brianską. Tuo būdu v^us naujuosius ateivius vi- 

. "ilgametį darbą respublikos šimtai tūkstančių rublių iš- saip, kaip išmanė. Vėliau 
"prožektorių“ pagalba prieš} žuvies pramonėje“ apdova- metama be reikalo transpor- pradėjo ir jų tarpe vieną ki- 
įvairius trakumus. i notas "Garbės raštu.“ i fui. tą dorą rasti. O dabar, ma-

tyti. Maskva davė kitokį į- 
sakymą, todėl ir Zenkevičius Į 
jau surado, kad "didelė da
lis naujųjų ateivių yra dori
žmonės.“

Visi tai seniau žinojo, tik 
Maskvos pakalikams tai 

• nau jiena, ir jie dabar mėgins 
linksmesni veidą naujie-

nes ta nauda vsai nepriklauso 
nuo bendruomenininkų dalyvavi
mo ar nedalyvavimo delegacijoj, 
kol yra ALTas. Jie siekė kito. 
būtent paveržimo iš ALTo jo 
pozicijos. Tai pirmas žingsnis i 
visų sričių paglemžimą po Ben
druomenės sparnu. įskaitant ir 
politinei laisvinimo kovai vado
vavimą. kuris VLIKo kompeten
cijoj.“

Teisinga pastaba. Ir to
išlyti, tuo norėdami 5traipBnio išvadoje ”Jauni- 

idaugKiujųisavo bučysuvi-;^ žygiar uria frontj_ 
lot! nes, matyti, Įsitikino,|ninkams:

kad de,irdami menkai telai- -lžvadrae tektu ka„
nu.

Bendruomėnei būtų sveikiau, jei 
. - frontininkai atsisakytu savo ūž-
kanenę Mildos paramai su-;kulkiniu pastangų Bendruome- 
renges laidotuvin direkto- nės institudjas naudoti savo 

partiniams tikslams kovoj prieš

Y’ilnis praneša, kad tą va.

ęs laidotuvių direkto- nes 
l iūs Povilas J. Ridikas. Tai 
pravartu visiems čikagiš- 
kiams žinoti.

Čikagietis

cioniu demokratų jaunimo 
sekcija. Krikščionių demo
kratų internacionalo ir Vi
durio Europos krikščionių 
demokratų sąjungos narys. 
,.^’a 'ei'ta pastebėti, kad 
sitas "Jaunimo Žygių“ nu- 
mci is dideliais vargais viešai 
pasirodė. Mat. jis buvo 
spausdinamas Draugo spaus- 

■° tuvęje; kuiL matyti, pastebė- 
i- jusi J. žygius“ "nckošer“ 

i-asart apie frontininkus, 
trukdė jiems išeiti, ir tik 
i i ,Zredakcijos at
kaklumo dėka pavyko žur
nalą išspausdinti. 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražu Lietuvos žemėlapi 
Įgalite gauti Keleivio įstaigoj 

Toliau tas laikraštis pa- už 50 centų. 1

VLIKa ir ALTa.“
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— Roman, Maiki, pasi- lai užsidėjęs karaliaus vai- 
kalbėsime apie mūsų tautos niką. Bet politiniai sumeti- 
praeitį. Ar tu gali man ką mai kitaip diktavo. JJetuvo. 
nors apie ją pasakyti? (je tada vis dar tikėtasi, kad

— Galiu

rai šliūbą? į
— J uos sutuokė, tėve, mi- Į 

nėtasis vyskupas.'Sakoma, I 
kad popiežius Urbonas at-į
siuntęs net ir palaiminimą, 
nes Jogailą lenkai buvo jau 
apkrikštiję kataliku.

♦— O is kur tu žinai, Mai
ki? Juk tu tenai nebuvai.

— Apie tai, tėve, dabar 
rašo lietuvių evangelikų re
formatų laikrašty S. Kapo- 
svarv, buvęs augštas Vengri
jos pareigūnas. Jis pasakoja 
ir daugiau Įdomių dalykų iš 

i vengrų ir lietuvių praeities 
santykių, bet aš neturiu lai
ko visko aiškinti

— Maiki, aš dar nebuvau 
šitokių dalykų girdėjęs. 

YRA IR ŠITOKS KLUBAS

Pažanga medicinoje
PER PASKUTINIUOSIUS 30 METŲ

DR. STASYS JASAITIS
Paskaita, skaiota Ek-u.i.o >iai išgyvens 70 arba net 72-
Kultūros Klubo su uriiiRin«.
š. m. gegužes 2 , 
truinį>inta).

d. (.su-

Kalifornijoje yra klubas 
u daugiau kaip 10,000 na- 
ių, kurie nori apvilkti gyvu

lius, kad jie savo nuogumu 
"nevestų vaikų i papiktini
mą.“ Jo nariai norėtų, kad 
visos karvėš ir katės nešiotų 
trumpus sijonus, visi arkliai 
ir šunys—atitinkamas kel
nes.

Visokių žmonių esama, 
gal visokių ir įeikia.

Beveik kosdien mes 
išgirstame vi.- apie naujus 
erdvės užkariavimus. \ įsų 
akys nukreipto:- aukštyn. 
Gyvename er<Lė- amžiuje. 
Ir dažnai net ir užmirštame, 
Kad mokslininkai ir toliau 
giumiasi su žemiškomis 
problemomis ivai: io.-e moks
lo srityse. O tų problemų, 
dar senų ir vis naujų, iskyia 
neribotas skaičius.

Šiuo žodžiu norėčiau at
kreipti dėmėsi ne vien tik . 
tai, kas ligšiol medicinoje 
nuveikta, bet ir i tuos, kui ie 
visa tai nuveikė.

Iš tiki uju eia neįmano
ma net ir suminėti visų tų 
mokslo darbuoto iu ir visti iu 
atradimų, kurie prisidėjo 
prie medicinos pažangos pa
skutiniųjų 30-ties metų lai
kotarpyje.

Mūsų dienų medicinos 
mokslas tapo nepaprastai 
komplikuotas, čia nebeuž
tenka gerai pažinti vien tik 
savo sritį — reikia gerai pa
žinti ir kita- medicinai rei-

,4 metus.
Tokio ilgo amžiaus gali

mumas buvo atsiektas tiktai 
dėka darbo daugelio žmo
nių: gydytojų, chirurgų,
mokslininkų ir socialines sri-( 
ties darbuotojų. Bet ar nebus 
tame darbe daugiausia pri
sidėję tie, kurie sugebėjo pa
kinkyti, pajungti chemiją i 
biologijos vežimą. Tai atlik
dami, jie pradėjo naują me
dicinos mokslo revoliucinę 
erą naujų kelių, naujų atra
dimų ieškojime. Ta nauja 
biologijos ir chemijos moks
lų jungtis dar tik visai nese
niai atsirado. Jos didžiausi 
pasisekimai dar ateityje.

PERU SOSTINĖJE PO PERVERSMO

i oisiija žygiuoja akmenų primėtyta sostinės gatve po 
demonstracijos išvaikymo. Demonstrantai protestavo 
prieš karo vadų sauvalę ir priesaikos laužymą.

žmogaus organizmui. Dėka 
būtent—sulfadi-Su jos atsiradimu prasidėjo 'K‘no 

moderniosios chemotcrapi- P*'.vko isgelbeti ūks.
jos amžius. Viena iš pirmųjų tan™* . anl™J°i pasauĮ.nio Karo metu. Kiti

E. GALVANAUSKAS 
BUVO SUSIRGĘS

Buvęs 1905 m. revoliuci
jos veikėjas, Nepriklauso.medicinos mokslo svajonių - _ . . i - . - - .

riekiu buvo noras surasti valstal' ^‘asuži. mos Lietuvos mimstens prr.ir dinas ir sulfathalidinas pa- mininkas, užsienio reikalųtokias medžiagas, cheminius . . , . .. ...
junginius, kurie, įleisti V s.rorle abal sekmrng. desrn. mmmuns, Imansų mnuste- 

k,™ « ™hzt„ no tenjos n kitų, o ypač chirur- ris, Klaipėdos (vėliau Šiau-

Vokietija laimės karą, taigi,
— Nu, tai pasakyk ką prie jos prisiglaudus, Lietu-

nois apie mūsų buvusius ku- va būtų apsaugota nuo revo- 
nigaikščius. liucijos. \ adinasi, vokietis

— Jie visi jau po žeme,'buvo pakviestas politiniais y° Py,es
tėve. tikslais. Panašiais sumeti-•knyge,ę ~

— Nu, tą tai ir aš žinau, mais ir Jogaila buvo supo-! 
motas su Jadvyga. Bet tėvas1 
klysti, kad ji buvo lenkė.

— Nu, tai kas ji buvo?
— Ji buvo vengrų tauty-

— Jeigu tau nesvarbu, tai į bes mergaitė, teisingiau pa- 
i sakius, ne mergaitė, bet mo-;

ir as žinau. 
Ale pasakyk, kaip jie gyve
no, kokias mergas mylėjo?

— šiandien tas jau ne
svarbu, tėve.

mnn cvoi-hll JIiau O v ai *^v«,

JUOZAS STALINAS
Šiandien, kada prieš 8 

metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu .... .
ir jo lavonas ..išmestas u I kalingas srn^: tbemljų. fi- 
mauzoliejaus Maskvoje, |a. p>ką, biologija, net ,, mate- 
bai Įdomu paskaityti Kelti 
vio prieš 15 metų išleistą

žmogaus kūną, sugebėtų ne
tiktai naikinti bakteriją—Ii- i 
gos sukėlėją, bet taip pat bū- 

i tų ir nekenksmingi pačiam j 
kūnui arba atskiroms jo da
lims.

’matiką, kad sugebėtum dirb
ti mokslini tyrinėjimo darbą

Naudingos bakterijos
1909 metais Paul Erlich 

savo darbais Įrodė, kad tai 
yra galima, kad tai nėra tik 
kokia neįvykdoma svajonė.

— Kodėl taip jau svarbu?1 teris, nes jau buvo ištekėju-, 
Maiki, visiems lietuviams i si už Austrijos kunigaikščio

ginių infekcijų gydyme.
Penicilinas

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai. 

Įsigykite tą knygutę!

Tai reiškia, kad ir (Įaugu-' Tais metais jis pirmą kaitą 
ma atradimu nėra ir negali 'sėkmingai pavaitojo savo iš
būti tik vieno a.-mens kūri
nys, bet reprezentuoja dide-

rastą Salvarsaną sifilio gy
dime. Bet tai buvo tik kukli

NAUJAUSIOS KNYGOS
šiandien svarbu žinoti, ko-į Vilhelmo, 
dėl Lietuvos kunigaikštis Į —Ar tu šiur, kad ji buvo ,
Jogaila apsiženijo su palio-Į vengierka?
ke Jadvyga?, Argi Lietuvoje, — Taip, tėve, ji buvo
nebuvo mergų? į Vengrijos karalienės Eiz-

— Žinoma, kad buvo. Bet bietos duktė,
valdovai, tėve, ieško sau mo-’ — Maiki, man rodos, tu
teių kitose tautose. Tai da-turi misteiką. Juk visas svie-' LIETUVIŲ 
romą politiniais sumetimais,! tas žino, kad Jadvyga buvo MERIKOJE, St. Michelso- 
nors tai nevisada išeina jiem palioke, I’aliokijos karalai- no vaizdžiai parašyta šio 
Į naudą. Pavyzdžiui, pasku- tė. Juk dėl to ir Jogaila pa- 
tinis Rusijos caras buvo ve-'Sidarė Lenkijos karalium, 
dęs vokiečių tautybės kuni- kad su ja apsiženijo. 
gaikštytę, manydamas, kad — Ne visai taip, tėve.
tuo būdu bus pagerinti Rusi- Kaip sakiau, pirmiausia Jad- ............. .
jos santykiai su Vokietija, vyga buvo ištekėjusi už aust- tt’vA STATANT* Randu 
Bet išėjo priešingai. rų kunigaikščio Vilhelmo,: skipiiio atsiminimai. I,h

— Nu, caras, Maiki, tai kuns vėliau pasiekė Lenki-, , k j §-00
kita rokunda. Visi žino, kad jos sosto ir gyveno Vavelyje, i ’ 'J*' ; '/
jis buvo puskvailis. , Lenkijos karalių rūmuose.i 'IENISl MEDŽIAI,

lės grupės mok.'iinir.ku ilgų Pėdžia. Atrodo, kad moks- 
metų darba ir to darbo vai- las ir mokslininkai dar ne- 
gjug įbuvo pribrendę pasinaudoti

• ta naująja mintimi, nes pra
Laboratorijų reikšme

Didžiausia.' mokslininkam
atpildas ai nebus ūk randa-įnio karo fronte atradimo.

TAUTŲ KAPINYNAS SI-
' BIRO TUNDROJE, H. Taut

vaišienės šiurpūs atsimi
nimai iš Sibiro vergijos, 
134 psl., kaina $1.25.

Kailu su juo gyveno ir Jad

Pirmųjų sulfanomidų pa
sisekimo džiaugsmui dar ne- 
atslūgus, tyrinėjimų kryptis 
pasisuko visai nauja linkme. 
To priežastimi buvo dar ge
resnio, dar stipresnio ir daug 
saugesnio antibiotiko sura
dimas.

1941 metais buvo pirmą 
kaitą sėkmingai pavaitotas 
penicilinas. Kada dr. Do- 
magk (prontosilo išradėjas) 
keletą mėnesių po savo 
svarbaus atradimo buvo pa
kviestas skaityti paskaitą 
anglų karališkajai medici-

lių) Prekybos Instituto di
rektorius Ernestas Galva
nauskas dabar gyvena Ma
dagaskaro valstybėje (sala, 
netoli Afrikos pakraščio).

Šių metų birželio mėnesį 
jis buvo sunkiai susirgęs, 
jam buvo padaryta operaci
ja, po kurios jis jau baigia 
sveikti. Linkime jam dar il
gų metų.

E. Galvanauskas šių metų 
lapkričio 20 d. minės savo 
amžiaus 80 metų sukaktį.

KANADA

! ėjo net 26 metai iki sekančio !nos draugijai, jo pasiklausy- 
'svarbesnio tame antibakteri-iy. >«u>tų muro-

mas mokslinio tyrinėjimo la
boratorijose. To.-e ia?(orato
rijose formuoja.'! ir rr.edici

1935 metais Gerhard Do

IŠEIVIJA A- naujomis

Valstiečių liaudininkų 
suvažiavimas

. , Liepos i4-io a.n. į iuc.
biologas Alexander Fleming. £>j-ydges, Ont., esantį Juozo 
Po paskaitos, atsisukęs į gre- j Biržėno tabako ūki buvo su- 

AV ir Ka-
, . i nadoje gyvenančiu valstie-

as tunu kai ką daug geresni j čių liaudininkų. Ju tarpe bu- 
uz prontosilą, bet niekas ne- Į
nori manęs išklausyti. Nega
liu nieko savo išradimu su-

magk, tuo metu dirbęs gar- sėdėjusį kitą draugijos na. j yažiavę apje j ą 
siose Vokietijos I.G. dažų H, Jis pasakė- Zmai, Mac,;na<j - nryVenančn

nos ateitis. Tenai žmogaus- industrijos laboratorijose,: 
mokslininko idėjos įgauna i paskelbė savo dabar jau is- 
savo forma ir naujos žinios'torinių tyrinėjimų—raudo-Į 
įsikūnija, tampa realybe ir nojo dažo Prontosil srityjeĮ 

viiūmis ateities: rezultatus. Jam pavyko pa-'
žmogaus gyvenimui demonstruoti, kad šis dažas

vo eilė plačiai visuomenei ži
nomų žmonių, kaip Liudas 
Šmulkštys, Mečys Mackevi
čius, Jurgis Strazdas, Jonas 
Beitašius, dr. Kazys Karve
lis, Petras Januška ir kiti. 
Dvi dienas buvo tartasi or
ganizaciniais reikalais, skai
tytos paskaitos, referatai, sa-

domirti ir surasti chemiką, 
kuris man padėtų tęsti šitą 
darbą.“

Ką gi jis turėjo? Jis turėjo 
' žalsvą pelėsį, kuris vieną 
gražią dieną vėjo buvo į- 
blokštas pro langą i jo labo

Tu mokslininkų naujieji sugeba sunaikinti miltingą 
-treptokokinę infekciją la
boratorijos gyvuliukuos, ne

žalos

atradimai nepa.-iunčia rake- 
ir pa

krašto lietuvių istorija,
500 puslapių, kaina mink- tos Į menu!;, bet. nor 
štais viršeliais $4.00, o
kietais $5.00.

NEPRIKLAUSOMA LIE-

mažu, nors i: truputį, ii- padarydamas jokios
gina mūsų ir mūsų vaikų gy
venimo metus, sėkmingai 
naikindami bai.-iųjų ligų te
rore, pakeikiami senatvės .. , . . ...
skausmus prailgintu džiaugs,' labai svarbių atradimų.. Lai- tenologinę lėkštelę), kurioje

patiems gyvuliukams.
To pasėkoje greitu laiku

buvo paskelbta, visa eilė to-.iOs ligoninėje ir pripuolamu 
Ūmesnių, naujų ir taip pat būdu pateko i ’petri“ (bak-

ratoriją Londono šv. Mari- kyta begalės trumpų ir ilgų 
kalbų. Daug laiko ir dėmesio 
skirta Nepriklausomos Lie
tuvos (laikraščio) temai ir 
nutarta visomis jėgomis N. 
Lietuvą gerinti, tobulinti. 
Šalia būrio vietinių kanadiš- 
kių, tabako ūkininkų, buvo 

taipgi iš Toronto ir 
Montrealio, o amerikiečių 
tarpe mačiau visą eilę De
troito ir Chicagos liaudinin
kų, netgi su žmonomis ir vai
kais. Suvažiavimo techniš
kus reikalus tvarkė du ener
gingi "tabokiniai“ liaudi
ninkai—Juozas Birzėnas ir 
Petras Dragūnevičius, savo 
šeimų padedami.

N. A.

dr. Fleming augino savo 
bakterines kultūras. Jis pa-

kt* devynių mėnesių Four- 
neau, tuo metu dirbęs Pas-i
teuro Institute Paryžiuje, su-! stebėj’o, kad šitas pelėsis bu

inu ir prasmingu gyvenimu. 
Taip pa: ai.'<u. kad pa

žanga med LI « e vyksta ne
roma

nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50— Bet taip dalydavo ir 

kiti valdovai. Pavyzdžiui,
18-tame šimtmety Prancūzi
jos karalius Liudvikas XVI 
vedė Austrijos karaliaus
dukterį, ir abiem revoliucio- o------ - " Tr'/TT K’TT’RAš
menai nukirto galvas. Rusi- heĮmą įie ^vijo. Norėjo pas- 
jos caras, kuris vedė vokie-

vyga. Bet lenkai apsispren-'
dė, kad jų karalystei bus ANGLŲ KALBOS GRA- 
naudingiau suporavus ją su MATIKA, 215 psl., kieti vir-
Lietuvos didžiuoju kuni-, šeijai< kaina............?3e5()
gaikščiu Jogaila. Todėl Vii

cių tautybės moterį, taip 
pat su visa šeima žuvo per 
revoliuciją. Ir šiandien, tėve, 
valdžios viršūnėse ne visur 
sėdi saviškiai. Pavyzdžiui, 
Švedijos karalius yra pran
cūzas, o airiai savo sostinės 

Į galva išsirinko žydą.
— Bet lietuviai to nepa

darytų, Maiki.
Netvirtink taip drąsiai, 

[tėve. Juk 1917 metais, kai 
;ai o valdžia subyrėjo, Lietu- 

lvos kunigėliai su ponais bu
vo pasikvietę į Lietuvos ka
ralius vokietį Urachą. Jis 
nė lietuviškai nemokėjo; ku
nigai vos išmokino jį lietu
viškai sukalbėti "Tėve mū-

kui ji bėgti ir jaunutė Jad
vyga, bet lenkai neišleido.

Antane 
Tūlio 11 novelių, 196 psl.. 
kaina .................  $3.00.

rado Prontosilo dažo akty
vaus komponento stiaiktūrą 
—Sulfanilamidą. 1938 me- 

Sino tarpu noriu ilgiau su-Į tofe anglui Whitby pavyko 
stoti tik tie.- keletu medici-1 prasti dar vieną sulfonami- 

svar-Ųte, kuris pasirodė labai ak
tyvus kovoje su plaučių už

vien tik labo: merijose, bet 
tolygiai ir ligoninėse, klini
kose ir gyd. ioo kabinete.

nos mokslo pažangai 
besniu atra i!’' kurie buvo

vo pajėgus sunaikinti kai ku- Į 
rias jo auginamas stiprias vyrų 
bakterijas. Tai Įvyko net 
septyneri metai prieš pron
tosilo atradimą, būtent—
1928 metais.

Bus daugiau

— Maiki, man čia išrodo, VEIDU PRIE ŽEMĖS, para-
kreiva istorija. Jeigu Jadvy. šė Kotryn aGrigaitytė. 13
ga buvo jau ištekėjusi už to novelių, 204 psl.,* kaina
austrijoko. tai kokiu spasabu $2.00.
būtų galėjęs su ja apsiženy ti tci.'ivtta amūsiškis .Jogaila, ką? , LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-

— Buvo truputi keblumų, j Stasy
teve, nes reikėjo laužyti pir
mosios santuokos sakramen- i 
tą. Dėl to ir pati Jadvyga la- i 
bai sielojosi, nes buvo labai 
dievobaiminga moterėlė. Bet RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
vyskupas Bodzanta išaiški- ATSIMINĖJAI, parašė Juo-

Michelsonas, 500 nusla 
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.

no, kad tą sakramentą reikia 
užmiršti, o jo vieton kitą pri
imti. Ir taip Jadvyga buvo 
suporuota su Jogaila. Ji bu
vo vos tik 12-kos metų am-

Isų.“ Kodėl jie taip darė?' žiaus jaunuolė, kai Jogaila
[Gal Lietuvoje nebuvo kan 
Ididatų į karalius? Buvo. Ir 
[vysk. Karevičius, “ 1

buvo jau 37 metų vyras.
— Nu, tai kokia čia galė-

ir Smeto- J° būti pora0 Juk Jadvyga 
r.a, ir Gabrys, ir Voldema- 'fcuvo dar beibė. Ir kaiiigi ku
ras—kiekvienas jų būtų mie- nigai galėjo duoti tokiai po

atsiekti laboratorijose, ki
taip tariant, delninėje me
dicinoje.

Apie tai k b darni, nega
lime išven.'.i i paminėję ii 

tais is'abi žais sūri

į degimu. Tai buvo Sulfapy- 
į idinas.

Tie keli pirmieji išradi
mai ištraukė milionus žmo-; 
nių iš mirties nasrų. Taip

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 

štų ’ l)rasblėjo moderniosios che- ^rau^L. atsiminkite,
arbu j moterapijos amžius.

•- 1 Nors ir labai efektyvūs
buvo tie pirmieji sulfonami- 

niekados i e -na įėjo būti sėk- ^ai, vis dėlto jie dar turėjo
vi i -as- be dauge-jnemazai labai nepageidau-Į**^ 

jamų, vadinamų, (šalutinių 
reiškinių.

Nemaža?
liniuku ir tyrinėtojų, o ypač 
iš JA V, tęsė šitą darbą toliau į Stepono Kairio 
ir ieškoio kitų sulfonamidų, budo”, kaina $5.50 
kurie būtų tiek pat efektingi,
bet visai nenuodingi žmo
gaus kūnui. Dr. James M.
Sprague buvo bene vienas 
iš sėkmingiausių. 1939 me

nantis šian- tais jam pavyko sintezė sul-i vio administFarijoje:
,-šutiniu? sta- fapyridinų, kurie pasirodė! nmadov.
nmis—tikriau- daug mažiau kenksmingi So. Boston 27, Mam.

mokslininke 
pastebėti

nių.
šitų pasižy

mėjusių m 'k-’irinkų darbas

kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

H. Tautvaišienės "Tautu 
kapinynas Sibiro tundroje,“

VOKIETIJA

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūd žiuvienė, 88, 
psl. kaina............. $1.00
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

mingai uz’ 
lio kitų. ši: r; ’ 
artimos ai t 
nės praeiti 
pionierių 

j net ir ner.žb iivto 
į ris nuola* vki ir 
Į mas tol. kr 
’tuos. Taip 
pramintom i

Kodėl ilgiau gyvename

. Vaikas, 
dien, pagal 

• tistinius <

tūkstančių 
ir tolimes- 

mokslininkų- 
!ėto. dažnai 

darbo, ku- 
ia ir bus tęsia- 
’žmonija egzis- 
ir.i s sekame jų 
: pėdomis.

Nauja lietuviu taryba
Liepos 5 d. į PLB Vokie- 

tuvių Išeivija Amerikoje,” ti jos Krašto Tarybą išrinkti: 
skaičius moks- kaina minkštas vršeliais $4, kun. dr. J. Aviža, tėvas A.

Stasio Michelsono “Lie-

,; kietais $5.00.

Lietuva
I

“Dieno-Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktiej 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei

Bernatonis, O. Boehm-Kru- 
tulytė, dr. J. Grinius, kun. A. 
Keleris, A. Lenertas, kun. 
Br. Liubinas, A. Mariūnas, 
dr. J. Norkaitis, I. Rugienius, 
Fr. Skėrys, J. Stankaitis, 
kun. V. šarka. inž. J. Valiū
nas, J. Venckus.

Naujoji taryba susirinks 
posėdžio rugsėjo mėn. pra
džioje Huettenfelde.



/

Puslapis šeštaa

STEPONAS KAIRYS

Iš kūdikystės atsiminimi)
SULAUKĘS ŽIEMOS, LAUKSIU PAVASARIO 

Pavasaris

(Tęsinys)
Kažkas ir man šnabždėjo, kad gamtoje vyksta ryš

kus persilaužimas, kad reikia baigti visi didieji reikalai 
su žiema ir visu veidu pasisukti i pavasari. Pas mane tų 
reikalų su žiema tartum ir visai nebuvo. Klojime, kur per 
gavėnią suaugusieji jau nuo ankstyvo ryto šešiese ir net 
aštuoniese sutartinai ir dienų dienomis kultuvais grojo 
javus kuldami, man iš viso jokio darbo nebuvo. 1 meda
vau ir aš anksčiau atsikelti, kai būdavo minami dvejose 
jaujose džiovinami linai: juos minant, reikėdavo varinėti 
arklys, kad suktų linams minti krumpliuotą veleną. Bet 
visi linai jau buvo išminti.

Pradėjusi atsigauti gamta, kas kartas gražesnė, vis 
jdomesnė ir veržlios gyvybės kupina, žmogų viliojo i save, 
| laukus, i saulę ir dangaus mėlynę: bet ir ore jaučiaus 
gyvenimo džiaugsmo ir laimės pertekęs. Laisvė—organiš
kas pajautimas. Jos beveik niekas manyje nevaržė, negut 
tik reikalas padaboti žąsiukus. Jau laukan išleistus galvi
jus ganė samdomas piemenukas. Ir vyrai jau buvo išėję 
laukan, per žiemą nuo darbų atsigavę ir gyvos nuotaikos 
pagauti jau pradėjo ruoštis dirvas vasarojui sėti. Bematant 
atėjo Sekminės.

KELEIVIS, SO. BOSTON ,

IŠLIKO GYVA

Telefonininke Loas Ann Frotten, 20 metu amžiaus, su
manė su savo sužadėtiniu iš lėktuvo parašiutais nusi
leisti. Jos sužadėtinis nusileido laimingai. bet jos pa
rašiutas neišsiskleidė ir ji nukrito į Mystic ežerą iš 
2.500 pėdu aukščio, bet išliko gyva. Jai Įlūžo dviejo
se vietose nugarkaulis ir apdraskė kiek veidą. Ji guli 
ligoninėj, šalia jos motina. Viskas tas atsitiko Massa
chusetts valstijoj. LoLs Ann šoko .parašiutu .pirmą 
kartą ir sako, kad tai buvo ir paskutinis još šokimas.

KELIOS AUKSINĖS 
GYVENIMO TAISYKLĖS

JI KELSIS

Ben. Rutkūnas

Nr31, Rurpiūčio 1, 1962

Keliai, kūne veda vienus 
žmones i kitus, labai dažnai 
yra ilgi ir eina per gilias 
prarajas, todėl yra labai ge- šnibždės, 
rai kartais sustoti ir pagalvo
ti apie tiltus per jas.

Visų pirma turime kreip
ti savo dėmesj į kitus žmo 
nes. Tai reiškia, turime 
stengtis kitus suprasti. Mesi 
turime žinoti, kad kiekvie

dingas. Apsvarstyk, kas ja
me tau gali būti gero, ir elkis 
pagal savo protą. Jei tu vi
suomet kitų klausysi, būsi 
panašus i mokini, kuris pa- 
sikliauna, ką jam kitas pa-

Gyvenk savo gyvenimu. 
Nėra nieko blogesnio, kaip 
visuomet norėti gyventi taip, 
kaip gyvena koks nors X ar 
Y.

Daryk kitam gera, nelauk
damas atlveinimo, ir venk

nos dvi akys kitaip mato, blogo ne dėl bausmės bai- 
daiktus, todėl turime gerbti 
kitų savaimingumą ir leisti 
jam pasireikšti.

Todėl nesipešk su kitaip 
manančiu, nes visuomet yra Apie komunistus ją rasite 
kelias, kuriuo einant, galimai Keleivio išleistoje knygutėj 
vidury susitikti. Ne tik ma- • "Tikra teisybė apie Sovietų 
tematikoj yra bendras var- Sąjungą."
diklis. • I Joje rasite bendra žinių

Būk garbingas santykiuo-j apie Sovietiją. apie jos pa
se su kitais žmonėmis. Bet dėti, kaip bolševikai paėmė 

valdžia, tvarko ūki, kokia

mes.

TIKRA TEISYBE

būti garbingu ne visuomet 
reiškia sakyti, ką manai, nes 
neretai galvoji klaidingai.
Sakyk, ką tu galvoji tik ta
da, kada esi kelis kartus ( 
pergalvojęs.

Ką nors gerbti nereiškia kaina tik 50 centų, 
ji liaupsinti. Ko nors nekęs
ti nereiškia jį kojomis spar
dyti.

Klausykis

yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir t.t.

Ypač šiuo metu ji naudin- 
j ra ir Įdomi paskaityti. JosI 1_ •_ -'/V_______

Iš visų mano iki šiol švęstųjų švenčių Sekminės man ; 
buvo pačios linksmiausios gal dėl to. kad jas lydėjo at
gimstančios gamtos puošnumas, ir Sekminės buvo tos at
sigaunančios gamtos sveikinimas.

Iš paties ryto, Banadutės padedamas, iššlaviau visą 
kiemą, ir ji išbarstėme švariu geltonu smėliu. Brolis Jonas ■ 
artimiausiuose krūmuose, iš anksto nužiūrėjęs, jau buvo 
nukirtęs ir atnešęs jaunais lapais pasipuošusių kvapių i 
berželių. Juos tuojau pririšome prie gonkų i mūsų gryčią Į
ir prie klėties stovėjusių Stulpėlių. ič VartoVVT ’ •• sr-— j

šventadieniškas. Sesutė Antosė tvarkėsi gėlių darželyje. į 
Visi pasipuošėme ir puošnūs sėdome prie stalo pusryčiauti, » 
visi su šeimyna prie vieno stalo. Ant stalo per Sekmines > 
buvo pernelyg sotu.

Pas mus buvo iš seno užsilikęs paprotys per Sekmines i 
bažnyčios vieton lankyti savus kapus ir įnirusiems pagerb
ti statytus kaime ar ir kaimo laukuose kryžius. Senovėje , 
retas kaimas neturėjo savų kapinių, kuriose laidojo sava
me kaime mirusius. Tą senovės palikimą stropiai naikino Į 
kunigai. Kai prie bažnyčių visur buvo parapinės kapinės • 
ir kai nuo kiekvieno laidojimo vis kas nors nutrupėdavo i 
ir Klebonui, bažnyčia pradėjo drausti suaugusius laidoti 
kaimo kapinėse. Kaimų kapinės pradėjo nykti, pradėjo 
būti užmirštamos, ir jei dar kas ten buvo laidojamas, tai 
tik maži vaikai—"angeliukai.“

Savas kapines turėjo ir mūsų kaimas. Niekas neatsi
minė, kada jos buvo Įrengtos, bet jau seniai jose suaugu- i 
šieji nebebuvo laidojami,—tik maži vaikai. Bet mūsų se
nos kapinės buvo ir nepaprastai gražios gamtos. Jos buvo 
mūsų šilelyje. Jau seniai šilelyje iškirstame miško bare. 
kuriame tankiai užsinešusios eglutės nerodė noro miškui 
nusileisti, pati kirtimo viršūnė buvo palikta kapinėms ir 
pažymėta keliais mediniais kryžias, gal savo laiku ant ka
pų pastatytais.

Kapai suslūgo, žolė sužėlė, ir jokie gauburėliai jau 
nebebuvo matomi. Patys kryžiai paseno. Kurte buvo su

Pasaulis — pūvantis lavonas. 
Išniekintas žmogus...
Pašvaistėmis raudonas 
kvatojasi dangus.
Išvy ti iš lizdų ereliai klykia, 
tankynėj slepiasi žvėris.
O, dūki, žeme, savo sūnus ryki — 
te pragaras pasigėrės!
Ar negana tau buvo duonos, 
palaimoje taikos? —
Pagimdė išgamas madonos 
ir žūčiai išdavė vaikus.
Tranai Įgudo viešpatauti
apgaule, priespauda, kerštu — 
ir veda i bedugnę tautą, 
ir mindžioja teises tautų. v.
Naktim pajuodęs dangaus skliautas, 
veidai papilkę pelenais — 
vaitoja išblaškytos tautos 
ir brenda kraujo nemunais.
Sutrupės grandys. Kelsis teisė
gyva iš kraujo, pelenų-------
Tik ar atvertos žaizdos baisios 
švinu guls sąžines tranu?!.

Per gydytojus keliaująs žmogus

rasis, matydamas tą pacien
tą pirmą kartą, sugaišta 
daug laiko, kol tą žmogų iš
klausinėja, apžiūri, jo ligą 
išaiškina.—ir vėl vaistų pri
rašo. Neretai būna, kad ki
tas gydytojas be jokios blo
gos valios apie tą pačią ligą 
truputi kitaip paaiškina, ne
gu pirmasis gydytojas. Čia 
pacientas "susimaišo“, nebe
žinodamas, katruo gydytoju 
betikėti, nors dažniausiai a- 
bu tą pat pacientui sakė tik 
kitais žodžiais.

Bet žmogus dvejoja—gal 
anie du gydytojai "neatspė
jo“ jo ligos. Po kelių dienų 
ar savaičių jis keliauja pas 
trečią, gal jau toliau nuo jo 
namų, pas visai nepažįsta
mą.. Galbūt, jau nuėjęs pas 
antrą gydytoją, jis stengėsi 
nuslėpti kai kuriuos ligos 
simptomus—požymius— te- 
gu,girdi, gydytojas ''atspė
ja“, kas jam yra. Panašiai 
jis elgiasi ir pas naują gydy
toją,—ir tas turi "spėti,“ nes 
ligos istorija dar sunkiau iš. 
gauti iš tokio paciento.

Pas trečią gydytoją ligo 
nis gauna naują receptą ai
porą ir vėl perka vaistus, at- 

, seit—"gal to gydytojo bus 
1 geresni.“ Neretai jis apsi- 
! kiauna buteliukais visą len
tyną. Tik bėda. kad nebeži- 

i no nė kurtų vaistų, nė kada 
1 beimti ir pasitaiko, kad ima 
dvejus tuos pačius vaistus 
ar visai panašius, tik skirtin
gų bendrovių pagamintus.

Kodėl žmonės taip daro?
Pirmiausia, viena priežastis 
tai abejonė, ar jo ligą "at
spėjo“, t. y. atpažino ir ar 
gy dymas tinkamas. Gi ligas 
šiais laikais gydytojai retai 
"tespėja“, o nustato tikrą di
agnozę iš ligonio istori jos, 
jo apžiūrėjimo ir laboratori
niu tyrimų. Gydytojai prira
šo beveik tuos pačius vaistus 
toms pačioms ligoms—čia 
nėra didelio skirtumo.

Gal ir 6*1 to žmogus ke
liauja nuo vieno gydytojo 
pas kitą, kad jis negali "su
tikti“ su savo lioa, nenorė
damas tikėti, kad jis tikrai
serga ir reikalingas rūpės-1

,-l- 1 LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE.tlflgO JiydvmO, O no atsieik-Į surinko ir snrpdaeavn Jonas Ba- 
tinio vienkartinio vaistų pri
rašymo. Gal jis nepasitiki 
tuo ar kitu gydytoju? Kaip 
ten bebūtų, išvada yra vie
na : susirgus reikia būti viano 

j .gydytojo priežiūroje, to, ku- 
i riuo pacientas pasitikėtų ir 
i pildytų jo nurodymus.

Tai labai svarbu sergant 
chroniškomis ligomis, kaip 

aukštas

geių žmonių

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivi.” Kaina me-

patarimo: jis gali būti nau-1 tams penki doleriai.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

r.IETI’VTir IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi šio krašto lietuviu rotoriui, 

iliu'-tmota. parašė St. M i
chelsonas. virš 500 nu-dan'u. Kai
na kietais viršais $5.00, minkš'ni®
viršais................................. .. $4.00
kaina ....................................... $1.25

tVTT.OSNTS T PRAEITI. K. Žuko j 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na .................. .. $5.09

VATKO SVEIKATA, parašė dr. V 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. 130 psl.

UTENOJ ANT. “knv«me«iu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi 
minimai, 4A4 psl., kaina... .$0.00

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 nusiautai 
Kaina ................................ .. Sfi.00

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS 
paruošę Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių j- anglų kaRvomi® 
anie lietuvius visame pasaulv. 

404 psl. Kaina ....................... $0.50

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE.

HE MOK p A TINTO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knv"a ?’u dienu k!ao®imam® su
prasti. Kaina ........................... 50c.

IETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir jdomiai parašyti 
atsiminimai kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, gerinusia dovana kiek
viena p-oga. gražiais kietais vir-

pii~ iRpių,
... $5.50

pi ’ytnitna. 9’U
didelio formato. Kaina

stogeliais, pairo ir pasidarė skylėti. Voveraitės tuos kryžius giau nepraeinančiam 
pradėjo naudoti savam reikalui. Paseno ir iš medžio dary
tos "mūkelės“, ir jau sunku buvo atpažinti, kuri šventąjį 
kuri vaizdavo.

Bet čia buvo nepaprastai ramu. Kapines iš visų pusių 
supo augalotos pušys ir, vėjo supamos, čia palaidotiems

GYD. VL. K.
Ši kartą sveikatos patari- pacientą ir, paprastai, išaiš- širdies sutrikimas, 

mų straipsnelis bus ne apie kiną, koks to žmogaus nega- kraujo spaudimas (hipertin- 
kokią ligą. bet apie pati Ii- lavimas ir kaip jį gydyti, ir ?1Jab bronchitas, cukrinė li
goni—pacientą. ' tam reikalui dažnai prirašo £a ir kt.

Bet kokiam negalavimui vaistų. Grįžęs iš gydytojo Į- Kad nereikėtų gydytojo 
užėjus, ar tai ūminiam ar ii- staigos, žmogus ima prirašy-; ieškoti susirgus, geriausia ji 
giau nepraeinančiam—chro- tus vaistus kelias dienas ar j aplankyti dar sveikam, dar 
niškam, žmogus dažniausia ilgiau ir, geriau nesijausda- nesergart. Tai geriausia pa

daryti viena karta per metus 
pagrindiniam sveikatos pa-

krepiasi Į gydytoją patari- mas, žiūrėk—jau traukia 
mo. Gydytojas apžiūri toki pas kitą gydytoją. O pasta-

tikrinimui (visi, sulaukę 40 
metų, turėtų tai atlikti kar
tą per metus). Taip gydyto-

laiską, kurtame buvo parašyta, kad mūsų kaimas yra į- 
terptas Į artimiausią kolchozą ir kad kolchozo reikalams 

šnekėjo savo amžino nuraminimo kalbą. O tarp senų kapų nukirsta paskutinė šilelio pušis). Kai jau aplankę senas • jas geriau pažintu ta žmogų, 
čia vis atsirasdavo ir naujai supiltų ir išpuoštų dar nenu- kapines grįžome namo, stabtelėjome kalnelio viršūnėje ir'0 pacientas "priprastu“ prie 

akimis kiek siekdami apmetėme visą apylinkę. Kokio gydytojo, tai ir aplankius 
grožio vaizdas! Pastarąjį ligos metu būtu

T. . xr -- daug lengviau susikalbėti
Is ševelinės malūno tvenkinio atsiplėšdama Nevezos bei gydytis

vytusiomis lauko gėlėmis — motinų skaudžios meilės 
ženklas dar neseniai čia palaidotiems "angeliukams.“

Linksmas pasipuošusių moterų ir vaikų būrys, jų tar
pe ir mudu su Banadute, pasileidome iš kaimo tiesiai Į 
senąsias mūsų kapines, į kalne žaliavusi šileli. Moterys 
užtraukė giedoti, o mes vaikai, pašokėdami, pievoje pama
tę pražydusią gėlikę, puolėme ją nusiraškyti, svaigdami 
nuo saulės šviesos, dangaus mėlynės ir nuo oro, ir sekėme 
suaugusius. Rugių lauke žalia siena kai p mūras jau kilo 
rugiai. Takas per kalnelį vedė tiesiai i šileli, i kapus. Bema
tant buvome ir kapinėse pušų tykaus šlamesio sveikinami. 
Dar buvo sugiedota, kryžiai apkaišyti lauke surinktomis 
gėlėmis. Ramūs grįžome namo, tartum lankę pažįstamus, 
savuosius. Grįždami lankėme ir kitus kryžius kaime ir 
laukuose.

upelė toliau vyniojasi, kilimuose besislapstydama melsvai į 
sidabrine juostele, iki pasiekia Nevėžio ežerą ir dingsta 
ežero mėlynėje, kurios didokas plotas matyti iš kalnelio.
Toliau Ažunavėžio kaimas, sodeliuose besislepią jo 
tiobesiai, dideliais plotais pradėję žaliuoti laukai. Dar 
toliau jau nebeįžiūrima erdvė, neaiškiai išmarginta pa
dūmavusiais miškais, žaliuojančiais laukais, nebeįžiūri
mais trobesiais. Ir tai vis mūsų kraštas. Ten visur gyveno 
mūsų žmonės. Gal jau ir tuomet mano vaiko sąmonėje 
kūrėsi savojo krašto, Lietuvos, pirmoji neaiški sąvoka. ,

jau žymiai vėliau, kai ir mūsų kaimas liko suskirs- „ui;,,,.;™“
tytas vienkiemiais, kaip tik ant kalniuko išdygo mūrinis 
pradžios mokyklos pastatas apylinkės vaikams. Prie tos

Šiuo nenoriu pasakyti, 
kad jau visiškai reikia eiti 
tik pas vieną gydvtoją. Pa
sitaiko, kad kuriuo reikalu 
yra pageidautina specialisto 
nuomonė. Tada jūsų gydyto
jas pats pasiųs pacientą pas 
vieną ar kita specialistą, daž
niausia su jūsų ligos istori jos 
laboratoriios daviniais. Tuo

Mano gyvon atmintin įstrigo ypač kaimo kapinių 
miške lankymas ir ramių, senove dvelkiančių kapinių į mokyklos pastatymo teko prisidėti ir man. 
vaizdas. (Jau čia Amerikoj būdamas, gavau iš tėviškės (Bus daugiau)

reikalingo "keliavimo“ nuo 
vieno gydytojo pas kitą ir 
turės daugiau naudos.

Iv®. 472 'tarno® ®u gaidomis. Ang
liškai duota® kiekvienos dainos 
turiny®, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, Įrišta 
825 trasi, kaina ..................... $5.00

LIETUVIU KALFOS ffRAMATTKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam®, 144 pu«ia 
pių. Kaina ............................... $1.00

MARTBOROUGTPS LTTHITANTAN 
SELF-TA UGTTT. M. Inkienė. se
ras vadovėli® lietuvio kalbos mo
kyti® angliškai kalbančiam. 141 
psl., kaina ........................... $1.25

NEMUNO SŪNUS. Andriau® Va’nc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūra. Pirma dali® 3«o 
psl. Kaina...............................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriau® Valic- 
ko romano antroji dalis. 42fi pus
lapiai. Kaina ........................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS. Jo 
meniniu formų nlėtoiimo®5 natrrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslu, gebame 
pop’eriuie. Kaina .................. $8.50

TTKRA TEISYBE APTE SOVTETT’ 
RUSIJĄ, arba komunistu diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, 
t -i,; (iarig informacijų, 90 n®1.
Kaina................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PTNTGAT noe 
seniausiu laiku iki Lietuvos ne 
nnklansomvbės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė na 
veikslą, 895 psl., geras popierius 
kaina ....................................... $10.0f

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PTNTGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRL 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PA UNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, gera popie
ra, kaina...................................$2.50

ALTORIŲ SEAELY. V. Putino-My
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigą®, ap
rašo, kaip kunigą® Vasari® išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys dalys jrištos j vienų 
knygų, kieti virtai, 081 puslapis 
Kaina ................................... $0.00

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. R. Abelkio
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai ___  $3.50

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
11939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ..................$4.50

2 EME DEGA. .T Savicko užrašų an
troji dalis. 411 psl. kaina ....$4.50

KODĖL AŠ NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

•<OCI.ALT7MO TEORLiA Trumpai Ir 
aiškiai parodo, kata keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ...................... 25 CL

ISŪJT7STEMS NEGRĮŽTI. M Kati
liškio meistriška® aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo j Vakaru® nuo ru
sų 'vaduotojų’. 520 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU, K B, 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl.. kaina .......... $2.00

SUŽADĖTINĖ J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

MAŽOJI LTET^V.A. parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas, J. I.ingis. J. 
Balys ir J. Žilevičius. 326 psl., 
kaina ....................................... $5.00.

CEZARTS, Mirko Je®ulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2. a ra visos 3 dalys.......... $0.00

NAUJA VALGIU KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė. 250 žvairiu lietu, 
višku ir kitu tautu valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina.............. $1.25

ATLAIDI’ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 4fi7 psl. Kaina .......... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar oalėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.

SOGTAT DEMOKRATIJA TR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kantskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardfl_ 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leoną® Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

JUOZAS STALINAS, arba kai* 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DEL LAISVOS LIETUVOS. l ietu- 
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina ............................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psl., kaina........ 25 Cnt.

VIJKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mnsuose nė
ra vienybės. 80 n®]., kaina . . $1.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
***>• ....................................... 60 Ct

Ir uodai turi 22 dantis.—-—v-

UžsakymoB ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
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CONNECTICUT KLONIUOSE
NEW BRITAIN, CONN.

Padėkime išlaisvinti 
nekaltą žmogų

Raudonieji kinų komunis
tai laiko kalėjime nuteisę 
Douney, iš New Britam, nes 
jis, esu, šnipinėjęs JAV nau
dai.

Jam išlaisvinti renkami 
parašai. Jau surinkta apie 
20,000 parašų, jų daug gauta 
ir iš kitur—Chicagos, New

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

gas. Tuos mokslus buvo ė- 
jęs Mass. metalurgijos insti
tute ir Yale Shefield mo- 

Mexikos ir kt. Tikimasi su- kykloje. Velionis priklausė 
į rinkti bent 50, 000 parašų ir i Romos Katalikų Susivieniji-

VIETINĖS ŽINIOS
BUVO MALONI 

GEGUŽINĖ
Sveikino iš Italijos

pasiųsti juos 
Kennedy, kad jis pasiųstų 
Kinijos vyriausybei.

Kalinio motina yra moky
toja, ji jau du kartu lankė 
sūnų kalėjime.

Jei ir tamstai, mielas 
skaitytojau, bus pasiūlyta 
pasirašyti, prisidėk prie šio 
kilnaus darbo. Gal tuo būdu 
pavyks tą nekaltą žmogų iš. 
laisvinti.
Streikuoja Skinner Chuck 

darbininkai

prezidentui mui ir ėjo pirmininko parei
gas, Lietuvių Klube taip pat 
ilgiau kaip 20 metų buvo 
pirmininku. Pirmininkavo ir 
ALT-os skyriui, veiklus bu-

Mūs bendradarbis Povilas 
Lietuvių Darbininkų Dr- Juknevičius su žmona at

jos 21 kuopos gegužinė pra- i siuntė sveikinimų iš Italijos, 
eitą sekmadienį North Eas-1 Juknevičiai gyvena Belgijoj, 
tone sutraukė dideli būrį į bet atostogų mėgsta kur

Automobilio nelaimėje mirus 

PRANCIŠKAI RAMANAUSKIENEI - MARKELYTEI,

jos vyrui Pranui Ramanauskui ir dukteriai Almai reiškiame 
gilią užuojautą.

Lietuvių Darbininkų Draugijos Centro Komitetas

Lietuvių Draugijos Sam- draugijos bičiulių. Jie šuva-Į nors kitur išvažiuoti. Šiemetvo
būry, Varpo Dramos Klube

Kokias pareigas jis apsi
imdavo, visas stropiai eida
vo.

Buvo vedęs Pauliną Bla- 
žauskaitę, išauklėjo tris sū
nus ir vieną dukterį.

Šiemet visų didesnių fab
rikų sutartys su darbdaviais 
pasibaigė, ir jos yra atnau
jinamos.

American Hardware, St. 
Works, Lenders Frary and 
Clark susitarė be didelių 
kliūčių, apsieita be streiko. 
Famiers Bearing bendro
vės darbininkams, kurių yra 

.. „ apie 3,800, teko sunkiai ko-
voti-streikavo ilgiau, kaip 
6 savaites.

Juozas Švaistas: Ž1OB 
RIAI PLAUKIA, romanas 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
iš knygnešio kun. M. Sida- 
kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas IŠ Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2,50,

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadway, So. Boston 
27. Maaa

žiavo ne tik iš Bostono ir ki
tų aplinkinių miestų. Nepa
tingėjo į ją atvykti ir Pau
lauskai iš Louellio, Simona- 
vičiai iš Providence, R.I., o 
Kazys Bukaveckas, nuolat 
gyvenąs New Jersey valsti- 

Jo laidotuvėmis rūpinosi j°J» grįždama.-, namo iš Flo- 
1 Karione laidojimo įstaiga, ridos, specialiai užsuko į 
Palaidotas šv. Marijos kapi- Bostoną, kad galėtų daly- 
nėse, šermenyse ir laidotu-i vauti gegužinėj. Malonu bu- 
vėse lankėsi daug lietuvių ir|y° susipažinti su 
nelietuvių.

Nevv Britam lietuviai ilgai 
negalės pamiršti to darbš
taus tautiečio Pijaus Poš
kaus. Tegul būna jam lengva 
New Britain pilkoji žemelė.
Jo šeimai gili užuojauta.
Mes visi liūdime kartu su ja.

Pranas Naunčikas

Skinner Chuck bendrovės 
darbininkai (čia dirba jų 
daugiau kaip 200), rašant 
šią korespondenciją, jau 
streikuoja šešta savaitė. De
rybos vedamos tarpininkau
jant valdžios
Darbininkams 
automobilių darbininkų uni 
jos 1279 skyrius.

Yra ir streiklaužių, su jais 
kovojama: vienam tokiam 
streiklaužiui besiveržiant 
pro dirbtuvės vartus, išmuš
tas automobilio langas, kitą 
kartą tam pačiam įpylė smė
lio į gazoliną. Kadangi tik
iu įrodymų nebuvo, kas tai 
padarė, todėl niekas ir nebu
vo suimtas.

Streikuojantieji gauna pa-

URUGVAJUS

kagiečiais Monika ir Antanu 
Šimais, kurie, atvykę į At
lanto pakraštį pasisvečiuoti 
pas Jatužienę Watertown, 
Mass., ir kitas gimines, sura.

jie pasirinko Italiją. Aplan 
kė ir Elbos salą, kuri yra tik 
7 mylios nuo pakraščio. Ta 
sala garsi tuo, kad ją trum
pai valdė Napoleonas I.

Napoleono priešams (Ru
sija, Prūsija, Anglija, Aust-į 
rija, Švedija) užėmus Pary
žių, Napoleonas buvo pri
verstas atsisakyti Prancūzi
jos imperatoriaus sosto, bet 
jam buvo leista tuo pačiu 
vardu viešpatauti Elbos sa
loje. Tačiau, kaip aini sunku 
būti narve, taip ir Napoleo
nas negalėjo pasitenkinti 
maža salele, todėl jis po 10

Tragiškai žuvus

PRANC IŠKAI RAMANAUSKIENEI - MARKELYTEI,

jos vyrui mūsų kolegai Pranui Ramanauskui ir dukteriai 

Almai reiškiame draugišką užuojautą

Savaitraščio "Keleivio** Patikėtiniai

do laiko atvykti ii į LDD ge- mėnesių iš jos pabėgo, susi-
guzinę

Oi-as buvo gražus, vieta
i inko vėl kariuomenę ir ban
dė priešus įveikti. Deja, pra.

Automobiiio nelaimėje žuvus 

PRANCIŠKAI RAMANAUSKIENEI - MARGELYTEI,

Jos vyrui Pranui Ramanauskui ir dukrai Almai reiškiame 
I mūsų gilią užuojautą ir kartu su jais liūdime

Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 Kp. Valdyba

graži, todėl, susirinkus ma-i laimėjęs Waterloo mūšį 
loniam būriui žmonių, ir i 1815 m. birželio 16 d., Na-
nuotaika buvo 
vienas, kaip

Kritika reikalinga
Mūsų kolonijos organiza

cijų vadai pernai buvo visai 
atstovams, j apsnūdę. Kultūros Dr-jos 
atstovauja bufete jie kortas lošdavo ir 

”kanę“ maukdavo, todėl bu-1 
vo. pamiršę net mums reikš-

gera. Kiek- 
kas išmanė, 

linksminosi iki vėlaus vaka-

poleonas pabėgo į Paryžių, 
po kelių dienų atsisakė sosto 
ir vėliau buvo ištremtas į to

Rudokai plaukė kartu su 
gen. D. Eisenhoweriu

ro, _rei}gėJai sunkiąj triū- n Pietų Atlante esančią šv 
Elenos salą, kurioje ir mirė 
po 6 metų. Paskutinieji tyri- 

kaitavo vyriausias ”koman- i nėjimai sako, kad jis buvo

se, rūpindamiesi svečius ko 
geriau patenkinti. Ypač pra-

dierius“ Napoleonas Jonuš- nunuodytas.
ka. Ona Gegužienė pasirū- Nors trumpai valdydamas

mingas dienas paminėti.
Kai kam juos rimtai pa- mikį ištraukti. Tuo būdu ji,

kritikavus, šiemet nepraleis-' sako, gegužinės naudai ūž
ta nei Motinos diena, nei Tė-' 
vų diena, nei Birželio baisie
ji išvežimai. Ruošiamasi ir 
Dariaus-Girėno žuvimo su
kaktį paminėti, žodžiu, vy
rai pasitempė ir už tai juos 
reikia pagirti

Lietuva vietos spaudoje

pino laimės maišu , iš kurio ‘ salą? Napoleonas ją gero.
aA"ikai aptvarkė, šiandien tebe-

dirbusi kelias dešimtis dole
rių.

2-is

Serga Antanina Pečiulienė

stovi ir tas namas, kuriame 
Napoleonas gyveno. Dabar 
jis paverstas muziejum, ir 
tenka mokėti gyvą pinigą, 
kaip Juknevičius rašo, už jo 
apžiūrėjimą.

šalpą iš unijos centro, todėl
jiems bus legviau kovą lai- Kaip kitais metais, taip ir 
_ • či šiemet 1941 m. birželio bai 

j šiųjų išvežimų dienoms pri- 
i minti EI Plata dienraštis 

Liepos 10 dieną mirė Pi-' birželio 13 d. pirmajame j 
jus Poškus, tik 58 metų am- puslapy išspausdino ilgą žur 
žiaus. Mirties priežastis— nalisto Albino Gumbaragiol“^*'./^1.1 
širdies smūgis. ; straipsnį—^Lietuva pergy- K

Pijus Poškus buvo čia gi-j vens“, o birželio 15 d. EI 
męs ir augęs, lietuviškai gra- ’ PaYs dienraštis išspausdino 
žiai kalbėjo ir rašė, dirbo i j° straipsnį, kuris pavadin- 
Stanley Works bendrovėj tas "Rusijos raudonojo im

perializmo naujas užgrobi-

ndėti.
Netekome darbštaus lietuvio

—buvo chemikas-metalur-

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

\\’V

. Norwoode sunkiai serga 
Antanina Pečiulienė, jau ke
turios savaitės guli Norwoo- 
do ligoninėj, kur jai padary
ta sunki vidurių operacija. 
Po operacijos ligonė jaučia
si geriau ir jau kalba apie 

įvažiavimą namo baigti gy- 
jdytis. Linkime jai greičiau

NEVERK BE REIKALO!

! BainaKaiii>, mci *n
su Portlandu, Maine

Seni Keleivio skaitytojai 
Rudokai-Reed iš Hollywood, 
Calif., parašė laišką iš di
džiojo anglų keleivinio lai
vo Queen Elizabeth, kuriuo 
jie plaukia į Europą pama
tyti vienuoliką kraštų. Tuo 
pačiu laivu plaukė į Europą 
ir buvęs prezidentas gen. D. 
D. Eisenhower, Ed. Sullivan 
ir neviena kita garsenybė.

Grįžę į Ameriką Rudokai 
žada aplankyti savo sūnų 
Juozą Meriden, Conn., pas
kui Jurgį Rudoką W. Hano- 
ver, Mass, K. Kunigauskus ir 
kitus pažįstamus Rytuose.

M. Venys operuotas

Spalio 7 d. Balfo metinis ban
ketas So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos didžiojoje salėje.

e
Spalio 14 d. Laisvės Varpo 

tradicinis rudeninis koncertas 
L. Piliečių Dr-jos salėje.

JUOKAI

\y\\\s
Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus

lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gauriai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionu? 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu;
KELEIVIS

$9$ E. Broadvray So. Boston 27, Mass.

mas.
Svetimas teršia mūsų vardą

Paskutiniuoju metu ir čio
nykštė spauda daug rašo a- 
pie sovietų šnipą dr. R. Sob- 
len (Sobolevičių), vadinda
ma jį lituano arba origen li- 
tuana (lietuviu arba lietuvių 
kilmės).

O juk jis iš tikrųjų yra 
žydas, tik Lietuvoje gimęs.

Manau, kad kas nors turė
tų ir kitiems išaiškinti, kad 
tas šnipas nieko bendra su 
lietuviais neturi, kad jis yra 
žydas ir niekad nebuvo išti
kimas Lietuvos pilietis.

M. Krasinskas

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administrąfj- 
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, 
iant naująjį adresą 
miršti parašyti ir senąjį. 
Pakalbinkime
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kama 
tams penki doleriai.

Geriau perskaityk Antano 
Gustaičio knygą Anapus 
Teisybės. Joje atpažin
si ir savo draugus ir priešus 
ir net patsai iš savęs imsi 
juoktis. Kaina $2.20. Gauna
ma Keleivio administracijo
je

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran- 
amai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

Sekmadienį, liepos 29 d., 
įis Portlando, Maine, į Bos- 
I toną buvo atvykusi šachma
tų komanda, priešaky su 
Maine valstijos čempionu 
Harlow Daly, anksčiau gy
venusiu Bostone, draugiškų 
rungtynių su Boylstono klu
bu. Boylstono klubas pasi
kvietė Lietuvių klubo šach
matininkus Algį Makaitį ir 
Kazį Merkį patalkinti jiems. 
Rungtynes laimėjo Boylsto
no klubas labai įtikinančiai: 
Murphy—H. Daly 1-0, Ma- 
kaitis — Elowitch lygiom, 
Merkis—Elbridge lygiom,
toliau Bates, J. O’Keefe ir 
Fong laimėjo po tašką ir 
Iappini — pusę.

Šios rungtynės buvo su
žaistos siekiant išmėginti pa
jėgas prieš būsimas Naujo
sios Anglijos pirmenybes, 
kurios įvyks rugpiūčio 31—I 
rugsėjo 3 d. Kaverhill YM-! 
C A, Mass.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa

kyti “Keleivj-” Kaina 
tams penki doleriai.

GAVOME NAUJĄ 

ŽODYNU

Lietuviikas ~~tlillrai 1^. 
dynas, paruošė Vilius Pete-
raitia, 586 puslapiai, kaina
" doleriai

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

9 Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
9 Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bef kokiai pramogai kilotų
• Draugijoms įstatų ar blankų 

••Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”

g3$ R. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

Jau dešimtą dešimtį ke
liaujantis, bet visą laiką dar 
judrus Mykolas Venys pa
skutiniuoju metu sušlubavo. 
Liepos 17 d. jam padaryta 
operacija, po kurios ligonis 
pradeda gyti. Linkima jam 
greičiau pasveikti.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugpiūčio 12 d. Lietuvių Ra 
dijo (Minkų) gegužinė Romuvos 
parke Brocktone.

•
Rugpiūčio 31 d.-rugsėjo 7 d. 

dailininko Juozo Bagdono kūri
nių paroda L. Tautinės S-gos na
mų patalpose, So. Bostone.

•
Rugsėjo 16 d. So. Bostono L. 

Piliečių Dr-jos banketas nariams 
veteranams pagerbti.

Chemijos profesorius buvo 
skotas. Kartą jis darė bandy
mus su rūkštimis.

—Kaip jūs galvojate, — pa
klausė jis studentus, — jei aš j- 
mesiu į šią rukštį šilingą, ar jis 
ištirps ?

—Ne, profesoriau, neištirps.
—O kodėl ne? Iš kur žinai?
—Jei šilingas ištirptų, tai ne- 

mestumėte jo į tą rukštšL

Pokalbis tarp jaunų vyrų:
—Kodėl tu nutraukei savo su- 

sižiedavimą su ta mokytoja?
—Aš vieną vakarą negalėjau 

nueiti j pasimatymą, tai ji parei
kalavo atnešti mano motinos pa
sirašytą pasiteisinimą, kodėl aš 
negalėjau ateit j tą pasimatymą.

1930 metais Amerikoje buvo 
paduota 5.9 milionai mokesčių 

! pranešimų (deklaracijų), o 1960 
metais jau 94 milionai.

Rugsėjo 23 d. Dorchesterio L. 
P. Klubo banketas So. Bostono 
L. P. Dr-jos salėje.

NAMAI FLORIDOJE
Kas nori pirkti namus Floridoje, 

dabar pats pigiausias laikas. Parduo
du savo namų 10 metų senumo, mū
rinis, 5 kambarių, žemės plotas yra 
50 x Iihi pėdų. Kaina su baldais 

be baldų $11,000. Pirma# 
norfriėis banke $0,oo0. Netoli nuo
Lietuvių klubo. Kreiptis:

J. Stankus
1275 N. W. 40th St_
Miami, Fla.

VEDYBINIAI
Pusamžė moteris, našlė, pageidauja 

surasti (gyvenimo draup-a. Atsakysiu 
į visus rimtus laiškus. Rašykite:

B. Wasilikas 
8 Frank Street.
Middleboro, Mass.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram 

tautini solidarumą rūpinasi Ištaikyti lietuvybę tr remia ko 
raa dal Lietuvos laisvos ateities.

SLA GTVYBtS APDRAUDA IK! $10,000-
8LA—TAUPOMOJI APDRAUDA Iki $10.000 dešimčiai 

tr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
00 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudoe sumą.

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA —SVEIKATOS ir NEIAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda pašalpos Iki $320 | mteoal.

SLA apdraudė—SAUGŲ NELIEČIAMA Ir 
RASTINĄ. SLA nartą galima būti nuo gimimo

Daugiau Italų apie SLA darbus Ir apdraudė* galite gan 
SLA kuopuoee, kurtos yra visose žymesnėse lietuvtą ko

to SLA Centro. Rašykite tokio
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 

”507 Weet 30th Street, New York 1, N. Y.

t
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ŽUVO PRANCIŠKA 
RAMANAUSKIENE

M laimėsite 
Minkų radijo gegužinėj?

DĖMESIO! DĖMESIO!

Pereitą šeštadienį, liepos 
28 d., apie 4 vai. popiet ne
toli Wientham žuvo nor-
woodietė Pranciška Mat-1 ma laimėti daug dovanų, jų 
gėlytė - Ramanauskienė 69|tarDe. 
m. amžiaus.

Minkų radijo gegužinėj 
rugpiūčio 12 d. Romuvos 
parke, Brocktone, bus gali-

Tą dieną Pranas ir Pran
ciška Ramanauskai atvažia
vo savo automobiliu Į Bosto
ną, Keleiviui atvežė žinią 
apie norvvoodietės Pečiulie
nės ligą ir išvažiavo namo.
Ir tai buvo jau paskutinė 
Pranciškos kelionė. Išvažia
vus iš kelio Nr. 1 iki Nr. 140 
automoboli vairavęs Rama
nauskas dėl kažkokios prie
žasties nebesuvaldė mašinos, 
ir ji atsidūrė į stulpą. Pran
ciška buvo vietoj užmušta, o 
jos vytui tik sutrenkė krūti
nę, kiek sužeidė ranką ir 
veidą. Ligoninėj suteikus pa
galbą, jis buvo paleistas 
grįžti namo.

Velionė pašarvota Nor- 
woodo Kraw koplyčioje 
(1248 \Vashington St.), ant
radienį, liepos 31 d.. 1 vai. 
popiet laidojama Mt. Hope 
kapinėse.

Velionė Pranciška, kaip ir 
jos vyras, visą gyvenimą bu
vo v
jų nariai.

Velionė paliko liūdinčius melh 
vyrą Pranciškų ir dukterį Al
mą, kuriems čia reiškiame 
gilią užuojautą.

tarpe:
Vienos savaitės atostogas 

dviem asmenim Blue Water 
Manor kurorte( Lake Geor
ge, N.Y.), vienos savaitės 
atostogas vienam asmeniui 
Jansonų viloj Audronė (Os- 
tei'ville, Cape Cod), pinigais 
$25 ir $50 ir t.t.

Įžangos dovanos yra ši
tokios: 100 galionų gazoli
no, plokštelių albumas, dė
žė alaus ir kt.

Išrinktoji gražuolė "Mis 
Lithuaria of N.E." gaus gė
lių puokštę, statulą, kurią 
dovanojo Mass. generalinis 
prokuroras Ed\v. McCor-

KELEIVIS, SO. BOSTON

BROLIS IK SESl’Tfi

Kamunv ir Saulius Cibai, vieni mažąją Onos 
Gaškienės šokėju, šoks Lietuvių Radijo Kor. 
,m arijos gegužinėj rugpiūčio 12 .Romuvos Par
ke. Brocktone.

SS s-
Drg. Saukai minėjo 

auksinę sukaktį

Petras ir Emilija Sankai 
savo ve-

Trans-Atlantic Travel 
Service pranešimas

mack, gražią vasarinę suk- liepos 21 d. minėjo
Kai kurie siuntinių agen

tai ir kiti asmenys skleidžia
nelę, batelius, kojines, o vė- dybinio gyvenimo auksines i gandus, kad mūsų vadovau-
liau jai bus surengtas ban-. sukaktuves. Minėjimo iskil- 
ketas. mės vyko Harvard, Mass.,

Laimėjusiems ”Mamės ir' sūnaus faunoje, dalyvaujant 
papės“ polką, jaunimo pol- ii visoms trims dukterims su 
ką, valsą ir tango yra skirtos žentais, buvo ir keturi anū- 
Emilijos Rupliūtės - McCor- kučiai, iš viso artimų svečių 
mack dovanos. į buvo per 30 žmonių.

Taigi, gegužinėj bus gali-1 Sukaktuvininkai sulaukė; I X

jama įstaiga užsidaro ar 
parduodama.

Pranešame savo klien
tams, kad tai yra neteisin
gos kalbos, skleidžiamos su
interesuotų asmenų.

Padaugėjus siuntiniams, 
mūsų įstaiga naujai atre-

zeiklūs socialistų draugi- ma ne tik maloniai praleisti širdingų linkėjimų ir dova- montuota, praplėstas ir pa
artai 6 "j laiką, bet dar ir dovanų lai- nų. Mes irgi jungiamės prie pildytas kiekis siuntiniams nu<

Rep.

Grįžo Ignas Lūšis

sveikinimų ir linkime dar tinkamų medžiagų ir kitokių 
daug malonių metų drau- prekių, kurios parduodamos 
gams Sankams. ' siuntėjams savikaina.

Įstaigos vedėjai

Svečiai iš Chieagos Mūs laikraščio senas
Dailininko Juozo Bagdono 

kūrinių paroda
Aldona ir Jonas Adomon tai

Pranešama, kad krautuvėj 
ir siuntinių priėmimo—Gilt 
1‘arcels Service through Cos- 
mos E.vpress Corporation įs
taigoje gauta didesni kiekiai 
įvairių prekių: medžiagų 
vilnonių ir kt., skarelių ja
poniškų, šveicariškų, argen- 
tiniškų vilnonių ir šilkinių, 

i kirpymo mašinėlių, žirklių, 
skustuvų, stiklo rėžtukų, ki
limėlių, lovatiesių, staltie
sių ir kt. Prekės parduoda
mos pigiausiomis kainomis.

Siuntiniai siunčiami į vi-j 
•us Sovietijos valdomus kra
štus bei Kiniją ii Lenkiją 
(Čia galima siųsti ir dėvėti 
įubai). Taip pat duodami 
adresai Lenkijoj gyvenan
čių lietuvių siuntiniams sių
sti.

Rūbų siuntiniuose galima 
siųsti ’ šokoladas, saldainiai, 
ir pupelių kava bei muilas, 
gaminiai, laikrodžiai, siuva- 

• aminiai, laikiadžiai, siuva
mos mašinos. rašomos ma-j 
<inėlės, muzikos instrumen-' 
tai ir kt. Siuntiniai yra iš
siunčiami iš Bostono pašto. 
Siuntiniai prisiųsti paštu 
tuojau priimami ir sutvarko
mi dokumentai, kiekvienam 
besikreipiančiam siuntinių 
pinigų, maisto bei laiškų rei
kalais mielai patarnaujama 
patarimais, darbu ir atsako
ma laiškais bei siunčiami ka
talogai.

Krautuvė atidara kasdien
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 8 vai. ryto 
iki 4 vai. vakaro. Sekmadie
niais ir šventadieniais užda
ryta. ,

i Adresas:

J. Adomonis įsigijo 
autogaražą Cape Cod’e

Jonas Adomonis įgijo au
tomobilių garažą Cape Cod, 
prie Hyannis aerodromo. Jis 
šiuo metu pertvarkomas ir 
netrukus bus atidarytas.

NECCHI SIUVAMA MAŠINA 
1900 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
nlo. išsiuvitaja, ui. ou monogramas, 
urba žirkavones ir t. t., ir t. t. 

Originale su pem.ių mel'. garantija 
.25 uz viską gaiima numeti po 41.25 

per savaitę
HA 6-39MJ

IEŠKO BI TO

Dirbanti moteris, lietuvė, ieško 3-4 
.anibarių buto. šaraus. netoli sudi
lę. imo priemonių. Gali būti So. Bos- 
one, Cainbrid/itije, Dorchester;.-. Ra

šyti:
Keleivis
G36 Broadvvay. S. Boston. Mass 
(For Mrs. Schniras)

REIKALINGA PASTOVI 
ŠEIMININKĖ

Moteris, 45-60 metų amžiaus, kur. 
nori turėti pastovią gyvenimo vietą 
rali kreiptis laišku ar a. meniškai te 
.efonu TA 5-6105, —23 Park St.. Dor- 
hester. Mass., dėl pasimatymo ir su

sitarimo
(31)

REIK PATYRUSIO BARTENDERKi
Geras atlyginimas, lengvos darbo są
lygos. Kreiptis pas Petrą Peldzių.

Strand Cafe Corp.
374 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

DOVANOS I LIETUVĄ

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirikime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868 
^♦4^^H$H$H^W^«3HC***********S

sų ----------- ------ (
skaitytojas Ignas Lūšis buvo 
išvykęs gegužės mėnesį pa-

aplankė Jadvyga ir Kazys gyventi kurį laiką pas savo lininko .Juozo Bagdono kū- 
Pakelčiai iš Chieagos. Juos [sūnų Berkeley Heights, N. J. rinių paroda, kuri bus L. 
atlydėjo inž. A. Lapšys. [Pereitą savaitę iš New Jer- Tautinės S-gos Namų salėse 

Pakelčiai į Bostoną atvy- sey jis grįžo ir dabar apsigy- ir tęsis nuo rugpiūčio 31 d.

Di'O/iifn Lr rvMlci lama n.w v ii vc»viiK7iii mu? /.vi/. w t *a rvrv o zlm?V. dumuiju* i vnu ictiiict uai-
Pakalbinkime draugus, kai-

359 W. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

1 CTIT7I . 1 -7 £2*7 M
nie

ko savo giminaičio inž. Lap- 
šio aplankyti. Jis savo sve
čius ne tik pavažinėjo po 
Bostoną, bet ir po plačią a- 
pylinkę, parodė net Cape 
Cod, norėjo parodyti ir pre
zidento buveinę, bet, sako, 
arčiau kaip per vieną bloką 
negalima privažiuoti.

M. Vadelienė ligoninėj

Marija Vadelienė (Wa 
dell) iš Hyde Park, Mass., jam. 
liepos 23 d. išvežta į Carney 
ligoninę. Kiek jai teks ten 
pabūti, dar nežinia. Linkime 
jai greičiau pagyti ir grįžti 
namo.

veno pas dukterį Randolph, i iki rugsėjo 7 d.
Mass. Ilgus metus drg. I Lū- i Dai, , Bagdonas >Ta n 
sis gyveno Dorehetery. Per- ,aik ,,vv(.n Kolumbijoje, 
eitą savaitę jis buvo atsilan- 0 daha;. jau ke]eri metai
kęs musų įstaigoje, sake, : kf|, VVashingtone, kur turi ' 
kad greitu laiku ir jo sūnūs i sav0 stu(lijas. 
persikels gyventi į Massa-;
chusetts valstiją, tada šeima? Jo moderniosios kūrybos 
bus arčiau ir lengviau galės; Par°dų jau buvo suruošta 
susitikti. Ta proga svečias visoj eilėj JA\ lietuvių ko-j 
atsinaujino laikraštį ir apdo.- lonijų.
vanojo senąjį Tėvą. Ačiū---------------------------

Svečias iš toli

Nuo vieno vandenyno 
prie kito

Pereitą ketvirtadieni mus! . 
aplankė Paul P. Tonikas,' J 

Seni Keleivio bičiuliai E- skaitytojas is San
ima ir Frank šeštokai, gyve-' aJlclsc?’ ?av2 uošvio 
1 na St. Petersburg Beach, į;».7las'. kečias atvy- 
|Fla., sumanė net Pasaulinę į . ^aiR savaitę, kada

Liepos 31 d. St. Paul bažny-i parodą Seattle, Wash., pa- J° P,enumeiata pasibaigė,
čioje (Cambridge) bus jau-j matyti. Iš ten atsiuntė ir . .. .^P^orn^’ .jis spe

cialiai is San r rancisco atvy
ko i Bostoną atsinaujinti

V. Vasyliūno koncertas

no muziko Vytenio M. Vasy- mum daug gražių linkėjimų, 
liūno vargonų koncertas. Jį Mes jiems linkime grįžti 
rengia Harvardo universi- į savo pastogę kupiniems gi- 
teto katalikų klubas. lių įspūdžių.

Trans-Atlantic Travel Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky 

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen- šė

P.

laikraščio, bet. pasirodo, bū 
ta ir kitų reikalų. Svečias 
dalyvavo savo uošvių drg. 
Šankų 50 metų vedybinės 
sukakties minėjime, lankė 
Chicagoje savo mamą, o pas 
mus prisipirko knygų ir išra- 

laikraštį savo motinai!

mynuS ir pazįsiamuž uzslša- 
kyti “Keleivį/* Kaina 
tams penki doleriai.

Vedėjas J. Vaičaitis 
(Skelb.)

LAISVĖS VARPAS
N \l JOSIOS ANGLIJOS LIETUVI V H 
KULTClilNĖ RADIJO PROGRAMA ,

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

UM Rangomis 105.7 megaciklų 
Iš WKOX, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
47 Banks St.

BROCKTON J8. MASS. 
Tel. JCniper 6-7209

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

I PILNĄ JRENGIMJ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI .L M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER REI. \ Y
• HI-LIMIT CONTR0L 

•COMBUSTION UHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAI S 
TANKAS IR • DARBAS Už

/>«// View Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JI KNEVIt’IUS 

Bronius MlkONlS 
LICENSEI) BKOKERS

Sąžiningas patari.avimas petkan 
tiems, partiuodanlietiL , ir ura u* 
džiantiems namu.', ūkius, ir vers 

lūs Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 6-4144 
lies. A V 6-1111 ir CO 5-864 i

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Tel. AV 2-4026 ;

Dr. John Repshis •
LIETVVIS GYDYTOJAS {

Valandos: 2—4 ir 6—8 ♦
Sekmadieniais ir šventadieniais •

a • i

Peter Maksvytis
Carpenter 4c BuiMer 
925 E. Foorth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- S 
lavimą. Šaukite visados iki 9 va- i 
landų vakaro. (

i
.1

Telefonas AN 8-3630

| GR 9-1805 Ir AN 8-9304 {

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM ♦ 
•Taisome, šingeliuojame, den-•
• giame aliuminijum ir dažo-«
Ime iš lauko sienas. J
t Free Esti matės }
• SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO ,

Du broliai lietuviai J 
•Charles ir Peter Kislauskait 
{Garantuojame gerą darbą •

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorcho-ter, Mass. I

.1

I)r. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gvd'tojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadway.
So. Boston. Mass. 

VALANIBIS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 6-2712

Namai ir f kis:
287 Conrord Kd.. Bilb rica. Mass. 

TEL. M O .5-2148

TELEFONAS AN 8-2805

j l)r. J. L. Pasakantis į 
į Dr. Amelia E. Rodd •

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas •

i

Apsidrausk
5 NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ •
{ Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
Jkių kitokių ligų ir nuo nelai- • » 
J mių (ugnis, audra ir kt.) .. J 

reikalais ♦

447 BROADYVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. ♦

J Visais insurance 
J kreiptis:

tus į visas valstybes. , Chicagoje.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO JSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadvvay, So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų. avalynės, rr.edžiagų, maisto, » ir kitko. Visas išlaidas 
h SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA
MUSŲ įSTAIGOJE. PRAŠYKITE MUSŲ KATALOGŲ! - ,

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik- | 1 US 11' tarnauja ’ Hmp LejeU- 
tų saraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, i \’m-th f'ovolino
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas. ' v HlOlina.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

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

IŠTAIGA LIRTUVIŠK A. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTI’RISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak. ketvirtadieniais n,
9 vai. ryto 7 rak vak. ir Mtadieniais nuo S ryto iki ? vai. po pietą.

fBDftJAS: JONAS ADOMONIS

Kontrimai išvyksta 
pas žentą

Bronius Kontrimas 
žmona mgpiūčio 4 d. išvyks-Į 
ta savo dukters ir žento ap
lankyti. Žada grįžti po sa
vaitės. Jų žentas Patrick 
Murphy yra marinų majo-

21 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St.. Dorchester. Mass,

GEneva H 1201

Vieškalniai į Clevelandą

Zofija ir Antanas Vieš-! 
kalniai išvyko į Clevelandą 
sūnaus inž. Vytauto Bane
vičiaus ir pažįstamu aplan
kyti.

R The Apothecary 
lietuviška tikra vaistine

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v-, išskyrus šventadienius ir seki

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0948

I

*
i :

i
BRONIS KONTRIM

Jastice »f thePeaee—Constable 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 J

Dažau ir Taisau 1
Namus iš lauko ir viduje. 4 
Lipdau popierius ir taisauj

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

lUJJlfl

Charles J. Kay Į
LIETUTIS *įk

Plambing—Meathig—Gm—Oil S 

1 Gaza šilimų permainyti 9275 k
Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET!
DORCHESTER 25, MASS.!

■■■■inmmiam

Ketvirtis & Co. į
—JEMELERS— 

Laikrodžiai-Dei mantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Syuarc 
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROAmVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS A N 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenjs narnama

Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

I t




