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Sekretorius D.Rusk Planuoja 
Naujas Derybas Dėl Berlyno

Berlyno Klausimas Nepajudėjo iš Vietos, Bet Derybos Bus 
Atnaujintos; Valstybės Sekretorius Dean Rusk Tarsis 

Su Sovietų Ambasadorium Dobryninu; Derybų 
Tikslas Antraeiliai Klausimai.

Chelsea prie Bostono mi-, 
rė Louis Kaplan, kuris pali- 

' ko savo dešimčiai vaikų tris 
milijonus dolerių. L. Kap
lan atvyko j Ameriką 19oo! 
metais būdamas 22 metų 
amžiaus ir čia vertėsi skudu
rų lankioj imu ir prekyba.

----------- n-i r 4 fin. Tik po jo mirties paaiškė-'
Berlyno ginčas šiuo metu į Uel r OtOgrailįų jo, ka(j jįs paiįk0 turto apie!

vėl darosi aštresnis, bent Į Grąžino Lėktuvą tris milionus dolerių ir tą l 
______ turtą paskirstė tarp savoMaskva grasina tą ginčą pa. j 

aštrinti ir net vis užsimena, 
kad ji pasirašys taikos sutar
tį su rytine Vokietija ir per
leis Berlyną vokiečių komu
nistams tvarkyti ir kelius į 
tą miestą kontroliuoti. Tai 
jau senas rusų grasinimas, 
kuris ketvirtus metus naudo
jamas Vakarams šantažuoti 
ir "gąsdinti.“

Amerikos valstybės sek
retorius Dean Rusk, pagal 
spaudos pranešimus, numa
to naujus pasitarimus su So
vietų Rusijos ambasadorium 
"VVashingtone A. Dobryninu. 
Būtų toliau tariamasi apie 
Berlyno klausimo sprendi
mą. Rusai paskutiniu laiku 
vis griežčiau reikalauja, kad 
Vakarų valstybės ištrauktų 
SavO kariuomenę iŠ Vakari
nio Berlyno, O Amerikos nu
sistatymas yra, kad dėl to 
klausimo negali būti jokių 
nuolaidų. Todėl tuo klausi
mu derybų ir nebus, bet ga
lima aiškintis, kokiu būdu 
užtikrinti vakarinio Berlyno 
susisiekimą su vakarine Vo
kietija, kokia tarptautinė or
ganizacija, ar kokios valsty
bės turėtų tą susisiekimą pri
žiūrėti, kad vokiečių komu
nistai netrukdytų susisieki
mo, ir panašūs klausimai.

Pačiam Berlyne vyrauja 
pažiūra, kad rytinės Vokie
tijos komunistai rengia nau
jas šunybes vakariniam 
Berlynui ir su rusų laimini
mu griebsis visokių būdų va
karinio Berlyno gy ventojam 
terorizuoti. Rytinės Vokieti
jos bosas Ulbricht dabar 
svečiuojasi Rusijoj, ir lau
kiama, kad jis giąš su naujo
mis Chruščiovo instrukcijo
mis.

vaikų, bet ne visiems po ly
giai, o pagal savo nuožiūrą.

Vesdamas antrą žmoną 
L. Kaplan išsiderėjo ir raš
tu gavo parašą, kad ji neno
rės iš jo palikimo daugiau 
kaip 10 tūkstančių dolerių. 
Tiek jis jai ir paliko.

L. Kaplan negyveno dide
liame skurde, bet labai kuk-' 
liai. Kai kuriems vaikams 
jis padėjo išeiti mokslą, bet 
ir vaikai nežinojo, kad jųi 

Į senas tėvas miega ant mili- 
I jonų.

Savo turtą L. Kaplan su
krovė iš nejudomos nuosa
vybės verslo, o ne iš skudu- 
rų rankiojimo ir pardavinė
jimo, bet apie savo speku
liacijas jis niekam nepasa
kojo ir tik io advokatas ir 
bankas žinojo, kad L. Kap- 
lanas yra gerai pakaustytas.

Ski-udžius mirdamas visą 
savo turtą paliko vaikams, 
apie labdarybę ir panašius

j. T. GEN. SEKRETORIUS > ir"ePa^lvoį?-
.« < cta a die* d i nv i ivi i i q J-** Kaplan mirė 83 metų. Jis į MĄSTO APIE RINKIMUS buV() ^kęs „g Rugj^„

_________________
Jungtinių Tautų generali-. D • iz-i o j*

nis sekretorius buimietis U. Į KUSŪl V €l opi OįfttlFiū
Thant jau pradeda rūpintis! Atomines Bombas
apie jo perrinkimą toms pa- ______
čioms pareigoms visam pen- Rugpjūčio 5 d. rusai iš
keriu metų teiminui. Dabarj sprogdino šiaurėje, prie Mo
jis tas pareigas eina tik iki Vaja Zemlia, galingą atomi- 
žuvusiojo lėktuvo nelaimėj i nę bombą, net 40 megatonų 
gen. sekretoriaus Dag Ham- galingumo. Tai yra pradžia

Maskvoje vyko vėžio li
gos specialistų suvažiavi
mas. Po suvažiavimo, dakta- 

, i ams skrendant namo, vie
name lėktuve penki gydyto
jai fotogragavo iš lėktuvo 
kokias tai vietas Rusijoj ar 
Gudijoj. Lėktuvo palydovai 
pareikalavo, kad daktarai 
atiduotų nutrauktas fotogra
fijas. Vienas daktaras suti
ko, o keturi atsisakė tą pa
dalyti.

Lėktuvas skrido iš Mas
kvos į Paryžių. Netoli Rygos 
lėktuvas pasuko atgal Į Mas
kvą, kur tie keturi gydytojai 
uvo areštuoti, o lėktuvas 

vėliau vėl pakilo jau be jų 
skristi į Paryžių. Lėktuve 
keliavo 56 gydytojai.

Sovietų spauda vadina
nr»’z-Urf milC LmVlO Ffltf'kO'l'illil — 
4VVIVIVJUC, nui iv

v-o rusiškas “paslaptis’” vi
sokiais vardais ir net “chuli-• T???ganais.

Tas atsitiko rugpiūčio 5 
dieną.

SKRENDA KITŲ PAKEISTI

Keturi karo lėktuvai F-200 kelionėj j Turkiją ten esan
čių kitų lėktuvų pakeisti. Juos čia matome skrendan
čius virš musulmonų bažnyčios Adana mieste Tur
kijoje.

Anglija Nesusitarė Dėtis Prie 
Europos Muitų Unijos

Derybos Užkliuvo už Kanados, Australijos ir N. Zelan
dijos Maisto Produktų Importo į Apsivienijusias Eu

ropos Valstybes; Anglijos Prisidėjimas Yra Betgi
Tiktai Atidėtas, o Ne Galutinai Išspręstas; 

Derybos Atsinaujins Rudenį.

Aktorė Marylin

marskjold termino galo.
Rinkimų tikslu gen. sek

retorius jau lankėsi Europo
je. Greitu laiku jis lankysis 
ir Maskvoje, kad užtikrintų 
sau Rytų ir Vakarų pritari
mą.

Taikos, Draugystės
Kermošius Baigėsi
Helsinkiuose, Suomijos 

jaunuolių iš įvairių kraštų 
buvo suvažiavę į "taikos ir 
draugystės“ sąskrydį. Suo
mių jaunimas sostinėje per 
kelis vakarus iš eilės demon
stravo prieš tą sąskrydi, ku
riame vyravo komunistinis- 
jaunimas. Suomiai protestą-1 
vo ir reikalavo, kad komu
nistai važiuotų namo. Suo
mijos policija turėjo komu
nistinį suvažiavimą saugoti 
nuo demonstrantų.

Suvažiavime greit pasiro
dė nesutikimai tarp Vakarų 
jaunimo grupių ir komunis
tų. Nesutikimai pasirodė ir 
ir dėl rusų atominių sprogdi
nimų. Daugelis protestavo, 
bet komunistai pateisino iu- 
sų atominių ginklų naujus 
bandymus.

DŽIAUGIASI DOVANA

Aktorė Sofia Išorėn gavo 
vadinamąją Orkar premiją, 
duodamą .filmu vaidinto
jams už. geriausiai suvai
dintą vaidmenį. Loren gavo 
už vaidinimą "Dvi mote- 
rvs” filme.

Vokiečiai Padeda
Egiptui Ginkluotis
Neseniai Egiptas nustebi

no kaimynus tuo, kad darė 
raketų bandymus dykumoj,
o viename kariškame para
de armija demonstravo savo 
raketas, kurios, pagal dikta-1 
toriaus Nasserio aiškinimą,

Žydai Atsisako 
Išgabenti Sobleną

Anglijos teismas ir vy
riausybė atsisakė suteikti 
daktarui Soblen Sobolevi-
čiui, Vilkaviškyje gimusiam 
rusų šnipui, teisę pasilikti 
Anglijoje ir pareikalavo,
kad žydų lėktuvų kompani
ja, kuri d r. Soblen atgabeno

gali nešti bombas į visas Iz- į j Angliją, jį ir išgabentų is 
raelio dalis. Anglijos. Žydų lėktuvų kom-

’ panija atsisako tai padalyti.Dabar spauda praneša 
kad visa eilė vokiečių inži
nierių padėjo ir dar padeda 
Egiptui gaminti

Anglijos vyriausybė sku-
Monroe Nusižudė į*££

. šešiomis valstybėmis dėl
Žinoma aktorė Marylin Anglijos dėjimosi į tą būsi- 

Monroe buvo atrasta negy- mą Europos valstybių muitų 
va savo bute Hollywoode, uniją. Bet pereitos savaitės 
Calif., rugpiūčio 5 d. Ji mirė gale derybos buvo pertrauk- 
nuo miego miltelių, kurių pa. įos, susitarti nepasisekė, 
ėmė per daug didelę dožą. Anglija norėjo išsiderėti, 
Jos mirties tyrinėtojai sako, kad jos buvusios kadaise ko. 
kad iš pirmo žvilgsnio jos lonijos, o vėliau dominijos— 
mirtis yra panaši į savriv-Iv- Kanada, Australija ir Nau- 
bę, bet tyrinėjimai dar tęsia, joji Zelandija, turėtų užtik- 
mi. Sakoma, kad aktorė pa- pintą rinką »avo žemės ūkio 
skutiniu metu buvusi pri- produktams ir po 1970 metų. 
slėgtos nuotaikos. Bet Europos valstybės nesu-

Aktorė M. Monroe tris tiko suteikti dominijoms di- 
kartus buvo ištekėjusi, ir vi. dėsnių privilegijų, negu jos 
sos trys vedybos baigėsi išsi- pačios turi. Dėl to anglai pri

sidėjimo klausimą atidėjo. 
Derybos bus atnaujintos 
spalio mėnesį.

Vėl Galvosūkis Anglų tarpe eina karšti
Su Kutina Netvarka dėJ d^™^ prie Eu-r^ongo 1V euarKa i ropos bendrosios rinkos.

Valdančioji konservatorių

skyrimu. Ji buvo 36 metų 
amžiaus.

Jungtinių Tautų organi
zacija vėl turi galvosūkio su 
Kongo respublikos tvarky
mu. Ta valstybė, vos prade.

partija tuo klausimu nėra 
vieninga, taip pat ir darbie- 
čių partijoj yra dideli nuo
monių pasiskirstymai, prie-

jus? l?nda * skolas, j šingumai tuo klausimu reiš-
tun 40,000 kariuomenes, ku. kiasi tiek spaudoje> tiek ir
ri kariauti negali, bet pinigų 
daug kaštuoja, turi brangų 
valstybės aparatą, kurs vals- 

Izraelio vyriausybė pritarė tybės tvarkyti nesugeba, ir

naujų atominių bandymų 
Sovietijoje.

Maskva iškėlė reikalavi
mą, kad jai atominių ginklų 
bandyme priklauso teisė da
ryti paskutinius bandymus 

i prieš pasirašant sutartį apie 
atominių ginklų bandymų 
uždraudimą. Derybos eina 
dėl tokios sutarties, bet ar 
ji bus pasirašyta, dar nėra 
jokio tikrumo. Rusai kratosi 
tarptautinės kontrolės ir ne
nori "šnipinėjimo“ savo te
ritorijoj, o pasitikėti bolševi
kais be kontrolės nėra jokio 
pagrindo, todėl derybos tę
siasi ir susitarti negalima.

Jamaica Gauna 
N e priklausomybę

Jamaica sala Karibų jū
roje šį pirmadienį, rugpiūčio 
6 d., gauna visiška nepri? 

i klausomybę iš Anglijos po 
307 metų anglų valdymo.

Jamaica sala turi’ 1,600 
000 gyventojų. salo? plotas 
4.411 ketvirtainių mylių. Jos 
gyventojai yra labai maišy-

negrų išdairių 
Ąfnkos dalių, yra indų, siri. 
jonų, kiniečių, anglų, isna- 
nų žydų. Salą nuo Kolumbo 
laikų iki 1665 metų valdė 
ispanai, o vėliau ja valdė 
anglai.

turi nesusipratimų su Katan 
gos provincija, kuri į bendrą 
valstybę dėtis nenori.

. .. ------ ~,—---------- , -------- Jungtinių Tautų organi
nis. Esą, apie oO vokiečių is | atsjtjųjme sk,-js ne j New I zacija dabar telkia valsty- 
vakarinės Vokietijos dil ba Yorką, bet atgal į Izraelį. bes, kad priverstų Katanga 
Egipte, arba tarnauja kaip šnipas Sobolevičius, pa-
Egipto armijos patarėjai. Po bėgęs nuo 100.000 dolerių 
karo nemažai vokiečiu kari- kaucijos, dabar laikomas 
ninku atsidūrė Egipte ir ten Argi.jos kalėjime.
padeda arabams ginkluotis.

Izraelis irgi turi raketų.
kurios gali pasiekti Egiptą.

sprausmimų lėktuvų moto-

lėktuvų kompanijos nusista. 
,-akėtas i/tymui/o jeigu anglai prie- 

varta įsodintų dr. Soblen į

SAUSROS GALI
PAKENKTI DERLIUI

Šiaurės rytinėse valstijose 
sausros gresia pakenkti der
liui, jei greitu laiku neiškils i 
daugiau lietaus. \ isui ^tai
meriai skundžiasi, kad siais 
metais šieno derlius buvo 
labai menkas, o užsitęsurios 
sausros gali ir jav4 deilių 
sugadinti.

KAS JIS?

Policija suėmė buvusį Ten- 
nessse atstovą Pat Sutton, 
kuris kandidatuoja į Law- 
renre apskrities šerifo vie
tą. Pas jį rasta padirbtų pi
nigų šeši žaliukai po $50. 
Jis teisinasi juos jravęs kaip

PIETŲ AFRIKA
IEŠKO IMIGRANTŲ

Pietų Afrikos valstybe 
ieško imigrantų Europoje ir, 
norėtų savo gyventojų sn.ai-, 
čių su pagalba is Anglijos h , 
kitų kraštu padidinti net iki 
10 milionų. ' ienas iš Pietų 
Afrikos ministenų A. Trol-
liu dabar lanko Europos ša- paramą rinkimu vajui, bet 
lis ir kalbina įvairius žmo-j nežino jęs, kad jie yra netik-
nes ir <lėtis l>lie
eivių verbavimo.

ri. Kaip čia 
teismas.

vra. išaiškins

ekonominėmis priemonėmis 
dėtis į bendrą valstybę, o 
bendrai valstybei siūlo pa
keisti konstituciją, kad at
skiros provincijos galėtų 
tvarkytis laisviau. Bet abe- 

i jojama, ar tas viskas padės

visuomenėje, bet visgi vy
raujanti nuomonė yra, kad 
Anglija turės dėtis prie Eu
ropos šešių valstybių, nes tos 

i apsijungusios valstybės su
daro jėgą, ir Anglija anks
čiau ar vėliau norės būti 
naujai kylančios Europos 
galios centre.

Sakoma, kari devynios de
šimtosios derybų praėjo 
sėkmingai, visi ginčijami 
klausimai buvo išspręsti, tik 
dėl angliškųjų užjūrio kraš
tų susitarti nepasisekė. Bet 
anglų kai kurie vyriausybės

.. , . . nariai jau atvirai sako, jogKongo respublikai apsitvar. j susitarimas bus bQtinaSj £
kyti.

ALBANY, G A., NEGRAI 
TĘSIA SAVO KOVĄ

Anglija įsijungs į Europos 
valstybių tarpą. Po Anglijos 
į tą pačią apsijungusią Euro
pą dėsis ir kitos valstybės,

Pietinių valstijų negrai į 
yra nusistatę pašalinti segre-! 
gaciją Albany, Ga., mieste. Į 
Jie reikalauja pašalinti seg-i 
regaciją ne tiktai mokyklo-! 
se, bet parkuose, viešose' 
bibliotekose, bažnyčiose ir 
kitose viešose vietose. Neg
rai pasirinko Albany, Ga., 
miestą jėgų išbandymui.

UŽ PROTESTĄ AREŠTAS

. Į kurios dabar vis dar laukia.

Ši pirmadieni Helsinkiuo
se buvo areštuotas vienas i 
kanadietis ir jo draugai kitu I 
tautybių už tai, kad jie nu-; 
nešė į Sovietų Rusijos am-' 
basadą Suomijoj protesto 

; laišką prieš nišų jau prade- j 
Itus atominius sprogdinimus.,

Albany miesto tėvai, visi, 
balti, nėgių reikalavimus' 
atmetė.

POLITIKO MEILUŽĖ

Su ja gyveno kitoj valstijoj 
No. Karolinos politinis vei
kėjas ( obb ir turėjo du vai
ku. bet tuo pačiu metu jis 
turėjo ir teisėta žmoną, su 
kuria taipgi nebui 
skyręs.

ivo persi.



Puslapis aniras^ \ io, oG. cG; A>.'

0 bandymai tęsiami
ir buvo nutarta, kaip mes i 

. siūlėme ir kaip pačios orga- 
' nizacijos buvo pradžioje nu
sistatyta.
1919 m. LSS suvažiavimas

Garsusis LSS suvažiavi
mas Brooklyne 1919 me
tais rugsėjo 27, 28 ir 29 dd. i 
buvo vienas iš didžiausių ir 
triukšmingiausių. Tada jau 
dauguma buvo pakrypusi i 
naujus principus ir apie dvi 
dienas ginčijosi, ar mandatų

Jau greit metai sueis, kaip rusai staiga nutraukė de
rybas dėl atominių ginklų bandymų uždraudimo ir tuoj 
pradėjo visą seriją atominių bandymų. Rusai tą padarė po 
iškilmingo pažado, kad daugiau atominių ginklų nebe- 
bandys ir po trijų metų derybų dėl surašymo sutarties apie 
tokių bandymų uždraudimą. . . Rusų sulaužytas pažadas 
pastūmėjo pasauli i naujas atominio ginklavimosi lenk
tynes ir parodė dar kartą, kam tokio parodymo der reikė
jo, kad komunistų žodis nėra veltas nieko.

Pernai per rugsėjo ir spalio mėnesius rusai issprog- komisija turi būti is viršaus 
dino šiaurėje, netoli nuo Novaja Zemlia salos apie 50 ato- paskirta, ar suvažiavimo is. 
minių pabūklų ir spalio 30 d. baigė bandymus išsprogdin- rinkta. Tas painus klausi. 
dami galingą, virš 50 milijonų tonų TNT galingumo van- ma5> bu\ ° i»pi ę^tas kompro 
denilio bombą, dėl kurios Chruščiovas vėliau gyrėsi, kad
ji “per klaidą” buvusi daug galingesnė negu 50 megatonų ’.

Rusų bandymai privertė ir Ameriką darni atominių : 
ginklų bandymus, kurie dabar yra jau baigti, ar eina prie \aį buvo baisus au
galo Johnston ir Christmas salų srityje Pacifike.

Rugpiūčio 5 d., beveik metai po rugsėjo 1 d., 1961 
metų rusų ginklų bandymo atnaujinimo, rusai vėl pradė
jo naują seriją bandymų, ir vėl toje pačioje vietoje, neto
li Novaja Zemlia salos šiaurėje. Žinios apie naujus rusų nančių žmonių išdaigą, o ne 
sprogdinimus atėjo iš Švedijos ir juos patvirtino Amerikos rimtą reikalo svarstymą. 
Atominės Energijos komisija Washingtone. švedų piane-1 Juozo Stilsono slėptuvė 
Šimas sako, kad rusai pradžiai išsprogdino labai galingą, nuo kalėjimo buvo mano bu- 
40 megatonų bombą 1350 mylių nuo Uppsala miesto. • tas New \ orke ant grand-

Rusai, atnaujinę atominius sprogdinimus, teikėsi su-' stryčio, žydų apgyvento j 
tikti vėl sėsti prie stalo ir tęsti nutrauktas deiybas dėl apylinkėj. Alano bute po

misų. kas paskatino J. Stil
soną sakyti, kad “pats kom
promisas reiškia nieko kito, 

tais 
ap

kaltinimas, bet J. Stilsonas 
teisingai apibūdino visą tą 
triukšmingą Įvyki, kaip mo
mento nuotaikomis gyve-

LANKOSI NVASHINGTONE

Laoso ministeris pirminikas princas Souvanna Phou- 
ma (dešinėj) su valstybės sekretorium Dean Rusk 
kalbasi apie Laoso ateiti. lotosas ir būdamas neutra
lus tikisi gauti paramos iš Amerikos. Ministeris Phou- 
ma mano. kad Laosas galės išlikti nepriklausomas ir 
neutralus, bet ar taip bus. niekas nėra tikras...............
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Vėl nauja valstybė įjos padėtų Kongo provinci- 
| jei ta provincija ir toliau ne

ši pirmadienį gimsta nau-. sutiks įsijungti i bendrąją 
ja valstybė, ši kartą ne At- j Rongo vaistybę.
rikoje, bet \ akarinėj Indi- j j yautų organizacija kal- 
joje. Tai yra Jamaka sala,i bįna įr Rehas dideles bend. 
kuri gauna pilną nepriklau-1^^ Ratangoje, kad jos nu-
somybę ir bandys gyventi 
nepriklausomai ir demokra
tiškai.

Jamaica jau bandė gyven
ti nepriklausomai federaci
joje su keliomis kitomis ne

stotų mokėjusios mokesčius 
Katangos vyriausybei ir pra
dėtų juos mokėti centralinei 
Kongo vyriausybei.

Kalbama ir apie naują
tolimomis salomis, bet fede- konstituciją visai Kongo re

spublikai, pripažįstant pro
vincijoms daugiau savival
dybės.

| racija greit iširo ir Jamaica 
I salos gyventojai nubalsavo 
J atsikratyti savo kaimynų ir 
gyventi savo salos ribose.

Nepaprastos vagystės
Texas valstija yra didelė.. komos i žemės centrą.

5 kreivais šuliniais 
Texas aliejaus ka- 

> svetimą alie- 
žygius nė lapė

visur, bet Texas valstijoj jų1 nelojo. Bet atsitiko netikėtas 
knibždėte knibžda. Ir veik dalykas. Vienas aliejaus va-

paskutiniems, nes esą Amerika pradėjo, todėl rusams pri- * 15 if ~a buvQ kone
klauso teisė baigti. Tuo tarpu derybos vis dar murdosi vie
toje, kaip tai jau Įprasta.

Laikas nestovi ir atominių ginklų lenktynėse. Dabai 
jau yra keturios valstybės, kurios tokių ginklų turi. bet 
greit gali atsirasti ir daugiau, o tada bus dar sunkiau su
sikalbėti dėl bandymų uždraudimo. Kas gera Amerikai ir 
Rusijai, Anglijai ir Prancūzijai, tas gera ir arabams prieš 
žydus, žydams prieš arabus , kinams prieš
kieciams prieš lenkus ir 1.1.

Jei kas gali paskatinti atomines galybes susitarti dėl 
bandymų uždraudimo, tai tik supratimas, kad didžiųjų 
kelių valstybių atominis monopolis baigiasi, o todėl rei
kia susitarti dabar, arba gali būti per vėlu. jei tik jau da
bar nėra per vėlu.

Įsas konspyratyvis organiza
cijos centras.

Į Rusiją ir atgal
Pradžioje 1920 m. Stilso-

visi jie yra aliejaus milionie- 
riai, o ne šiaip sau eiliniai 
biržos spekuliantai, žinoma, 
yra ten ir kitokių milionie-

nas gavo nurodymus iš par-' bet vyrauja aliejinės • linj ir ji vienoje vietoje su- 
tijos centro komiteto vvkti i i veislės turtuoliai, juo labiau.! griovė. Tas atsitiko 1961 
f>usįją Mes jį prirengėm, 1 kad Juos veiste veisia paja- metų balandžio mėnesi, 

rusus, \o -papU0^m jrkaip reikiant iš- n}1! mokesčių Įstatymas, ku- Sugadinto šulinio savinin- 
leidome olandų laivu i Eu- įleidžia nuo pelnų nura- kas pradėjo reikalą aiškinti, 
ropa. Viskas ėjo lvg sviestu syti aliejaus sulinių atsargų Aiškino pats su savo padėjė- 

umažėjima.

gis, begręždamas Įžulnią 
skylę i žemę, visai netyčia 
ir nenorėdamas, pataikė i 
kaimyno žemėje išgręžtą šu-

t i Lr Korine Kuv-rr ciiVM ▼ V CV« inis nnsk-ianJ'*"') na&jšaulęė

O jei tas viskas nepadės?
Taip Vakarų Indijos Fede-ijej nepadės, tai JT organi- 
racija sugriuvo ir dabar gi- zacija gali ir vėl paleisti Į 
mė nauja, nepriklausoma ir darbą ginklus. Ir kodėl ne?

Du kartu jau bandė, kodėl 
nebandyti ir trečią kartą?

demokratiška Jamaica. 
Jamaica sala nėra didelė,

ji turi 1,600,000 gyvento
jų, kurių dauguma yra ki
limo iš Afrikos, bet yra ne
mažai atvykusių iš Indijos, 
Sirijos, Kini jos, Ispanijos ir

Taika Naujoje Gvinėjoje?

Amerikos diplomatui E. 
Bunker tarpininkaujant, o-

Anglijos, liktai senųjų Ja-Ilandai į>'Indonezija jau su- 
gyventojų, Aravak slIarę dėl Naujosios Gvtne-maica

giminės indėnų ten neliko nė 
pėdsako.

jos papuasų likimo. Ar gal 
teisingiau, beveik yra susi-

Jamaica lieka Britų Tau-Įtarę. Bunkerio planas yra 
tų Bendruomenėje. Į ne kas kitas, kaip Indonėzi-

< įjos kolonialinių apetitų pa-
»iw •• • w> « • « ’ t on Lr i i rv» o e r\ rJonrloi rroimoAlzerija ieško taikos

Nepriklausomos Alžerijos 
vadai, po mėnesio manev
rų, tąsymosi ir truputi šau- 
dymosi, pagaliau sutarė šiuo 
tarpu nebesimušti ir bandyti 
gyventi taikoje. Rinkimai 
numatyta daryti rugsėjo 2 d. 
Kandidatus statys.“politbiu-
vieiac, nuiium? UK7II UCIia L U“

Juozas Stilsonas
1891 1962

A. JENKINS
(Tęsinys)

1917 m. gruodžio 8 d. Phi.! sias teismas patvirtino že- 
ladelphijoj, “Kovos” spaus- mesnio teismo nuosprendi, 
tuvėje ir LSS raštinėje po- LSS centro komitetas nu- 
licija padarė kratą, išgabeno tarė Stilsono kalėjiman ne- 
archyvus, areštavo sekreto- leisti. Juk revoliucija buvo 
rių-vertęją Juozą Stilsoną ir tik už kampo, o veikėjų la- 
“Kovos” administratorių • bai daug reikėjo- pinigų bu- 
Juozą Šūki. K. Vidikas su vo užtenkamai surinkta už- 
Stalioraičiu pasislėpė ir nu- mokėti tiems geriems žmo.

kalba—dočmanai nemokėjo Jei pasitaiko ir ne taip valdžios žmones ir pagaliau
nei lietuviškai nei angliškai, į jau gražūs dalykai, Texas susekė, kad i jo šulini patai- 
o Juozas nesuprato jų kai- Į valstijoj jie irgi yra daug di- Į kė vagis, kurs gręžė žemėje 
bos, tai visa komunikacija' dėsni, didesnio mosto ir ne-1 kreivą šulini. Nuo tada pra-i vengta pilietinio karo, gy- 
buvo atliekama pirštų gim- palyginamai Įspūdingesni, sidėj'o tyrinėjimas. Jei grę-' venimas su laiku gris i nor- 
nastika. į kaip kur kitur. Štai ir dabar

Gavau iš Juozo“ laišku? paaiškėjo nekasdieninė va

ri daugumą.
Artimiausia ateitis atro

do nekaip, bet jei bus iš-

iš Juozo ___
Pirmą iš Vokietijos, kur jam tOs valstijos plačiuose
patiko žmonių ervvenimas. aliejaus požeminiuose lau
Paskui gavau

gyvenimą 
laiška ir : kuose.

bar dar dainuoja.
„ ..v. ___ _____________ ~ ____ Vėliau Juozas pateko i

ėjo Į pogrindžio gyvenimą, o nėms, kurie kauciją užstatė “ buvo tl?0 ™etU-
(nejudoma nuosavybe), to • ada Ku0”^knygvedės Baltrunytės ir 

raidžių rinkėjo Rudaičio ne
lietė.

Tada LSS centras nutarė 
steigti apsigynimo fondą ir

žė vienas, tai gal ir kiti taip malinęs vėžes. Tik kalbos 
darė? Tuoj imtasi tikrinti apie Alžerijos demokratiją 
aliejaus šulinių ižulnumas,
ar jis kartais nėra didesnis,

Lietuvos, kur jis buvo nuvy- Jaus ponai dažnai mėgsta 
kęs savo tėviškės aplankyti, čiulpti iš žemės gelmių sve- 
Iš Lietuvos jo įspūdžiai bu- tim3 aHejų ir tą jie daro ne- 
vo neblogi—žmonės po ka- iškeldami kojos iš savo nuo- 
10 stengėsi geriau kurtis, savybės. Kaip tai daroma? 
geriau ūkininkauti ir visai; Daroma taip: jei aliejaus! jj 
nelaukė išganymo iš “Rytų koncesijos savininkas neuž- 
šalelės,” kaip Paleckis ir da- tinka aliejaus savo žemės 

sklype, o gretimuose skly
puose yra požemy aliejaus, 
tai. prie to svetimo aliejaus

Pasirodo, kad alie-'kaip Įstatymo leidžiami 3
laipsniai. Tyrinėjimas paro
dė keistų, tikrai Texas masto 
dalykų

Texas valstijoje aliejaus 
”Geležinke- 

ių Komisija“. Taip jau yra 
nuo senų laikų. Toji komisi- 

savo zeme> ja jau atėmė teisę aliejų ga
benti didžiaisiais vamz
džiais 335 šuliniams. Kitaip 
akant, tiek šulinių nebeturi

su nepriklausomybe nutilo, 
nes visi žino, kad demokra
tijos ten nieks nematys.

Prancūzai sako, kad jau 
450,000 prancūzų iš Alžeri
jos persikėlė gyventi Į Pran. 
cūziją. Prancūzų bėgimas ir 
dabar tęsiasi.

Thalidomine medžioklė

tenkinimas, o olandai gauna 
progos “išsaugoti veidą” ir 
iš N. Gvinėjos džunglių pa
sitraukti visai garbingai, ga
lingai Amerikai laiminant 

Bunker’io planas numato, 
kad Olandija perleidžia N. 
Gvinėjos koloniją IndonėzL 
jai “administruoti,” o 1969 
metais Indonezija, Jungtinių 
Tautų priežiūroje, praves N. 
Gvinėjoje gyventojų atsi- 
klausimą, ar jie nori nepri
klausomybės, ar gal nori pa
silikti Indonezijos globoje?

Skamba ne taip jau blo
gai, bet kas privers Indone
ziją daryli gyventojų atsi- 
klausimą? Ar nebus taip 
kaip Kašmire?

Indonezija, ar gal jos dik
tatorius prezidentas Sukar- 
no iš N. Gvinėjos padarė 
savo jojamą orkliuką ir mo
bilizuoja jėgas karui prieš 
Olandiją. Indonęzija jau

. . . , . ' esanti užpirkusi už vieną bi-
Kitoj vietoj skaitytojai (lijoną dolerių ginklų Sovie- 

ras žinių apie thalidomide i tų Rusijoj ir, apsiginklavusi, 
vaistą, kurs ne tiek gydo, pradėsianti karą dėl N. GvL 
kiek kenkia. Čia tik pažymė- nėios.
sime, kad Amerikos sveika-! 
tos priežiūros pareigūnai da
rė didžiulę medžioklę, gau-

{usijos kariuomenė 1 ?abma prieiti gręziant Į ze- teisės išpumpuotą iš žemės 
įkus prie Varšuvos. J &kylę ne tiesiai į zerr.ės aijejų parduoti. Texas vals- 

gilumą, bet įžulniai. Ki ep ai tjja jau uždėjo pabaudų virš 
išgręžtas suhnys gali padiek-1 24 milionų dolerių kreivų

varė lenkus
Vilniuje Angarietis buvo pa
siruošęs vėl sukurti “Tary
bų Lietuvos” valdžia, tik . . - ____ ,

naskvrė to fondo komitetą- mo sprendimas buvo išneš-ilaukė žinių apie Varšuvos’aliejaus atsargas zemeje, aiškina minėta Geležinkelių 
k™ V Mataiti Jekrel Ss iik 1919 lapkričio 10 paėmim«- Ir ka«q tokia ži-| budu . : komisija, paskui i tyrinėji-
torium A Jenkins (šių žo- d Po to buvo duotos 3 die-'nia atėjo * Vilnnl- Tai buvo I ant >axo. zemes P 1 : Sah mą Įsitraukė valstijos gene- 
džių autorių), ir iždininku nos pasiruošti eiti f kal€ji-Į kĮaiding, žinia bet ji sakč-i 'S almj n0 >;aIinė prokuratūra, o dabar
Joną šaltį. Visi brooklyniš- mą. J. Šukys, kaip jau sa-! e, A"?aneci° kompanijoje! RreR-ai ar įstrižai gręžtas -VaSt-vOi STim-e-1S-1Fgl

iz.,1- kiau, nuėjo atlikti savo bau- ' džiaugsmų, kad kti t ' Pla( eJ° r^lkah tytuneti.
'smę, o Juozas Stilsonas k?? butl! bavĮs ne.sgerti iš au?atsals tas T feka"da'as palmte ryttnes
nanaudoio ta laika susirasti džiaugsmo. Ryto meta, ka- ' ma'. al,eJaus a,;.a •- ’.tas Texas valstijos Havvkins ir
SuveUrnuo ka’ėjtaoTa da Vilniuje visiems ualvos i I>arelna "uo gręz.amo suh-
S kal«J,mo P3- skaudėjo, atėjo isakvmas! ™ {statymas sako,

Almenu, kad prieš auk.i^i i Minsku prie Variu- kad ^ziamas suh'
ščiausiojo teismo galutiną v °' P1 aiaimčta.

Esant Juozui Stilsonui 
Vilniuje, jam teko dalyvauti

kiai . Suimtieji buvo kai 
tinami prieškarine veikla. 
Juozas Šukys, menkai su
sikalbąs angliškai, tai prieš 
jį ir kaltinimai buvo menki. 
Sunkiausi kaltinimai buvo 
suversti prieš Juozą Stilso
ną.

Socialistų partijos advo
katas Nelson gynė kaltina
muosius. Kauciją užstatė 
katalikų srovės žmonės — 
Abromaitis $8,000, Sabas 
Mankus $1,000 ir vieną tūk
stantį trečias geros valios 
lietuvis, kurio pavardės šiuo 
tarpu neprisimenu. Viso už
stato reikėjo $10,000.

Teismas atrado kaltina
muosius kaltus. Juozą Šukį 
i.uteisė kalėti 6 mėnesius ir 
jis savo bausmę be jokių ce
remonijų atsėdėjo. Stilsoną 
nuteisė kalėti 3 metus. Buvo 
apeliuota Į aukščiausią ša

dėl kam leisti veiklų ir rei
kalingą žmogų Į kalėjimą?

Taip ir buvo nusistatyta. 
Galutinis aukščiausio teis ti ne

, . 1 1-1 • . -..........—’i -------dydami tą vaistą pas gydy-
yieno, bet kelių kaimy-, gUjjnj kasėjams. Reikalą tojus ir privačius asmenis 
ipiair atsarsas zemeip. --i_- * _ 1 . 1 . . . _kurie to vaisto 

užsienio.
atsivežė iš

sprendimą organizacijos va 
dovybėje buvo kilę ginčų, ar 
nebūtų geriau sulinktus Į i ^lename garsiame Angarie- 
apsigynimo fondą pinigus Į č‘i° mitinge, kuri Lietuvos

nys negali būti Įžulnesnis, 
kaip 3 laipsniai (tiesus kam
pas tarp stačiai Į žemės vidu
rį gręžiamo šulinio ir žemės

Webster aliejaus laukus. Bet 
ar tiktai tuose aliejaus lau
kuose tokie šposai vyko? 
Susidomėjo tomis vagystė
mis ir Federalinė aliejaus 
komisija, o justicijos depar
tamentas jau kelia bylas 53

paviršiaus turi 90 laipsnių), aliejaus operatoriams už kai 
bet jeigu gręžimo kampą pa

paskirtą bausmę.’ Tam pasi
priešino apsigynimo fondo 
komisija—J. šaltys, šių žo
džių autorius ir Iz. Matjošai- 
tis. Argumentavome taip, 
kad žmonės pinigus sudėjo

kaip kur tai teko skaityti. Z. 
Angarietis mitinge pradėjo 
plūsti buožes ir pravardžiuo
ti Lietuvos karius. Kareiviai 
pradėjo protestuoti, o pas
kui juos pasekė ir civiliai

tam, kad vienas mūsų veik- j zrpončs ir Angarietis buvo 
lesnių narių būtų apsaugotas gėdingai nubaubtas, o tada 
nuo kalėjimo, o todėl leisti v*€nas ĮŠ kareivių paėmė va
tuos pinigus kuriam nors ki- ^ovauti mitingui ir komuni- 
tam tikslui būtų aukotojų su. sušauktas mitingas virto

lies teismą, bet ir aukščiau- vedžiojimas. Pagaliau taip antikomunistų mitingu.

Iš Vilniaus Juozas Stilso-

kuroms sako, kad ”mes dar 
neprakasinėjome nė pavir-
šiaus“ šito skandalo.

nas, užsisėdęs ant Angarie-1 Tyrinėjimai parodė gana 
čio skarbo, išvažiavo i Min-' Įdomių dalykų. Pasirodo, 
ską, o iš ten j Maskvą ir po kad kai kurie aliejaus kasė- 
pusmečio grįžo vėl antgran. jai jau eilė metų pumpuoja 
stryčio pas ‘ mano priesegą svetimą aliejų. Kiti vėl pra- 
ant burdo. į dėJ° v0£ti kaimvnų aliejų

Apie jo Įspūdžius iš Ru- Į po to, kai jų Įgręžti šuliniai 
sijos pakalbėsim vėliau. | išdžiūvo. Vienoje vietoje a- 

(Bus daugiau) (Nukelta Į 7-ą psl.)

Virš tūkstančio gydytojų 
gavo to vaisto “išbandyti” 
ant ligonių. Nemažai žmonių 
jo atsivežė iš užsienio, kurs 
jis buvo plačiai garsinamas 
ir buvo “madoje.” Sveika
tos priežiūros pareigūnai tu
rėjo surankioti tuos vaistus 
ir iš gydytojų, ir iš nemie
gančių turistų, kurie jų par
sivežė iš svetur. Medžioklė 
buvo ne menkesnė, kaip kri
minalistus gaudant. Bet ne
geras vaistas jau surankio
tas ir pavojus iš jo pašalin
tas.

Dabar visi giria vieną fe
deralinės valdžios tarnauto
ju gydytoją, kad ji sutrukdė 
“privačios iniciatyvos” pel
nų ieškotojams apnuodyti 
daug žmonių.

Kongo planas

Jungtinių Tautų organiza
cija deda pastangas sukelti Į 
kojas visas valstybes, kad .. 
jos uadėtų Kongo provinci- saidę.

Kad karo būtų išvengta, 
sugalvotas Bunkerio planas. 
Sukamo jau yra pasiuntęs 
kelis šimtus parašiutininkų 
Į N. Gvinėją muštis su olan
dais, bet tai dar “ne karas,” 
o tiktai užkandžiai. Karas 
dar būtų priešakyje...

Štai kodėl reikėjo taiką 
gelbėti, juo labiau, kad už 
tą taiką moka olandai ir vė
liau mokės papuasai, su ku
rių norais Sukamo skaitysis 
tiek pat, kiek jis skaitosi ir 
su savo tautos reikalais.

J. D.
KO JIS TEN CJO?

Maskviniais kailiniais ap
sivilkęs Į Lietuvių Tarybos 
suvažiavimą Chicagoje buvo 
a*ėjęs ir dr. A. Margeris. 
Pirmininkaujantis, jį paste
bėjęs, paklausė, kokiai pa
triotinei organizacijai jis 
atstovauja. Aišku, dr. Mar
geris atsakyti negalėjo to
dėl sumišęs tuoj išėjo iš sa
lės. Jis negalėjo pasakyti, 
kad atstovauja Bonoskio, 
Mizaros, Margerio, Mizerie
nės ir Ko. “honorarinę su-
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Ką veike Amerikos Lietuvių 
Taryba

Dr. P. Grigaičio pranešimas
ALT žygiai tarp amerikiečių pakviestam dalyvauti tenai

ALT Vykdomasis Komite- ^a,of°je aPie Uetuvos Pa’ 
tas vienu iš pagrindinių savo vei&im3- *
veiksmų laiko — kur tik ky. Praeitais metais Sovietu la Lietuvos reikalas, atitin- p praeitais meta^ sovietų
karnai reaguoti. RuSlja ?aiytl Ve

rnus sprogdinimus, sulauzy-
----------------------------------- dama branduolinių bandy-

į ir.ų susitarimus. ALT Vykd.
1 Komitetas 1961 m. spalio 27 
d. pasiuntė protesto telegra
mas, smerkiančias ir demas
kuojančias bolševikų pla
nus, Jungtinių Tautų An- 
samblėjos pirmininkui M. 
Slim ir JAV Ambasadoriui 
prie Jungtinių Tautų Adlai 
Stevenson. Iš tų abiejų insti
tucijų buvo gautos padėkos 
ir pianešta, kad telegramų

' turiniai buvo išplatinti Jung
tinių Tautų delegacijų narių 
tarpe.

•
ALT Vykd. Komiteto ir 

Inf. Centro pastangomis,

DR. PIJUS GRIGAITIS

EISMO TAISYKLĖS privalomos visiems

Diplomatai naudojasi ypatingomis teisėmis, bet eismo 
taisyklės privalomos ir jiems, .čia matome kaip New 
\orko ugniegesiai stumia diplomato autobilį, pasta
tytą prie hidranto.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Užsibaigė didysis Chicagos 

karnavalas
Back of the Yards Coun- 

cil, kurio būstinė yra 4600, 
So. Ashland Avė., kiekvie
nais metais nuo liepos 6 d. 
iki rugpiūčio 2 d. surengia 
didžiulį karnavalą 47-os ir 
So. Damen gatvių kampe. 
Būna čia įvairiausių ratų pa
sivažinėjimui, progų laimės 
išmėginimui ir kt. įvaireny
bių. Karnavaluose atsilanko 
gausiai ir Town of Lake vie
toj gyveną lietuviai, bet šie
met niekam iš lietuvių stam
besnės dovanos karnavale 
leimėti nepavyko.

“Darbininkų Balsas“
Šitas Lietuvių profesinių 

sąjungų egzilėje laikraštis 
leidžiamas Londone, Angli. 
joje rašo ne tik darbo žmo
nėms, bet ir kiekvienam lie

buvo išrinktas vieneriems 
metams Latvių Draugijos 
pirmininkas prof. P. P. Le
jins.

Komitetas turėjo tris su
sirinkimus: 1961 m. lapkri
čio 19 d. Chicagoje, 1961 m. 
gruodžio mėn. 12 d. Wa- 
shingtone ir 1962 m. balan
džio mėn. 29 d. New Yorke.

•
1961 m. gruodžio 12 d.

Bendrojo Pabaltiečių Komi
teto nariai: estų atstovas J.
Kangur, latvių—prof. P. P.
Lejins, lietuvių—L. šimutis 
ir dr. P. Grigaitis atsilankė 
Valstybės Departamente ir 
Įteikė sekretoriui Dean Rusk 
bendrą memorandumą dėl 
Stalino padaryto kriminali
nio nusikaltimo, neteisėtai 
pagrobiant minėtus kraštus
ir vykdant juose kolonializ- -------- —---------------------------------------------------
mo politiką. Prašyta imtis Išrinkus dabartini JAV dovybė su tuo nesutiko, rei- 
atitinkamų žygių JT arba prezidentą J. F. Kennedy, kalavo sau 4 atstovų, vėliau 
per kitus JAV prieinamus ALT Vykdomasis Komitetas 6. Buvo sudarytas kompro-
kelius atstatyti tų pavergtų tuojau pradėjo rūpintis gau- misas. Priimta 6 LB atsto- _ _ _ _
tautų laisvę. ti audienciją. Tą reikalą i- vai ir susitartas sąrašas iš 211 tuviui idomiais aktualiais

Tą pačią dieną minimas vykdyti buvo įgaliotos ilga- asmens buvo pasiųstas į Bal- klausimais. Laikraštis išeina 
komitetas vVashington, D. mėtis ALI veikėjas advo- tuosius Rūmus ir toks buvo 

katas J. Grigalius iš Bosto- patvirtintas.
no, Mass.. Pr. m. liepos 17 d. 1 ALT sekretorius buvo įga- 
buvo raštu gautas iš Baltųjų; liotas visiems delegacijos

C., Willard viešbuty turėjo 
spaudos konferenciją, kurio
je dalyvavo daugelio laik
raščių ir spaudos agentūių 
atstovai. Jiems buvo nu-

ka‘P anksčiau, taip ir šiais šviesta Pabaltijo kraštų da
1962 metais, JAV Atstovų 
Rūmuose ir Senate buvo su
rengtas Vasario 16 d. proga 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 44 metų sukak
ties paminėjimas.

Visa eilė senatorių ir kon- 
gresmanų pasakė kalbas, ki
tų kongreso narių pareiški
mai buvo išspausdinti kon
greso darbų knygoje (Con- 
gressional Record). 

kad JAV už tam tikras nuo- Pasakytų kalbų ir minė- 
laidas Berlyno klausimu jimų tekstai ALT Vykd. 
pripažintų Pabaltijo kraštų j K-to pastangomis, kongres-

Vienas tokių klausimų, 
kurs jautriai palietė lietuvių 
visuomenės bei laisvinimo 
veiksnių nuotaikas, buvo 
Paryžiaus korespondento C. 
L. Sulzberger 1961 m. liepos 
12 d. New York Times pa
skelbtas straipsnis ”Berlin 
Birds and Baltic Bush.“ Ja
me buvo peršama mintis,

okupaciją teisėta.
Kadangi New York Times 
yra plačiai skaitomas dien
raštis ir jame tilpę straips
niai turi Įtakos ne tik į ame
rikiečius, bet ir Į pasaulinės 
opinijos formavimą, tai dėl 
minėto C.L. Sulzberger raši
nio kilo mūsų visuomenėje 
nerimas ir susirūpinimas.

Buvo imtasi žygių tuojau 
šį reikalą išaiškinti ir jau 
liepos 18 d. Vykdomojo Ko
miteto vardu ALT sekreto-į 
rius pasiuntė motyvuotą pro
testą N. Y. Times redakcijai 
ir susisiekė su Lietuvos Pa
siuntinybe Washingtone, 
kur išsiaiškino, kad C. L. 
Sulzbergerio straipsnis iš
reiškia tik jo privačią nuo
monę. Nei Valstybės Depar
tamentas, nei jokia kita į- 
staiga tokio projekto niekur 
nekėlė. Straipsnio autorius 
parašė ALT sekretoriui pa
dėką už jo kritiką. Padėčiai 
paaiškėjus, buvo painfor
muota lietuvių visuomenė 
per spaudą ir buvo išsiunti
nėtas pranešimas ALT na
riams ir veikėjams.

Ryškinant Lietuvos reika
lą amerikiečių tarpe, 1961 
m. liepos 11d. ALT sekreto
rius per radiją iš Evanston, 
Illinois, kalbėjo amerikiečių 
visuomenei ir atsakinėjo į 
klausimus apie vykdomą So
vietų Rusijos kolonializmo 
politiką Pabaltijo kraštuose.

1961 m. rugpiūčio mėn. 
28 d. Committee for Ameri
can Education suruošė De
troite, University or De- 
troit, paskaitų ciklą apie ko
munizmą. ALT sekretorius 
pasiuntė literatūros ir kito-

manui Daniel J. Flood tar
pininkaujant buvo išleisti 
atskira knygute ir išsiunti
nėti visuomenės veikėjams 
ir organizacijoms.

Taip pat ALT Vykd. Ko
miteto paraginti skyriai ir 
bendradarbiaujančių orga
nizacijų komitetai prašė vi
są eilę gubernatorių ir mies
to merų išleisti proklamaci
jas Vasario 16 d. proga, ką 
daugelis jų ir atliko.

ALT Vykdomasis Komi
tetas turi amerikiečių politi
kų ir veikėjų tarpe asmenų, 
kurie rodo daug palankumo 
ALT veiklai ir jam padeda. 
Tokių asmenų tarpe pažy
mėtini senatorius P. H. 
Douglas iš III., spykeris J. 
McCormack iš Mass., atsto
vai W. T. Murphy, III., ir D. 
J. Flood, Pa.

Senatoriaus P. H. Douglas 
70 metų sukakties proga 
ALT Vykd. K-tas pasiuntė 
specialų sveikinimą ir padė
ką už jo paramą, taip pat 
sveikinimą spykeriui J. Mc
Cormack jo išrinkimo į tą 
vietą proga.

ALT veikla tu latviais ir 
estais

Atskirai tenka paminėti 
ALT atliktus veiksmus 
drauge su latviais ir estais.

Kaip jau ALT nariams ži
noma, pr. m. birželio mėn. 
29 d., esant ALT Vykd. Ko
mitetui Washingtone, buvo 
sudarytas iš latvių ir estų 
bendras Pabaltiečių Komi
tetas — Joint Baltic Ame
rican Committee, kurio pa- 
gridinis tikslas — sutartinai 
veikti pavergtųjų Pabaltijo

bailine okupacinė padėtis ir 
išdalinta informacinė lite
ratūra.

Š. m. kovo 30 d. Bendra
sis Komitetas pasiuntė pro
testo telegramą Valstybės 
sekretoriui D. Rusk dėl So
vietų Rusijos VVashington, 
D.C., vaikų meno kūrinių 
parodos, kur Pabaltijo kraš
tai buvo pažymėti sąjungi
nėmis sovietų respublikomis. 
Dėl tokio Sovietų Ambasa
dos Washingtone parodos 
organizavimo Valstybės sek
retorius protestavo ir JAV 
Informacijos Agentūros di-

kas du mėnesiai ir prenume
rata metams tik vienas dole
ris. Užsisakyti nuo rugpiūčio 
1 d. galima parašius adresu 
—J. Janulaitis, 4520 So. 
Hermitage Avė., Chicago 9. 
III.

Plieno pramonės gamyba 
susilpnėjusi

Buvo sakoma, kad plie
nas yra krašto pramonės nu
garkaulis. Jei jau plieno ga
myba gerai vyksta, tai ir 
krašte Visa pramonė klesti, 

į Baltuosius Rūmus. Visai gaitis. Tokiose aplinkybėse, Tačiau šiame atomo amžiuje

Rūmų pažadėjimas priimti 
ALT delegaciją, kai tik Pre
zidentas bus laisvesnis. Tas;

nariams išsiuntinėti pakvie
timus, kas ir buvo padaryta. 

Baltieji Bumai taip pat
pažadas buvo vėl raštu pa-į nustatė ir delegacijos prie 
kartotas liepos 31 d. mimo procedūrą. Jai vado-

Gavus tuos laiškus iš Bal
tųjų Rūmų buvo laukiama 
datos paskyrimo. Bet spau-

vavo ir pristatė JAV Prezi 
dentui ALT Vykd. Komite 
to Piimininkas L. šimutis,

doje pasirodė pranešimai, o pagrindiniu kalbėtoju ir 
kad kita lietuvių grupė taip memorandumo Įteikėju buvo
natV ’ n.1^1 5CMCIUI IU3 ur ir. vjri-

ignoruodami ALTą, tie as- s delegacija buvo priimta ir 
menys sakėsi veikią Lietuvių' maždaug praėjo taip, kaip
Bendruomenės vardu, nors 
vėliau LB Centro Valdyba

buvo nustatyta, išskyrus 
kai kurių delegatų asmeniš-

teisę imtis šios akcijos ir jų i kai padarytus ne pagal nu
statytą tvarką veiksmus 

Smulkus pranešimas apie
delegacijos sudarymą buvo 
išsiuntinėtas ALT sekreto
riaus visiems ALT nariams

parinktiems i delegaciją as
menims išsiuntinėjo atsipra
šymo laiškus.

ALT vadovybė, matyda-
rektorius Edvvard Murrow ma, kad kiti asmenys, skelb- __
atsisakė dalyvauti oficialia- damiesi LB Įgalioti ruošti ir kitiems veikėjams, kurie 

to prašė.
Delegacijos priėmimas 

buvo didelis ir reikšmingas 
Įvykis lietuviams, bet ten
ka apgailėti, kad tas buvo 
kai kurių lietuvių sudrums
ta, ir po delegacijos priėmi
mo jie nepaliovė kelti triukš
mo, kas jaučiama ir dabar. 
Tokia kenksminga akcija 
lietuvių vienybei turi nei
giamos Įtakos ALT darbui

kios medžiagos Detroito Lie- Tautų klausimais, 
tuvių Organizacijų Centrui, Komitetui pirmininkauti Eisenhower,

me parodos atidaryme

Š. m. balandžio 2 d. po 
bendrojo posėdžio New Yor
ke Pabaltijo Komitetas lan
kėsi Free Europe Komitete 
ir tarpe kitų klausimų, lie
čiančių pavergtus Pabaltijo 
kraštus, išreiškė pageidavi
mą, kad Free Europe Komi
teto radijo transliacijose iš 
Europos būtų duodami pra-! 
nešimai estų, latvių ir lie
tuvių kalbomis.

Paminėtina, kad pr. m. 
Pabaltijo Komitetas kreipė
si į JAV Prezidentą dėl Pa
vergtųjų Tautų savaitės pa
skelbimo ir buvo gauta ati
tinkama proklamacija.

Š. m. gegužės 18 d. sek
retorius P. Grigaitis buvo 
nuvykęs Į Mihvaukee daly
vauti latvių kongrese.

Delegacija pas JAV 
Prezidentą John F. Kennedy

Vienas iš svarbių ALT 
Vykdomojo Komiteto darbų 
šiais metais buvo delegaci
jos pas JAV prezidentą 
John F. Kennedy suorgani
zavimas.

Vasario 16 d. JAV Prezi
dentas J. F. Kennedy priė
mė Baltuosiuose Rūmuose 
lietuvių delegaciją, pagerb
damas lietuvių tautą ir pa
remdamas jos troškimą at
gauti laisvę.

Praeityje ALT organi
zuojamas delegacijas buvo 
priėmę prezidentai F. D 
Rooswelt, H. Truman. D

delegacijas pas JAV Prezi 
dentą, Įneša neaiškumų, bu
vo priversta teirautis Wa- 
shingtone, kas atsitiko su 
duotu jai pažadu, kad bus 
priimta ALT delegacija.

Baltųjų Rūmų pareigū
nai susigriebė padarę klaidą 
ir audiencijos reikalą atidė
jo neribotam laikui. Tas į- 
vyko 1961 m. gruodžio mėn. 
pradžioje. Jei ne sauvališkas 
minėtų asmenų Įsikišimas,

atrodo, tas tvirtinimas yra 
nusenęs ir nustojęs savo 
reikšmės.. Pokario metais 
plieno pramonėje vyksta ne. 
paprastai dažnos gamyboje 
recesijos. Šiemet tokia rece
sija prasidėjo visu smarku
mu gegužės mėnesį. United 
States Steel liejyklos, kurios 
yra pietrytinėj Chicagoj at
leido iš darbo daug darbi
ninkų, vyksta atleidimai ir 
dabar. Likusieji tedirba tik 
4 dienas savaitėje. Unijos 
laikraštis ”Local 65” prana. 
šauja, kad ateityje plieno 
pramonėje geresnių

liūs gausiausias būna birže
lio, liepos ir rugpiūčio mėne
siais. Chicago lietuvių orga
nizacijos daugiausia savo 
šiuos vasarinius subuvimus 
daro prie Lietuvių Tautinių 
kapinių esančiuose A. Bruz- 
gulienės ir J. Leppos ąžuo
lynuose. Rugpiūčio 19 d. di
džiuliame Bučo piknikų so
de Įvyksta dienraščio “Nau
jienos” gegužinė, kurion su
sirenka gausiausiai Chica
gos ir kitų vietovių lietuviai. 
Tą pat dieną A. Bruzgulie- 
nės ąžuolyne Įvyksta Šakių 
Apskrities Klubo—zanavy
kų gegužinė, kurion taipgi 
visuomet gausiai suvažiuoja 
patys zanavykai ir jų bičiu
liai. Pastarieji nuvyksta ir i 
“Naujienų” pikniką, o iš ten 
grįždami sustoja dažnokai 
pas šakiečius.
Neprikl. Lietuvos pavilionas

Tarptautinėj parodoje

Chicagoje McCormick PI. 
parodų ir suvažiavimų pa
talpose nuo liepos 25 d. iki 
rugpiūčio 12 d. vyksta tarp
tautinė paroda, kurioje da
lyvauja keliolika valstybių ir 
įvairios JAV biznio bendro
vės.

Šioje didžiulėjo parodoje 
yra ir nepriklausomos Lietu
vos pavilionas. Paviliono 
globėjas yra Lietuvos gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis. 
Paviliono įrengėjas ir jo iš- 
laidu vra T .R CTii-
cagos apygardos valdyba, 
remiama vietos organizaci
jų ir pavienių asmenų. Kiek
viena parodoje dalyvaujanti 
valstybė turi savo grožio ka
ralaitę. Lietuvos “karalaitė” 
yra Dalia šulaitytė.

Lietuvos pavilionas ploto 
atžvilgiu yra nedidelis ir ne
gausūs eksponatais, tačiau 
skoningai Įrengtas, patrauk
lus ir parodos lankytojų mė
giamas. Pavilione išstatyti 
tautiniais motyvais audiniai, 
juostos, drožiniai, keramika, 
paveikslai, gintaro karoliai,

ir aplamai visoms lietuvių 
neabejotina. ALT delegaci- pastangoms Lietuvos laisvi- 
ja tada būtų buvusi priimta i nimo byloje.
ir viskas būtų baigęsi tvar-Į (Bus daugiau), 
kingai, kaip kad būdavo 
anksčiau tokiais atvejais.

Tačiau toji grupė savo 
planu neatsisakė ir vėl pra
dėjo skelbti, kad jų delega- Liepos 28-29 dienomis 
cija būsianti priimta š. m. Chicagoje buvo Amerikos 
vasario 16 d. Lietuvių Tarybos suvažiavi-

ALT vadovybė buvo pa- mas> kuris buvo skirtas dau- 
statyta vėl prieš tą pačią gausia organizaciniams rei- 
problemą. su kuria ji buvo balams aptarti. Pakeisti kai
susidūrusi pereitą rudeni.

ŠĮ kartą tokia separatine 
atskirų lietuvių veikla susi
rūpino daugelis visuomenės 
veikėjų ir net JAV kongreso 
nariai, kurie lietuviams jų 
reikaluose daug padėjo, at
kreipė dėmėsi, kas čia daro
si, kodėl sumanytojai igno
ruoja ALT?

Paaiškėjus, kad delegaci
jos organizatoriai suklaidi
no Baltųjų Rūmų pareigū
nus. ju pastangos nuėjo nie
kais. ii- buvo nutarta priimti 
ALT delegaciją, bet ramy
bės dėlei nusistatyta į dele
gacijos sąstatą priimti du 
LB atstovus. Tačiau LB va-

pektyvų nesimato. Dauge
liui plieno darbininkų teks 
atsisakyti įprasto darbo ir 
prisiderinti kitose pramonės 
šakose. Labai gera, kad plie
no darbininkų unija yra išsi. 
kovojusi darbo sutartyje at
leistiems darbininkams mo
kėti kompensacijas iš plieno 
pramonėje sudalytų tam tik.

-u i • t u tslui fondų. Darbininkas, iš- Amenkos Lietuvių Tarybos .. . j - -,, V 3 I dirbęs nemažiau dviejų meilauja valdyba / • ♦ • - x ,tų, tun teisę į tą kompensa
ciją ir gauna 65% savo bu
vusio uždarbio, kuris pa- 
grindan imamas po visokių 
išskaitymų ir ton bedarbio 
pašalpon įskaitoma iš vals- 
stijos gaunama kompensa
cija. Bendrai paėmus šiuo 
laiku yra maža bedarbių eilė 
viešosiose bedarbių kom
pensacijos įstaigose Chica. 
goję. Žinoma, bedarbių 
skaičius rudens ir žiemos 
mėnesiais, pasibaigus sezo- 

žymiai

kurie statuto straipsniai. Iš 
tų pakeitimų svarbiausias 
tas, kad į ALTą galės įeiti, 
be dabar esančiųjų, ir kitos 
organizacijos, kurios pano
rės ir bus priimtos dviem 
trečdaliais balsų.

ALT’o valdybą dabar su- nin,ams 
darys 11 asmenų, kurie iš sa. 
vo tarpo išsirinks pirminin
ką,, vicepirmininką, sekre
torių ir iždininką. Suvažia
vimo į valdybą išrinkti šie 
asmenys:

Eugenijus Bartkus, Teo
doras Blinstrubas, Povilas 
Dargis, dr. Kazys Draugelis, 
dr. Pijus Grigaitis, Antanas

darbams,
padidės.
Artėja rudenėlis—baigsis 

išvykos gamton

Gegužinių . piknikų der-

sagės ir kt. Džiugu, kad toks 
pers- Nepr. Lietuvą reprezentuo

jantis pavilionas šioje paro
doje buvo įrengtas. Pavilio
no administraciniais Įrengi
mo reikalais rūpinosi LB
Chicagos apyg. valdybos vi. 
cepirm. Bronius Nainys. Pa
vilione budėjo tautiniais rū
bais pasirengę aukštesniųjų 
mokyklų Chicagoje berniu
kai ir mergaitės suteikdami 
lankytojams paaiškinimus 
ir informacijas apie Lietu
vą. Parodos vadove, kurio 
išplatinta kaip suvenyro ke
lioliką tūkstančių egzemp
liorių, jo 64-tas puslapis pa
skirtas Lietuvai. Jame yra 
pagrindinė informacinė me
džiaga. spalvuoti Klaipėdos 
uosto, Vilniaus su Gedimino 
pilimi ir bendras krašto 
vaizdelis. Be to, parodos 
lankytojams buvo dalina
mas iliustruotas 16 psl. lei
dinys “Lithuania,” patiekiąs 
platesnę informacija apie 
Lietuvą. Parodos vadinama
me “Little Theatre” kelio
mis progomis parodos lan
kytojams pasirodė Chicagos 
lietuvių meno vienetai su 
tautiniais šokiais, dainomis.

____________ Į Šį Lietuvą reprezentuojantį
Simutis, Jonas !ral':':?n5_?renc}'?i.en!s arLčOn<lFClHS tcrasisvsvio ov/iia’’

Talalas ir MykolaTvaidvIa? 1bent k.u?,™rs.P'ie jo Įrengi. 
Vienuoliktojo vieta palikta!™ pnsidejus.ems priklauso
laisva naujų organizacijų Į mus4 ,Ii padėka.

Rudis, dr. Vladas Šimaitis, atstovui. ’ J. J—tis
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J.A.V. lietuviams
PROF. M. BIRŽIŠKOS 

SUKAKTIS

Kaip rusas teisia lietuvius
„Prezidentas“ J. Paleckis Kretingos žemaičiai jau 

„garbės raštais“ apdovano- ir savo teisėjo nebeturi, nes 
ten sėdi teisėjas rusas Kry
lov. 0 kaip jis teisia rodo šis 
pavyzdys.

\ ytauto gatvėje senutė i 
Kristina Jablonskienė turi 
dviejų kambarių seną name
lį. Prieš kurį laiką senutė 
vieną kambarį * išnuomojo 
tarnautojui Juodžiui: jai 
gaila buvo Juodžio, nes jis 
negalėjo gauti patalpos apsi
gyventi, o iš antros pusės 
jai buvo labai reikalingi ii 
de keli rubliai nuomos.

Bet Juodis po kelių mė
nesių atsisakė nuomą mokė
ti. Senutė kreipėsi į teismą, 
sūriame sėdi teisėjas Kry- 
iov, prašydama iškelti Juodi 
iš kambario. Krylov nutarė 
Juodžio nejudinti. Senutė, 
nebežinodama, ką daryti, 
vieną kambarį pardavė Z. 
Daugėlaitei, kuri norėjo ta- 

nti. 
uo-

š. m. liepos 27 d. sukanka besąlyginiai atidavė savo 
10 metų ..uo to laiko, kai širdį, laiką ir turtą.
J.A.V. Vyriausybė pripažino! Ji ir šiandien tebetęsia 
Lietuvą de jure. kovą už Tėvų Žemės islaisvi-

jo Kirijenko už baisingą 
darbą žurnalistikoje ir nuo
pelnus vystant tarybinę 
spaudą', o Vladimirą Šmy- 
govą už „ilgų metų darbą 
statyboje.“

Pagauna rusą vagį, bet— 
bylą prieš jį nutraukia.

Radviliškio geležinkelio sta
tybos viršininkas yra rusas 
Kazakov. Jis ne pėsčias vy
ras, moka gyventi. Jis tar
nybon paskiria savo gimi
naitį tokį pat rusą Metvede- 
vą, patvirtina sąskaitą už 
Metvedevo iškrautus vago
nus, nors jis jokių vagonų 
nekrovė.

Apie tas suktybes buvo 
pranešta ir prokuratūrai.
Tardant paaiškėjo ir dau
giau visokių suktybių. Kaza
kov, pasirodo, sugebėjo per
vienerius metus nudžiauti kambarvje apsigvve 
visokios medžiagos .į-130 sj karta Jau - j
rublių sumai, v įskas aišku— Į f-• • .
vagis sugautas, nusikaltimas į * .,iAlasT bet prokuroras by- . lr at£l>«k‘“i kalI» Krylov 
lą prieš Kazakovą nutrau
kė.

Tai buvo didelės reikšmės 
aktas. Jį lietuvių tauta, su iš
eivija imtinai, sutiko su di
deliu džiaugsmu.

Šilta vietelė
Tokia vieta yra Šilutės ra

jono vartotojų kooperatyvų 
sąjunga, kurtoje giminės su
sisuko lizdą.

Stankevičius—maisto pro
duktų sandėlio vedėjas, o jo 
žmona—visuomeninio mai
tinimo įstaigų vedėja. Ma
ziliauskas—maisto produk
tų sandėlio vedėjas, jo žmo
na—maisto produktų krau
tuvės pardavėja ir t.t. Stan
kevičius, gaudamas kuklų 
atlyginimą, per savo rankas 
perleido jau 3 automobilius 
ir eilę motociklų, buvo teis
tas už piktnaudžiojimą tar
nybine padėtim. 0 Stankevi
čienės vadovaujamose Įstai
gose — trūkumų visokių. 
Teistas buvo ir

šios sukakties proga Lie
tuvių Tautos ir išeivijos dė
mesys su dėkingumu nu
kreiptas į J-A.\ . Jos, rem- 
damosios laisvo tautų apsi- 

. . , . ‘sprendimo principu, pripa-
ją išsprendė? Jis nutarė is- žino Lieluva de jure. Kai 
kelti į daržinę senutę, jos am Lietuvos nusileido nak- 
kambary apgyvendinu Dau-įtis ir Sovietu Sąjungą ją o- 
gelaitę, o Juodi palikti ne- kupav(K j.a.V. pasmerkė tą

............ . , i Sovietų smurto aktą. Jos at-
Sitaip vyresnysis broli

nimą.
Dėkoju ir už moraline pa

ramą, kurios iš savo tautie
čių susilaukiu dabartinėse 
Lietuvos Atstovo pareigose. 
Jos sunkios, bet jas saldina 
pasišventėliai tautiečiai. Jų
gretose dėl bendro labo sma
gu kovot, pavargt ir kentet.

Lietuvių susiklausyme, 
vieningume ir ryžte—Tau
tos galybė ir šviesesnio ryto
jaus viltis. Kova už Lietuvos 
laisvę—garbinga ir dėkinga 
kova. Tat tęskim pasišvęsti 

ištverti iki galo. Neklaus- 
kim, kaip ilgai. Pasišventi
mo mumyse turi būti dau
giau Lietuvą išlasvinti. negu 
okupanto ryžto mindžioti 
Lietuvos žemę ir jos šventą
sias teises.

J. Kajeckas,
Lietuvos Atstovas

Washington,
1962. VII. 27 d.
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liesta.

teisia Lietuvos žmones.
Skatina žvejybos produkciją

(E) Vilniuje įvykęs Lietu 
vos žuvies pramonės 
buotojų pasitarimas 
bė kreipimąsi į visu

zve

K A BILUOS KALNIEČIŲ VADAS

Alžerijos kalnuose gyvenanačią berberų vadas, laikino
sios vyriausybės vicepirmininkas Belkacem Krim 
(kairėj) kalbasi su pulk. Mohand ei Hadj. Krim sako, 
kad berberai ginsis nuo - * Ben Bellos. kuris stengia
si nuversti laikinąją vyriausybę ir atsistoti priešaky- 
vienpartinės valdžios.

Dan Kuraičio "Apgailestauju”
1962 m. liepos 27 d. suėjo į 

40 metų, kai J.A.V. pripaži-! .
no Lietuvą, Estiją ir Latviją Prievartautas paiasyti lais-

Praeitame numery buvo muose miesto kvartaluose, paro- 
rašyta, kad į Vilnių nukelia-į dose. parduotuvėse, 
ves Dan Kuraitis buvo iš-

Lietuvos nepriklausomy
bės akto signatarui, žymiam 
kultūrininkui, daugelio kny
gų autoriui prof. Mykolui 
Biržiškai šių metų rugpiūčio 
24 d. sukanka 80 metų. 
Los Angeles lietuviai, kur 
prof. M. biržiška dabar gy
vena, tą sukakti rengiasi iš
kilmingai paminėti rugsėjo 
30 d ieną.

Minėjimui rengti sudaly
tas šitoks komitetas: pirm. 
Ed. Albas, V. Irlikienė, 
inž. J. Jodelė, mjr. K. Liau- 
danskas, inž. Lr. Stančikas 
ir inž. V. Varnas.

Tuo reikalu išleistame at
sišaukime Komitetas rašo:

„Profesorius Mykolas Bir
žiška priklauso visai lietuvių 
tautai, brangus kiekvienam 
lietuviui, todėl visi laisvojo 
pasaulio lietuviai kartu su 
Los Angles miesto lietu
viais kviečiami minėti gar
bingojo sukaktuvininko gim
tadienį. Komitetas maloniai 
kviečia visus laisvojo pasau
lio lietuvius jungtis i minėji
mą savo sveikinimais sukak
tuvininkui. Lietuvių politi
niai, bendruomeniniai, kul
tūriniai sambūriai, pavieniai 
mūsų garbingieji pareigūnai 
ir visi lietuviai maloniai 
kviečiami sveikinti garbin
gąjį sukaktuvininką.

„Kelių pastarųjų metų bė
gyje profesoriaus šeima tu
rėjo skaudžių nelaimių, šiais 
metais profesorius Mykolas 
Biržiška buvo sunkiai susir
gęs, gulėjo ligoninėje, dabar 

i yra nuolatinėje gydytojo ir

Jis taip pat buvo Paneriuo
se. Trakuose, savo tėviškėje. Iš- 

ką, kurs buvo išspausdintas •. skrisdamas iš Vilniaus, Dan Ku- 
Yilnyje. Buvo rašyta ir tai, raitis "Tiesos“ redakcijai įteikė 

tone tuo metu buvo Voidc j ka(l ji Palyginsime, kai gau- toki laišką :•
maras Čarneckis, o JAV Ina- ':me Tiesą. ! . ..
liotinis (Commissioner/Pa-Į Dabar tą Tiesos numerį Tas laiškas jau buvo Ke- 
baltijo kraštams buvo Evvan (liepos 25 d.) jau gavome, i Jęivio Nr 31 atspausdintas,
E. Young, rezidavęs Rvgoje. Tame yra įdėta minėto laiš- tik jame Vilnis is kunos jis
1922 m. liepos 28 d. jis oi i- ko foto nuotrauka. Laiškas buvo paimtas, buvo isleidu- artimųįų priežiūroje. Mate- 

Lietu- tautlnes ' apynių oennrao- ciaHai ran^ Lietuįs Es. prasideda ne "Apgailestau- »suos du sakinius: irialinė jo būklė sunki. Komi-
, žve. menorurys. Lie.uvos Dtp o. y. jr Latvijos Užsienių ju.'kaip Vilnis atspausdino,' Ne vien, kad jis yra tvarkiu.į tetas maloniai kviečia šia

matinė lai n? ;a te neveikia ----  .... tiesiai „Tiesos redakci- ! ^>el ten ^ar !ren^tas muzie- proga kartu su sveiki-
jus. parodantis Vilniaus kūrimo- *nįmais giųsti į,. auką garbin.
si istoriją. gojo sukaktuvininko sunkiai

"Malonu buvo, užlipus ant būklei palengvinti.
kalno viršūnės, pamatyti visai "Sveikinimus ii • aukas-do-

sisakė pripažinti Lietuvos o- 
kupaciją. Panašiai pasielgė 
ir eilė kitų prietelingų Lie
tuvai valstybių. To kilnaus 
nusistatymo dėka Lietuvos 
Valstybė ligšiol tebėra tarp- 

paskei- tautjnės valstvbiu bendruo-
dar-

de jure.
Lietuvos atstovu Washing-

ZZJS°.y^Uy^c- matinė Tarnyba tebeveikia
pramonės imoniu darbinin- •, n \ 1 vi no tnAu JAV Vyriausybės de jure jai“. Tačiau ir Tiesa didelė 
kus, inžinierijos, technikos, pripažinimą. Valstybės De-imisraidėmisparasė„Apgai-
mokslo darbuotojus ir tar-!t- v- v ! partamentas VVashingtone lestauju,“ o žemiau įdėta
nautojus. Jiems buvo pri- Jn/W’ a'ningtone. savo keliu pranešė Amerikos minėta nuotrauka, jos spaus-
mintas Maskvns nuravima Lietuvos Lais\ė u Nepn-Į SDau(jaj anįe ta Jvvki tos is- dintas tekstas ir šitoks Tie- 
didinti žuv
(reikalaujama iki sepiyn- . . . - .. .. .. , oio pipaz.nn.nu .amz..- Kaip jau buvo "Tiesoje"* ra
mečio pabaigos, taigi ’iki teislI^a*. Karo * muziejaus buvo su Odeliu džiaugsmu j Tarvbll Lietuvos sostinę

visokiu 1965 m*’ pusantro karto pa-. 5\en. ^' ir pasitenkinimu sutiktas' Vilnių buvo atvvkes Dan (Da-visoKių. . - • . - • z\meta, kad laisve laimėta t ir ičait-iinio tav ‘ vMaziliaus- didinti žuvies ii žuvies pro-j jLp aaka jj. asišventima l Lietuvoje ir išeivijoje JA* • 1 niekus) Kuraitis, 
kas, bet ir ji rado tinkamiau- ^^tų sunaudojimą vienam - yįjk>‘anį-iai lietuviu gvvv- Lietuviai išeivijoje daug , ”savo laiku Dan Kuraitis bu
siu užimti maisto produktų ^ęnt0JuU- paaukojo ant Lietuvos Pas>darbavo, kad Lietuvos į vo parašęs knygą, šmeižiančią
sandėlio vedėjo vietą. Jis skatinimai supranta- aukuro, kad Jinai būtų lais- ^ure PnPa^inin}as būtų Tarybų šalį. „Tiesos“ korespon-
sandėliui vadovauja, o jo nes žuvies sugavimas va įr x<.>n įklausoma kad Ji ^etuY131’ arPe7 į dentui Dan Kuraitis, atvykęs į

\ i.rTiiL papasakojo apie savo tei-

a * * s a vw * j U 1>11 •

I Vilnių, kuris yra atstatomas su | vanag (čekius, monev Or-

žmona to sandėlio produk- Lietuvoje yra kritęs. Pyz., i amyjaj5 gyvuotų laisva, 
tais prekiauja. U>60 m. (skaičiuojant

1000 tonu i žuvies buvo su-
minti ir pareikšti dėkingu
mą žuvusiems dėl Lietuvos 
Laisvės. Aš reiškiu taip pat-:i----x _:i:_--- i-i..

kystės kėlimo reikalą. Lie-statistinius duomenis, viduti- 
tuvo veterinarijos akademi-; niai skaičiuojant, Lietuve?

(dideliais apartamentais—namais 
ir gražiai atrodančiu už Neries 
upės stadionu.“

Atkreipkite dėmesį į re
dakcijos žodį. Kaip gudriai 
jame meluojama! Kuraitis 
Tarybų Lietuvą šmeižė, kol 
joje nebuvo buvęs, o dabr 
atvažiavo, „susipažino“ ir 
tuoj apgailestauja tą, ką a- 
pie ją rašė. Viskas taip leng- 

su vai, savanoriškai, kaip svies
tu patepta!

Mes jau rašėme, kad Dan

ders) siųsti komiteto narto
inž. V. Varno adresu: (V.
Varnas, 8C0 N. Van Ness 
Avė, Los Angeles 38, Calif.).

ČEKOSLOVAKIJA

Kolchozų padarinys — 
maisto trūkumas

(E) Ne tik lytų vokiečiai, 
bet ir čękoslovakai susidūrė 
su sunkumais maisto srityje.

rikieČių padedami, veikė į 
, . ; Baltuosius Rūmus, ypač Pi e

šia sunaktu\ me pi oga lai- zįf]entų Woodrow ir Warren 
tau garbinga pareiga pnsi- G Harding Iaikais.

1921 m. gegužės 31 d. Pie

šiamus Įspūdžius. Ryšium 
’uo "Tiesoje“ Nr. lt>8 (5912) 
buvo išspausdintas straipsnis 
"Du Dan Kuraičio veidai.“

Armėnijos specialistas 
kels gyvulininkystę

I -s v* v o va <4 v aiiicac rvi i- j   x______ r  i - i t • x______ ' _ _
zidentui Harding buvo Įteik
ta oeticiia su milionų 
r
žinti de jure. Ta peticija bu-; ,„ais ,r 
vo įrišta į 138 knygas, kurias minklais,
po viena nešė lietuviai dele- i--------------------— . _
gatai. ‘ U»20 ligi 1921. IV. 15 d.;

Kelln .... ... - . JAV pripažinus Lietuvą Gimė 1872 m., mirė Kau-
lai. ai Tkstl zg'l g'tuviu de jurey Lietuvos ir JAV; ne 1942 m.

laiko praleisdavo 19 7', ei g ','1““ J AA • Jl santykiai gražiai vystėsi iii- Voldemaras Čarneckis nuo
uostuose prastvėiia'vo Ipai L,etuvos sau r.c-lauke: j, ja. plomatinėje, politinėje, eko. 1921. IV. 15
krovimams ir pan. i 15'. lai- ----------------- neminėję ir kultūrinėje sn- XI. 23 d.

prieauglį, gaunama 10-20G i ko. Tokiai padėčiai esant, valstybinės kontrolės komi- tyse. Gimė 1893 m., komunistų
daugiau mėsos ir vilnos, sunku tikėtis, kad labiau kil-i SU°S p-kas Olekas, eilė mi- Prisimintina, kad visos nužudytas Sibire.

tų žuvies sugavimo produk- ii'in.rtitutų vedėjų bei į JAV su Lietuva pasirašytos Kazy» Bizauskas nuo
cija. Čia ir vėl reikalingi va-pia*P ^mės ūkio pareigūnų. į sutartys tebėla galioje. JAV 1923. XI. 24 d. ligi 1927. 
rovai. Pasigirdo, žinoma, daug i Vyriausybė nepakeitė savo'^BL 31 d.

kritikos. Nors pasitarimų į nusistatymo Lietuvos atžvil- Gimė 1893 m., komunistų

gauta 118,9, tai 1961 m.—
106,9. Žuvies sugavimas kri- 

(E) Kalbėdamas per Vii- • to ir Latvijoje ir nežymiai
niaus radiją apie gyvulinin-Į pakilo tik Estijoje. Pagal

, i , • ■ - gilia padėka ir visiems gv-
viešiems Lietuvos ir išeivijos

Ine >-oVtnriiie Ann čni-He t - ... veikėjams bei geraširdžiamsjos rektorius doc. Šulskis t. žvejai žvejyboje laiko via 
k. pastebėjo, kad liepos mėn.' '
prodžioje Į Kauną atvyko iš 
Armėnijos veterinarijos spe
cialistas, apie kurio meto
dus yra kalbėjęs ir pats 
Chruščiovas. Esą. nauju me
todu kastruojant gyvuliu

Rektoriaus nuomone šis nau 
jas metodas Lietuvoje ma
žai žinomas, jis, girdi, būtų 
naudingas. Dabar visi vete
rinarijos darbuotojai Lietu
voje pakviesti taikyti Annė- 
nijos profesoriaus metodą 
ir jį išmokti.

Kaip pasirengta derliui 
nuimti

„Kertamosios išmėtytos, 
kambainai be ratų“ ir t.t. 
Taip yra javų piūčiai pasi
ruošęs Šiaulių rajono „Ko
munizmo ryto“ kolchozas. 
Taip rašo Tiesa liepos 25 d.

GAVOME NAUJĄ 

ŽODYNĄ
Lietuviškas angliškas žo>

dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, puslapiai, kaina 
7 doleriai.

Pagal pranešimus iš Vienos, 
Kuraitis buvo išprievartau- apie ūkininkų sunkumus Če-

ta peticija su milionų pa- šiuo metu jau ko^vakiiny ««<!«» Pa
rašų prašanti Lietuvą pripa- ,,bu ,^inė, istori- Sovietų S^ungą yra aplei- įlento Novo ny,sakymas i u

i. L, ’ ■ ljeiuvOb SOhuneh dęs. Palauksime jo grįžtant kius pasiusti tukstanc

, . , tautiečiams, kurie vienu arpraleidę vos , o re- kitu bū(lu krutžj0 (Iėj Lietu.
montuose jų laiva, prasto-1,.os. Man ypatingai malonu 
vėdavo 30,o' / laiko. Kelio
nėse Lietuvos žvejų

dęs. Palauksime jo grįžtant 
į Chicagą, tada jis paaiškins, 
kaip visa tai įvyko.

Tuo tarpu JAV bolševikė- 
liai džiaugiasi, kaip geležėlę 
radę, tuo išpiievartautu Ku
raičio „apgailestavimu“ ir 

d. ligi 1923. į Kuraičio tariamu žodiniu pa
reiškimu, kad jo knygą „A-

architektūriniais pa
laukėsi naujai stato-

pasiųsti tūkstančius jau
nu moksleivių. Pragoję ir ki
tuose miestuose buvo pritrū
kę mėsos ii- ties krautuvėmis 
stovėjo ilgiausios eilės. Pa
gal pačių čekų duomenis, 
nuo šių metų pradžios mėsos 
pristatymai smuko ir pasiekę 
apie 10.000 tonų mažiau,

napus geležinės uždangos“ ’ kaip buvo planuota. Susidu

Partija sielojasi dėl 
šlubuojančio žemės ūkio smulkmenos dar nepaskelb-' giu. šiandieną ji jo tebesilai- nužudytas Sibire, 

tos. bet ir iš to, kas jau pra- ko. Bronius K. Balutis -nuo
(E) Liepos 18 ir 19 die- nešta ( Tiesos“ 168 nr. ir JAV pasmerkė Lietuvos 1928. \II. 1 d. ligi 1934. V. 

nomis Vilniuje įvyko nei- Vilniaus radijo liepos 19 d.),' okupantą ir Lietuvos užgro- 31d.;
prastas Lietuvos komunistų galima daryti išvada, kad1 bimo nepripažino ir nepri- 
partijos centro komiteto po- suvažiavime'buvo reiškiami pažįsta. Tai buvo įvairiom tuvos atstovas Anglijoje, 
sėdis aktualiems žemės ūkio kieti partijos reikalavimai progom pakartotinai patvir-; Mikas Bagdonas Lietuvos 
klausimams svarstyti. Posė- žemės ūkiui ir kad būsią im- tinta. ( harge d’Affaires a. i. titulu
dis neįprastas buvo dėl to,, tąsi „konkrečių priemonių“
kad jame, kaip retai kada, gamybai pakelti, 
dalyvavo ne tik ck nariai, ne

LIETUVOS ATSTOVAI

Vėl „savanoriu“

redaktorius K. August-Au- 
gustinavičius suredagavo 
taip, kaip jam į galvą atėjo, 
ko pats Kuraitis nebuvo pa
rašęs. Tuo pasiremdami, tie 
Maskvos pastumdėliai šau
kia kad August sukūrė ir 
Naujienose spausdintus įdo
mius, bet komunistams ne- 

Gimė 1879 m., dabar Lie- palankius, ekskursantų či- 
kagietės, Klaipėdiškio, K.

narna su sunkumais ir ap
rūpinant gyventojus vaisiais, 
daržovėmis ir bulvėmis. Če
koslovakija, seniau turėjusi 
pavyzdingą pramonę, gerai 
išvystytą žemės ūki, dabar 
yra geras pavyzdys, kaip 
prie bankroto veda komu
nistiniu planu biurokratija. 
Tai ryškiausiai pastebima 
žemės ūk' je. Kai 1956 m. 
vos pusė visos dirbamos že
mės ploto (49 G ) priklausė

Ūkelio ir kt. įspūdžius.
Kita proga Vilnies ir Lais

vės ponai gal pasakys, kad vadinamam socialistiniam 
K. August „sufiksino“ ir Į sektoriui (kolchozai su sov- 
Zlotnikienės, net Bakšio į-į chozais), tai 1958 m. toji ko- 
spūdžius, kurie tap pat plak-pcktyvizacija jau buvo pasie- 

' o 1960 m. pabai- 
Taigi kolchozai

i pareigas ėjo 1927. V. 17 d. 
1—1928. VI. 30 d.; 1934. V. 
į 31 d. — 1935. VI. 30 d.;

Gimė 1894 m., mirė 1937 
m. Chicagoje.

Povilas Žadeikis nuo 1935. 
. VII.

Gimė

būrys 
Kazacbstana Lietuvai Nepriklausomy 

bę paskelbus, Lietuvos \ y 
riausvbė tuojau ėmėsi žygių

tik vyriausybės viršūnės, bet 
ir nepaprastai didelis skai
čius žemės ūkio specialistų,
kolchozų ir sovehozų parei- traukiniu išvyko į Kazach- paskirti Lietuvos atstovą į 
gūnų, mokslinių įstaigų at->taną250lietuviųjaunuolių,'.JAV.štaichronologinetvar- 
stovų ir kt. Pagrindinius pra- žemės ūkio mechanizacijos ka sąrašas Lietuvos atstovų V ashingtone 
nešimus, tikriau sakant in- moksleivių. Jie ten atliksiu; JAV: i—v-i—i
strukcijas, skaitė pirmasis ' „gamybinę praktiką laukuo-: Jonas Vileišis, neoficia 
kp sekretorius A. Sniečkus,: se.“ lūs Lietuvos atstovas nuo Gimė 1897 m.

!
Liepos 24 d. iš Vilniaus

te plaka komunistų tvarką 
Lietuvoje.

. 1 d. ligi 1957. V. 11 d.;! Tikrai vargšai tie mūsų Lesti paskubomis, ir už tai 
iimė 1887 m., mirė 1957 bolševikėliai! Jie visaip i čekų tauta turi apmokėti...

stengiasi Maskvos bjaurius maisto trūkumais: be to, 
kolchozininkai menkai do-J u ozas Kajeckas— nuo garbus pateisinti. Nepavyd ė 

1957. V. 11 d.

KUSI 81' 
goję 91

tina pareiga. Bet juk šuneliai misi didinti maisto produk
tui! savo šeimininkui loti. , tų gamybą.
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tos tautos atėjo iš Azijos Eu- į 
ropon, niekas nežino.

— Na, tai denkiu, Maik,s 
kad noi-s apytikriai šitą biz- j 
n j man išvirozijai. Galėsiu ir 
Zacirkai tą pasakyti. 

LENKIJA

LIETUVIAI KITUR
VOKIETIJA

— Sustok, tėve, pasikal
bėsime.

— šiur, Maiki, kad susto
siu. Juk dėl to ir ateinu, kad 
noriu pasikalbėti. Pereitą 
sykį tu man bajinai, kad ta 
Jadvyga, ką paliokai apže- 
nijo su mūsų Jogaila, buvo 
kilusi iš vengrų tautos, ar 
ne?

gali žinoti, kad niekas nie
kur apie tai neparašo? Kny
gų yra prirašyta daug, viso
kių romanų pripeckiota tiek, 
kad, atsiprašant, nors šakė
mis kabink! Bet koks iš tų 
talabaikų pažitkas? Skaityk 
jas kaip nori, iš vieno galo 
ar iš kito, vistiek nieko ne 
-sužinosi. Kaip buvai dur-

Vengtini ryšiai 
su vakariečiais

(E) Lenkijos jungtinės 
darbo (komunistų) partijos 

J centro komitetas Įspėjo visus 
lenkų rašytojus ir žurnalistus 
vengti kontaktų su jų kole-

1 gomis iš Vakarų kraštų. Esą, 
tokiems ryšiams esant, i ka
pitalistinius kraštus patenka 
Įvairios politinės informaci
jos, ir tai gali būti žalinga 
partijai. Nors ii- ne viešai, ta
čiau už tokių ryšių palaiky
mą Įspėjimo nebojantiems 
gresia sunkios bausmės. Tuo 
pačiu metu lenkų partijos 
ck puolė lenkų publicistus, 
kurie, girdi, per daug karstai 
domisi vakarų klausimais ir 
maža dėmesio kreipia i soci
alizmo pasiekimus. Propa
gandiniu požiūriu per silp
nai esą svarstomi lenkų-so- 
vietų santykiai. Duota su
prasti, kad ateityje lenkų 
spauda turinti žymiai dau
giau dėmesio skirti sovietų 
politikos siekimams.

Rinkimams praėjus

Liepos 8 d. rinkome Vo
kietijos Lietuvių T arybą. 
Kandidatų buvo 36 asme
nys. Jų tarpe buvo dvi mote
rys, du darbininkai, visi kiti 
iš inteligentijos slucgjnio— 
kunigai, mokytojai, tarnau
tojai ir t.t.. jauniausias 25, 
seniausias 73 metų amžiaus.

Žvilgterėjus Į kandidatų 
sąrašą, galėtume manyti,

je, kurioje labai sveiko kli
mato sąlygos yra visai tinka
mos musų tautiečių Įsikūri
mui.

Daug ten girių (eglės, 
drebules, beržai, alksniai, 
karklai...). Gausu ežerų ir 
žuvingų upių. Miškuose 
slampinėja net stambūs el
niai (moose). vidutinė me-, 
tų temperatūra tinka mums 
—šiauriečiams. Vėsios sau
lėtos vasaros, šaltos, lengvai 
pakeliamos žiemos be vėjų.

kad Vokietijoje gyvena vien ; Gamtos vaizdai labai pri- į 
lietuviai inteligentai, ir kad I mena mūsų tėvynę. Vietos 
ten dėl lietuvybės Llaikymo į geOg|-af jnė šiaurės platuma, 
nėra ko laimintis. 10 j,- dienų ilgumas Įvai-

Bet taip nėra. Žiūrėkite, j i jais metų laikotarpiais nesi- 
kandidatų sąraše vyravo se- • skiria nuo Lietuvos. Žemė 
nesnio amžiaus žmonės, o ■ naujakuriams yra suskirsty-
kame via jaunoji karta? Ji 
dingsta. Išskyrus v asario 16
gimnazijos jaunimą, jo nie- 259 hektarų). Iš valdžios ga-

ta i plotus po vieną kvadra-, 
tinę myiią (640 akių—apie į

PLSĖ ASILO, PUSĖ ŽEBROS

Manilos (Filipinuose) zoologijos sode asilui leido "pa- 
romansuoti" su zebriene, ir štai kokios to romanso pa
sėkos: asilo ausys, žebros kojos ir kailiniukai.

AURORA, ILL.

— Ne tiktai Jadvyga bu- j nas, taip ir būsi 
vo vengiu kilmės, tėve, bet 
ir antroji Jogailos žmona 
buvo vengrė.

— Ar tai jis turėjo dvi 
pačias ?

kur kitur nematyti.
Antras dalykas. Vokieti

joje lietuvių gyvena ne ma-; 
žiau kaip o rinkimuo
se tetulėje teisę dalyvauti' 
(buvo sumokėję nario mo
kesti) tik 2.181, iš kurių te- 
balsavo 1.608.

Tai 
turėtu

Grižo dr. V. Sruogienė
Kolegijos profesorė dr. 

Vanda Sruogienė sugrįžo iš i k“j

liūdni laktai. Juos 
visuomet atsiminti. 

Jie kiekvienam, kurios tiky
bos ar pasaulėžiūros bebūtų, 
turėtų rodyti, kad šitokia 
lietuvių padėtis Vokietijoje 

! yra arčiausias kelias i žydo 
Į bičių likimą. Jie neteikia pa-

lima pirkti ir ketvirti to plo 
to (160 akrų) už maždaug 
800 dolerių. Arti geių kelių 
kaina yra aukštesnė—apie 
1,500 dol. už 160 akių. Že-i 
mės graibstomos pačių ka-Į 
nadiečių bei amerikiečių iš 
VVashingtono valstijos, iš O-
regono ir ypač iš Kaliforni
jos.

Dar galima tikėtis me
tų kitų laikotarpyje surasti 
geių neišpirktų vietų greta 
viena kitos ir kurti gretimus 
lietuviškus ūkius. Įsigytoje

guodos tiems, kurie nemanoj žemėje būtino apsigyvenimo

Kanados, kur ji atostogavo I 
kartu su Bylaičių šeima.

geriausia apsauga nuo

JAV ir nusiginklavimas
mažinti JAV-ių ir Sovietų 
Sąjungos ginkluotas pajė
gas ligi 2,100,900 kiekvie
nam kraštui. Be to, visi gink
lai ir ir reikiamų atominiams 
ginklams medžiagų piistaty- 
mo sistema, kaip B-52, Atla
pas, Titanas, turėtų būti su
mažinti 30' 7,visokių me- 
lžiagų produkcija atomi
niams ginklams turėtų būti 
sustabdyta, ir masinės de
dukcijos ginklai turėtų būti 
uždrausti vartoti erdvėje, 
šių paragrafų punktai yra 
aiškiai nurodyti JAV-ių su
tarties metmenyse.

Be to, JAV-ės reikalauja 
palaipsnio ginklų sumažini
mo, kurie gali būti geriau 
sukontroliuojami. Ši visų nu
siginklavimo proceso studi
jų kontrolė yra svarbus ele
mentas Amerikos siūlyme. 
Yra reikalaujama tarptauti
nės organizacijos sukūrimo 
Jungtinių Tautų ribose.

Žinoma, yra daug kitų ele
mentų, kaip, pvz., sutartys 
nelauktiem užpuolimam iš
vengti, palaipsnio tautinių

Neramiame šių laikų pa
saulyje, vykstant krizėms 
Laose, Pietų Vietname, Ber
lyne ar kitur, yra lengva pa
miršti didžiausią dabartinę 
problemą: Ar taika bus pa
siekta nusiginklavusiam pa
sauly, ar ginkių lenktynėse, 
vedančiose i atominį karą?

Tai klausimas, kuris yra 
diskutuojamas septyniolikos 
tautų konferencijoje, Žene
voje. Kadangi mūsų visų gy
venimas gali priklausyti nuc 
teisingo atsakymo i ši klausi- 
mą, tai juo negalime nesido
mėti.

Tokia plati ir komplikuo-

sąlygos šiuo tarpu nestato: 
apsigyventi galima bet kada. 
Be žemės ūkio, galimi yra 
pašaliniai verslai: žvejyba, 
miško apdirbimas, statyba ir 
panašūs darbai.

' Suinteresuoti Įsikūrimu 
Britų Kolumbijoje galėtų 
kreiptis laiškais šitokiu ad
resu :

išnykimo yra prisitaikymas 
aplinkybėms.

Rinkimai neapsiėjo be a- 
gitacijos. Agitacinius lape
lius kai kurie kandidatai 
net kiekvienam, rinkėjui i 
namus pasiuntė.

Vienas tokių lapelių skel
bė, kad reikia balsuoti už 
tuos, kurie ' neeikvoja sudė
tų Bendruomenės pinigų, bet

--------- kurie sąžiningai, garbingai
TAUTŲ KAPINYNAS SI- atlieka pareigas.“
BIRO TUNDROJE, H. Taut- jr. kaip tik vienas iš tų 

vaišienės šiurpūs atsimi- "garbingųjų” sugebėjo per 
Sibiro vergijos, vienu rinkimų laikotarpi pa

sireikšti 3 grupių sąrašuose. 
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- "Garbingas" baisų gaudy- 
MERIKOJE, St. Michelso- mas- Ir toks zmogus Jau ke- 

no vaizdžiai parašyta šio
krašto lietuvių istorija,
500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais $4.00, c 
kietais $5.00.

— Vadinamųjų ’ioma- įPaka|binkirae draugus .kai-
rų,“ tėve, ir as neskaitau.;
Bet mes turim ir geių knygų,; mynus ir pažįstamus užsisa- 
tėve .Yra rimtų istorijos vei-! kyti “Keleivi.” Kaina me-

jkalų. Iš jų galima gerokai i
— Antrą žmoną jis vedė pažinti mūsų Lietuvos pra- 

jau mirus Jadvygai, tėve. eiti ir jos santykius su kai- 
Jadvyga buvo išgyvenus su mynais.
juo 13 metų. Antroji mirė — Nu, tai pasakyk, iš kur 
po 14 metų. Tada Jogaila tie vengrai atsirado, ir kaip 
vedė trečią žmoną, 37-rių jie su mūsų tauta susifren- 
metu turtingą našlę. Ši buvo tavo?
jau lenkė. Deja, po pustrečių — Vengrija, tėve, savo 
metų ir šita mirė. į laiku buvo stipri valstybė

_  Ar Jogaila tada buvo Europos vidury. Jos kai a-
dar vis karalius? lystė buvo Įsteigta apie 1000

_  Taip, tėve. .metų po Kristaus. Pirmutinis
_ Nu, tai jam reikėjo na-' jos karalius vadinosi Stepo-

sliedniko. 1 nas, kurį dabar vengrai lai-
_  Sakyk —Įpėdinio, ne ko šventuoju. Jo ainiai valdė

”nasliedniko.“ * ; Vengriją per 500 metų. Bet
_  Ale vistiek reikėjo, ar 1526 metais Vengrijos kara-

ne? liūs Liudvikas buvo užmuš-
_ Suprantama, kad kara- tas kare, nepalikdamas sosto

liui Įpėdinis reikalingas. Bet Įpėdinio. Tuomet Austrijos 
Jogaila vaikų neturėjo, todėl kunigaikštis Ferdinandas 
vedė ir ketvirtą žmoną. Šitą vedė jo seserį, patapdamas i 
jam išpiršo Vytautas. Tai Vengrijos karalium. Vengri

tams penki doleriai.

NAUJAUSIOS KNYGOS

mmai iš 
134 nsl., kaina $1.25.

Dr. Vince Vycinas, Pnnce ta problema, kaip visiškas

buvo jau lietuvaitė, Alšėnų 
kunigaikščio duktė Sofija, 
su kuria Jogaila susilaukė 
dviejų sūnų .Pirmasis Jo

ja tuomet buvo sujungta su 
Austrija ir išbuvo dvilypė 
monarchija iki Pirmojo Pa
saulinio Karo. Per tą karą

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT. Rapole 

Skipičio atsiminimai. 44(
psl., kaina. . . . $5.00

VIENIŠI MEDŽIAI, romą 
ras, parašė Aloyzas Baro 
nas, 117 psl., kaina $1.50

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vii

lintą kaitą patenka Į Krašto 
valdybą.

Ši kartą išrinktųjų Tary
bos narių tarpe yra viena 
moteris mokytoja. 4 katali
ku ir 1 evangeliku kunigai, 
du mokytojai, vienas dipl. 
ekonomistas, vienas inžinie-;

George College, Prince
George, B.C., Canada.

Z. Kn.

WORCESTER, MASS.

Serga B. Klimienė
A. ir B. Tomkų duktė 

Bronė Klimienė sunkiai su
sirgo, gydosi šv. Vincento li
goninėje. Linkiu ligonei 
greičiau pasveikti.

J. Šalaviejus išvažiavo 

į Atlantą
Dar visai nepasveikęs

nusiginklavimas, gali atro
dyti virš parkiro piliečio ga
lios ribų. Tačiau vieša nuo
monė krašte ir užsienyje ga
li būti lemiamas veiksnys. 
Sudarant šią viešą nuomonę, 
kiekvienas mūsų galime da- 

' lyvauti, pirmiausia, gerai su
sipažindami su reikšmingais 
mūsų valdžios siūlymais ir, 
antra, sudomindami Ameri
kos pfograma kitus.

1962 m. balandžio 
JAV-ės patiekė septynioli-

rius vienas teisininkas ir t.t. Juozas šalaviejus su žmona
Linkiu naujajai Tarybai įvažiavo pas savo dukterį

-i - nntart™ kn n-žentą Cei-mak, kuris tar-sėkmės, ypač pakantos, ku- „„ikininkn TAV ka Ken•ios Lietuviu Bendruomenei n.Ja puiKininku JAV ka- 
Vokietijoje daugiausia ir 1‘uomenėj Atlanta, Ga.,
trūksta.

Ukmergiškis
gailos ir Sofijos sūnus VIa- Austro-Vengrija subyrėjo iri sėliai, kaina............. $3.5(
.1*1___ _ ♦ Vii I ič q3 r<xr»,lHli___lovas tapo Vengrijos ka- iš jos pasidarė 3 respubli- 
ralium, bet kariaudamas su! kos: Jugoslavija, apkarpyta
di

Vengrija ir sumažinta Aus
trija.

—Ale tu, Maiki, nepasa
kei, iš kur vengrai atsirado. 
Ar jų tauta mums gimininga,

turkais už Vengriją buvo už
muštas.

— Kažin, Maiki, ar tu ne
meluoji, kad lietuvis buvo 
Vengrijos karalium?

— Buvo, tėve, buvo. Bet 
krito ties Varna.

— Kokia varna?
— Tai buvo uostas prie 

Juodosios jūros, tėve. Dabar 
jis priklauso Bulgarijai.
1444 metais vengrų armija 
tenai kovėsi su turkais, ir 
tose kautynėes dalyvavo 
Vengrijos karalius Vladislo
vas, lietuvis.
, — Tai kodėl aš to ligšiol 
nežinojau? Juk tai unaras 
mūsų tautai.

— Vėliau, tėve, Vengrija 
turėjo dar du lietuvius kara-1 ta yra 
liūs, kilusius iš tos pačios jo-’ klajoklių. Taigi tos pačios 
gailaičių giminės. Tėvas iri kilmės turėtų būti ir estai, ir 
to nežinai.

— Ju beč jur laif, kad ne
žinau. Ir kaip čia žmogus

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

KANADA

mieste.

Kuria šeimą

Edvardas G. Valinskas ir

pajėgų pakeitimo stipria 
men’ Jungtinių Tautų taikos ka- 

, , . .. . * . riuomene, sprogstamų me-
kos tautų konierencijai 2e-|(ižiagq panaudojimo taikin- 
nevoje bendro ir visiško nu- giems tikslams ir taikingo 
sigmklavįrr.o sutarties met- bendradarbiavimo erdvėje, 
mems. Sic sutarties metme- Visi šie punktaj yra _

pasakė pi ezKlentas binė pasiūlytos sutarties da- 
Kennedy, turi plačius ir y- jjg 
patingus pasiūlymus, kokius 
tik JAV-ės ar bet kuris kitas
kraštas gali duoti nusigink
lavimo atžvilgiu.“

Arthur H. Dean, Ameri-

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 

ar ne? 1 $2.00.
— Atsakymo Į tuos klau- Į j JETUVIU 

tėve, reikėtų ieškoti ” ' vsymus,
labai tolimoje praeityje, o 
ta praeitis nelabai aiški. Ty
rinėdami tautų praeiti, 
mokslininkai ieško pėdsakų!

IŠEIVIJA A 
MERIKOJE. parašė Stasys 

Michelsonas. 500 pusla
pių, gausiai iliustruoto 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.tų tautų kalbose. Ir jie tvir

tina, kad vengrų kalba yra'RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
gimininga estų ir suomių ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžiu?, 246 pusla-kalboms, o tų kalbų lopšinė 
buvusi už Uralo, apie Alta
jaus kalnus, taigi Azijoje. 
The Practical Encyclopedia 
taip ir sako, kad vengrų tau

piai, kaina $3.00.
ATSIMINIM AI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet-

Vakaru kanadiečius mokys 
lietuvis

ye.^.ų utu-j Liūdži - < £
susidariusi is altajiskų i j kajra ,7® B. (

suomiai. Ir jų kalbas kalbi-
1 ninkai sieja i vieną urališkų- 
jų kalbų grupę. Bet kada

Doroth.v Palevičiūtė, abu kos delegacijos pirmininkas 
i mokvtoiai. sutarė suknisti! nusiginklavimo konferenci-1 mokytojai, sutarė sukeisti į nusiginklav 
žiedus ir sukurti lietuviška jai, taip nusakė pagrindinę

Filosofijos mokslų dakta
ras \ incas Vyčinas, studija- 

! ves Lietuvos Vokietijos bei 
Junet. Amerikos Vaistyvių 
universitetuose, parašęs čia 
porą fii' .‘i/'os srities veika
lų anglu kalba, gyvenęs 
Pittsburek. Pa., ir Cottage 
G rovė. Oregon, šiemet topo 
pakviesta^ Prince George u- 
niveisiie*" Britų Kolumbijo
je. Kanados vakaruose, dės- 
tvti ten filosofijos mokslus. 

(Pakvietimą priėmė ir su sa- 
šeima 'žmona ir dukte- 

4 gyveno naujo- 
Piince George,

seimą.
Nauja salė Maironio parke

JAV-ių filosofiją: pirma,

Taika nusiginklavusiame 
pasaulyje yra visų žmonių 
viltis. O tačiau labai maža 
žmonių dalis šiame ir kituose 
kraštuose žino apie ypatin
gus nusiginklavimo siūly
mus, diskutuojamus Žene
voje. Yra svarbu, kad Ame
rikos planas būtų plačiai su-

$1.00
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27. Mass, 

636 E. Broadway,

vo
rim i a
je vietoje-

Naujosios salės Maironio 
parke atidarymas bus ši sek. 
madienį, įugpiūčio 12 d. Bus 
Įvairi programa.

Banketas Vytauto parke

Lietuvai Remti Draugijos 
j I skyrius rugsėjo 23 d. 1 vai. 
popiet Vytauto parke rengia 
banketą.
Newarko seimus atsiminus

Atiiekamu ruo savo darbo 
ko]('!.i:<».ir laiku jis numato 
tirti <r.ulkf 'nio masto lietu- 
vju ojaialaus- Įsikūrimo ga- 
limvbe' vakarinėje Kanado-

Į sustabdyti ginklų lenktynes, pra?ta? šiame krašte ir už 
i antra, pradėti mažinti da-
baltinius ginklus ir kariuo
menę ir, galiausia, sulikvi-ita 
duoti visus karinius Įrengi
mus.

sienyje ir kad veiksminga 
vieša nuomonė būtu sudary-

priesseiminiame va-SLA
kare mačiau labai talentin
go jaunimo, jo tarpe sesutes 
Jokubaitytes iš Clevelando, 
gražuolę Zitą Sukauskaitę 
iš Detroito, prieš pusanti*ų 
metų atvykusią iš Lietuvos, 
ir kt.

J. Krasinskas

JAV siūlomo nusiginkla- 
A vimo metmenis anglų ir lie- 

Trumpai, JAV-ių sutarties *Uyių kalbomis veltui galima 
metmenyse yra numatyta galJti parašius šiuo adresu: 
pasiekti nusiginklavimo tri- American Council for na- 
mis stadijomis, kurių gale;tionaIities Service 20 W 
pasiliktų tik tos ginkluotosi40th gt, New York 18 N.Y 
pajėgos ir ginklai, kurių
reikia tvarkos palaikymui ~
kraštuose ir Jungtinių Tautų Skaityk Stasio Michelso- 
karinėms pajėgoms. Ameri-'
kos planas yra taip sudaiy- no Para»ytą knygą “LIETU-
tas, kad jokia galia negalėtų VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO- 
viršyti kitos palaipsniui su
mažinant nusiginklavimą. JE,” 500 puslapių, daug pa-
kariuomenės bazes, ginklus veikalų, gal ten ir save pa-
bei atominius pabūklus. ' , .• i i„ • matysi. Raina minkštais vir-rirmoje nusiginklavimo
stadijoje mes pasiūlėme su- sėliais $4.00, kietais $5.00.
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MOTERŲ SKYRIUS
STEPONAS KAIRYS

Iš kūdikystės atsiminimų
SULAUKĘS ŽIEMOS, LAUKSIU PAVASARIO 

Pavasaris

(Tęsinys)
Man beveik nepastebėjus, Įvyko svarbus posūkis ma

no gyvenimo kelyje.
Ramiai praleidau Sekminių pirmąją dieną ir, kapus 

šilelyje aplankęs, rytojaus dieną galvoje nebeturėjau nie
ko, kas reikėtų toliau daryti. Bet vis tik būta kito. kas tu
rėjo už mane ir apie ryt dieną pagalvoti. Ir tai būta 
mano tėvelio. Turbūt, jam buvo aišku, kad Antosė, man 
gelbėdama skaityti, yra viską davusi, ką tik pati galėjo. 
O kas toliau?

♦ * #
Mūsų lietuviškame Užnevėžių (mūsiškai tariant. Užu- 

navėžių) kaime, kiek atsimenu, buvo dvi "pūstynės“, pri
klausiusios dvarininkams Mingailai ir Beresnevičiui. Vie
ną jų nuomojo žydas Berelis, ir toje sodyboje, mano atsi
minimu, nebuvo jokių trobesių. Antrąją "pūstynę“ nuo-, 
mojo šlėkta Šatkauskas, gyvenęs suklypusioje, i žemę 
jaugusioje dūminėj grytelėje. Tą niūrų, bet mandagų kai
myną, kalbėjusi tik lenkiškai, dar ir aš atsimenu. Šatkaus
kai vaikų neturėjo. Abidvi tas "pūstynės“ nupirko tėvelis. 
Mingaila jaunasis turėjo kiek vargo ir šaukėsi teismo, 
kai Šatkauskus reikėjo iš jo bakūžės iškraustyti.

Mūsų kaimo pačiam gale buvo 100 ha dvarelis, ku
riame dar gyveno jau pasiruošęs likviduotis dvarininkas 
Reuta su šeima—senute motina, žmona ir dviem berniu
kais—sūnumis. Vaikai buvo mano vienmečiai ir bendravo
me. "Dvaras“ atrodė nekaip. Į žemę Įaugęs, sukrypęs na
mas; sukiypę ir kiaurais stogais tvanai, bet dar tvarkingas 
klojimas ir didelė pagal toki "dvarą“ klėtis. "Dvarą“ supo 
didelis, bet jau pasenęs sodnas, kasmet žydams nuomo
jamas.

Dar apyjaunis Reuta turėjo vieną aistrą—mėgo kor
tuoti ir berods dėl to save pribaigė: žemę pardavė ūki
ninkams. Pardavė ir naujai sukirstą visai naują gyvena
mąjį namą, erdviai suplanuotą, ir pagaliau išlicitavo. Lici- 
tacijoj dalyvavo ir mano tėvelis. Žiūrovu buvau ir aš. Buvo 
išparduodami kuklūs butų baldai. Buvo parduodamas ir 
jų išeiginis vežimas—"kalamaška,“kurią tėvelis nupirko 
ir su kuria ilgus metus važinėjome bažnyčion ir po at
laidus.

Reutos, kaimynams patalkinant, neišparduotą tuną 
susikrovę i porą vežimų, kaitų su vaikais išvažiavo Uk- 
mergėn. Iš jaunojo Reutuko gavau dovanų ir aš: dantytą 
ratuką su rankenėle iškočiotai tešlai sklypeliais supjaus
tyti. Tą savo brangenybę tik nenoromis patikėdavau 
mamai su griežtu priminimu, kad man tuojau grąžintų.

Užnevėžių "dvaras“ likvidavosi su ašaromis; verkė 
išvažiuoją ant visados Reutos, verkiau atsisveikindamas 
su kūdikystės draugais ir aš. "Dvaro“ pastatytas savam 
lauke prie Skiemonių kelio kryžius dar ilgus metus vis 
priminė, kad čia kadaise dvaro būta: pagaliau pasenęs 
susmuko ir kryžius, ir apie dvaro čia buvimą teatsiminė 
tik tokie seni žmonės kaip aš. Greit nebeatsimins jau nie
kas.

* ♦ •

Mūsų kaimas nuo kitų gal ir tuo skyrėsi, kad jame 
j grynų lietuvių ūkininkų tarpą jau iš seno buvo Įsiterpęs 
ūkininkas šlėkta Šulcas. Šulcai buvo šlėktos "su popie
riais.“ Liguistai opūs kiekvienam šlėktos garbės pažeidi
mui, Šulcai, dešimtis metų su kaimynais gyvendami, tuos 
pačius laukus dirbdami, per ežią matydami ta pati da
rant kaimyną, ne visuomet mokėjo jam pasveikinimo žo
dį pasakyti ir, iš viso, be didelio reikalo vengė bet kain 
bendrauti, save laikydami neišmatuojamai aukštesniais 
už paprastą valstieti, už "chamą.“ Per pora dešimčių 
metu, kol artimai gyvenau su savo kaimu, neatsimenu at
sitikimo, kad kas būtų pakvietęs šlėkta talkon ar kas ūki
ninku būtų pasisiūlęs pats šlėktai patalkinti.

Ne ką galėjo padaryti su šlėkta ir bažnyčia. Šulcai 
važiodavo bažnyčion, bet nuvažiavę nerasdavo joje sau 
vietos. Didiesiems parapijos ponams klebonas Kurkliuose 
pastatė už didžiojo altoriaus atitvėrimo. už "Dievo stalo“, 
net tam tyčia suolą, bet šlėktų už "Dievo stalo“ Įsakė 
neleisti. Todėl šlėktos bažnyčion ir nėjo, per pamaldas 
išstovėdavo šventoriuje, o jei ieidavo bažnvčion, tai vien 
tik išklausvti lenkiškai paskaitytos evangeliios, per pati 
pamokslą iš bažnyčios išeidami.. .Tei per mišias ką jie ir 
skaitydavo, tai tik iš lenkiškų maldaknygių.

Mūsų istorinė praeitis, sukurdama ir šlėktų luomą, ji 
apdovanodama tam tikromis privilegijomis, kartu ugdė 
tame luome jo pranašumo prieš liaudį jausmą, iki iis vir
to šimtmečiais nesugriaunama tarp liaudies ir šlėktos 
pieną, paremta privilegijų dokumentais—"popieriais.“

Kad ir mūsų kaimo gyvenime tą tarp šlėktos ir liau- 
išaugintą neperžengiamą sieną galėjau lengvai ste-

POI.ITIKIERIIS EŽIOJE

No. Caroline valstijos žymus politinis veikėjas William 
Richard Cobb šitame name Virginijos valstijoje gy
veno su savo meiluže, su kuria turėjo du vaiku, kitą 
oficialu namą jis turėjo Morganton No. Caroline, kur 
gyveno su žmona ir Įsūnytu vaiku. Paslaptis galų ga
le paaiškėjo, ir dabar Mister Cobb yra bėdoje.

Ben. Rutkūnas 

PASTAČIAU TILTUŽĮ...

Ankstų įytą kėliau, kiliau žalią liepą — 
tėvužėlis tiltą pastatyti liepė.
Per upuži tiltą, takelius išpilti — 
atvažiuos viešnelė, mano nepamilta. 
Nukirtau liepaitę, i šalelę virto — 
surenčiau tiltužį savaitę ketvirtą.
Mano nelankyta, lūpom išdažylom — 
važiavo per tiltą—grabų, netašytą.
Žirgai pasibaidė, iš karietos svaidė — 
grižo pusiau kelio, pažaliavus veidu.
Vai, tėvelis pyko vai močiutė barė: 
išbaidžiau martelę šimtamargio dvaro!

Nei močiutės siųstas, nei tėvelio lieptas, 
klojau mergužėlei per upuži lieptą. 
Pakiliau girelėj ąžuolėli tvirtą — 
nutiesiau lieptuži jau dieną ketvirtą. 
Lentos nuobliuotos, rastai nutašyti.-------- ------------ r t ---  -p->r _ r
baltos atramėlės dailiai išrašytos.
Ne važiuot važiavo—pėsčia atžingsniavo, 
išprausti veidužiai uogom raudonavo.
Nei močiutės tartas, nei tėvelio lieptas, 
parvedžiau mergelę per upužio lieptą...

šio. Baltajam žmogui jie ne- 
I linkę dainuoti veltui: moks- 
i lininkė mokėjusi už valandą 
vieną doleri.

Jų moterys esančios ypač 
nedrąsios. Susituokus jauno- 

į ji visuomet pasilieka gyven- 
! ti greta tėvų—jaunasis turi 
persikelti gyventi pas jauną
ją. Nevalia vesti merginos iš 
savo artimos giminės, ją tu
ri jaunikis pasirinkti iš ap
link gyvenančių kitų genčių.

Apačų namai atrodo lyg 
nekilnojamos palapinės, lyg 
kokios piramydės—viršuje 
siausa, apačioj platu ir ap
skrita. Amerikos valdžia, 
norėdama jiems padėti, bu
vo pradėjusi statyti tikrus 
namus, bet dar ir dabar kai 
kurie apačų nenori gyventi 
tuose namuose, ten tik susi
deda savo daiktus, kaip ko
kiame sandėlyje. Mat, pagal
jų papročius, kai kuris apa- jo, kad negimtų sužalotas 
čas miršta, jo namas turi bū- į kūdikis. Bet tos valstijos is

ką, tai šiandien k Amerikoj, legalių abortų padaroma
tūkstančiai nėščių moterų 
plaukus sau draskytų gailė- 
damosi juos ėmusios. Tik dr. 
Kelsey dėka Amerikoj tas

ti sudegintas. O valdini na
mą negi deginsi.

Dalis jų gy vena visai ge
rai, švariai, turi net televizi- 

' jos aparatų, bet yra ir tokių, 
kurie nesiprausia ir nesišu- 
kuoja mėnesiais.

Jie garbina Dievą kaip 
i visokios gyvybės davėją. 
Garbina ir saulę, taipgi ir 
moterį—motiną dvynukų. 
Anot jų, kai kurie medžiai ir 
gyviai turi antgamtinę jėgą. 

i Apačai verčiasi žemdir
byste, medžiokle, miškinin
kyste, maitinasi kukurūzais, 

'gilėmis, pušų riešutais, mė
sa ir kt.

apie 1,500,000).
Ir ne tik ta nėščia moteris

šiandien išgyvena sunkias 
dienas. Visos moterys, jei

vaistas tebuvo duotas “iš- J jos vartojo tuos išgarsintus 
bandymui" tiktai tūkstan- vaistus, gyvena baimės ir ne- 
čiui su viršum daktaių. O tikrumo dienas.
vaistų mėginimams nereikia Dabar daug kas subruzdo 
vaistų priežiūros Įstaigosi rūpintis, kar būtų griežtes- 
leidimo. Dabar tas vaistas nes taisyklės vaistams Į rin- 
surenkamas iš gydytojų, bet ką paleisti ir jiems tirti, šis 
koks nėščių moterų skaičius atsitikimas dar kartą Įrodė, 
Amerikoje tą vaistą vartojo, kad privačių vaistų gamin- 
šiandien niekas nežino. Vie- tojų apetitai dideli ir jiems 
na kita nėščių moterų jau terūpi pelnas, todėl jie nėra 
pasiskelbia, jau žinoma, kad • skrupulingi paleisti i rinką 
ir sužalotų kūdikių yra gi- ir tokius vaistus, kurie (lai
mę. Bet tai nėra masinis1 nėra pakankamai ištirti, kad 
reiškinys.

Aktorė Finkbine iš Arizo
nos jau kr

jie, užuot pagelbėję, nej>a- 
kenktų. Iš antros pusės tai 

eipėsi i teismą, i yra įspėjimas ir visiems, ku- 
kad jai leistų padaryti a- fie gaudo naujausius, stebu- 
bcrtą, nes ji esanti nėščia ir, klingiausius vaistus; kurie, 
ėmusi minėtą vaistą. Ji bi-! užuot paieškoję kitų priemo- 
‘ ' * * “ ' nių su nemiga kovoti, šau

tatymas leidžia daryti abor
tus tik tuo atveju, jei gim
dymas būtų pavojingas mo
tinos gyvybei. Motina yra

jomis rija visokias migdo
mąsias tabletes.

O. I.

SKAITYK STASIO MI-
sveika, todėl teismas leidi-'CHELSONO PARAŠYTĄ 
mo nedavė. Finkbine išskri
do i Švediją, nes ten abortai KNYGĄ: “Lietuviu Išeivija
nesunkiai leidžiami (Japo- Amerikoje," DAUG PA- 
mjoj abortai, kaip priemonė V_IVQI n VAIWA 
kovoti su gyventojų didėji-! VEIKSLy. KAINA MINK- 
mu, leidžiami sumokėjus už’SIAIS v IKSAIS $4.00, 
operaciją. Ten per metus KIETAIS—$5.00.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

D. Variakojvtė su tėvais i.iFnmu išeivija Amerikoje.
x . į vaizdi šio krašto lietuviu istorija, 

laiveliu pabėgo Į Švediją gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
1944 m., o iš ten po kelel ių chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai

na kietais viršais $3.00. minkytais
viršais...................................... $4.00
kaina ...................................... SI.25

metų atvyko i JAV, čia bai
gė aukštesniąją mokyklą ir __
jau siekia, kaip minėta, dak-' 4VTLGSNIs t praeiti. 
tarės laipsnio.

Sėkmės gabiai lietuvaitei 
biržietei!

KŪDIKIAI BE KOJŲ 
IR BE RANKŲ

ivoiriimii

na

Žuko j-^.1 v.j. 
$3?00

Drąsi lietuvaite pas indėnus
Apie tokią lietuvaitę pla- universiteto. Apačai ją žiau- 

čiai parašė Eugenijus Geru- riai nužudė, 
lis lietuvių evangelikų refor- D. Yariakojytės tas faktas 
matų žurnale "Mūsų Spar- neatbaidė. Pradžioje neleng

va jai buvo. kol Įgijo pasiti-' 
kėiimo. Darbą sunkino ir tai. 
kad senieji apačai nemoka

Tokių visuomet buvo, bet

VATKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbia patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

DIENO.TANT. "knvsmešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina.... $6.00

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslaniai. 
Kaina ...................................... $6.00

paskutiniuoju laiku jų skai- i pasaulio lietuvių žinynas
paruošė Anicetas Simutis, dausry- 
Dė žinių lietuvių i- anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly.

464 psl. Kaina ...................... $6.50

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE.

čius ypač padaugėjo Vokie
tijoje. Pradžioje dėl to kal
tinta atominių sprogdinimų 
krituliai, bet vėliau gydyto- ( surinko ir suredagavo Jonas Ra
jai susekė, kad Čia kaltas. Jys, 472 dainos su gaidomis. Ang- 

vaistas, kuris vadinamas 
thalidomine.

Tas vaistas išrastas Vo
kietijoje ir ten pardavinėja
mas nuo 1958 metų kaip 

i priemonė nuo nemigos. Sa-

DEMOKRATTN1O SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 59c.

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir jdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip T.ietuva kėlėsi 
iš miego. geriausia dovana kiek- 
vinno pTOcTS j?TS ■ !Hi

Sėliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ....$4.50

K9DEL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs arsrumen- 
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORI.) A. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

nai“ Nr. 11-12.
Tai Danguolė Variakojy- 

tė, biižiečio Petro Variakojo
duktė, kuri Indianos univer- anglų kalbos, o senieji kaip
sitete siekia įgyti antropolo-'tik ir moka daugiausia savų' jj* vartoiant už_
rijos daktarės laipsni (ant- giesmių. jį™ J! v?rt0^nt ,uz
XO^ji%ZiniTdva"inai!’£ karta išbuvo^mėnesius, f>au Pag>us .Pa'£

papročius. tikv; -ėiiau „et 9 mėne^
bą ir t.t.). Tam laipsniui per pirmuosius 3 menesius ji gtą vartojusios nėščios mote- 
rauti ji rašo disertaciją ”Mu- aplanke 8 apacų stovyklas, m gimdo ?uža]otu ?a]ūnių 
zikos funkcija apačų kultu- kaimus, užraše oO juostų (be įojų })e rankų< afba vj_ 
roję.“ Apačai—indėnų gen- d.ainb-. giesmių, maldų, ku- sužalotomig galūnėmis) 

,tis. gyvenanti Arizonos vals- riu ištisinio dainavimo uz- kūdikius
j tiioje. Jų yra apie 4.000. 2o.; tektų 25 valandas. ; Vokietijoje tokių sužalotų
dis apačai įeiškia žmo- Apačų dainoms būdinga kūdikiu, kurių motinos Var
nės“. Ji apačus pasirinko dėl tai. kad jos dainuojamos vie- tojo mįnėta vaistą, jau gimė 
to. kad ta gentis esanti ma- nu balsu, dainuoja daugiau-! ken tūkstančiai ir dar nie- 
žiausiai ištirta. i šia vyrai, dainuojant jie pa- jęas nežino, kiek jų gims.

Jauną mokslininkę straip- balso tembrą, atrodo, Nemažai tokių‘ kūdikių
snio autorius vadina drąsia, j Ka^ dainos tikslas savo nt-įJau ir Ang]jjoje Kai 
nes apačai yra labai itarin- mu iššaukti ir patraukti! taS buvo pastebėta, tas vais
ei, užsidarę, konservatyvūs žmogų i judesį, jų besiklau- tas ten buvo uždraustas. Bet
ir nepasitiki baltuoju žmo- sydamas pats pradedi judėti, 
gumi. Jie mano. kad balta- šokti.
sis žmoguj juos nori nu- Apačai visai nebrangina j Biznieriai turi gerą uoslę, 
sknausti, išnaudoti, ir todėl laiko. Mokslininkė susitar- Jie suuodė, kad jei tas vais
ia vengia, juo nepasitiki, yra davusi 9 vai ryto pradėti
jam nedraugingi. darbą, Q ži(,rėk_apačaj te-

Apie 1931 m. apačų tirti susirenka 3-4 vai. popiet. Jie 
buvo nuvykusi mokslininkė nebijo lietaus, nebėga nuo 
iš New Yorko Kolumbijos jo. visai nekreipia į jį dėme-

kol tas Įvyko, thalidomine 
vaistas pateko ir i Ameriką.

liškai duota? kiekvienos dainos ISE.TUSIEMSNuGRIŽTT. M. Kati- 
turinvs, todėl tinka dovanoti iri meistnakąs aprašymas, kaip
lietuviškai nekalbantiems, įrišta kann einant pne galo tūkstančiai
826 pusi. kaina ....................$5.00 lietuviu bego > Vakarus ™-sų vaduotojų , 535 psl. Kama So.OO

bėti. Ir kai šlėktos išpūstos pretenzijos būti už liaudį 
kilnesniu neatitiko šlėktos turimas tikrumoje dorybes, jis 
virto paniekos objektu, ir tai didino priešingumus. Lietu
viškoje bendruomenėje šlėkta buvo laikomas neigiamu

Ctivalu. Tai ir aš vaikas jaučiau, kad Šulcų sodybos var- 
i man būdavo visuomet aklai užkelti. Mano atmntiyje 

pasiliko ryškus toks atsitikimas.
(Bus daugiau)

tas išgaisėjo Vokietijoje, tai 
jam seksis ir Amerikoje, to
dėl viena bendrovė iš Cin- 
cinnti jau 1960 metais pra
šė vaistų priežiūros Įstaigos 
leisti thalidomine pardavi
nėti ir čia. Bet tos Įstaigos 
vedėja dr. Frances Kelsey 
leidimo nedavė, ir už tai se
natorius Kefauver dabar 
siūlo prezidentui tą moterį 
apdovanoti tam tikru me
daliu.

Iš tikrųjų, jei tas vaistas 
būtų tada patekęs čia į rin-

LIETUVTU KALBOS GRAMATTKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusią 
pių. Kaina .............................. $1.0C'

MARLBOROUGH'S LITHUANTAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. sre- 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................... $1.25

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valnc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki 
Jos ūkininkų sukilimo prieš Sm<> 
tonos diktatūrų. Pirma dali* 3«o 
psl. Kama $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valec
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina........................... $4.0'

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų nletojimes’ najrrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
tra su daugybe paveikslų, jrerame 
popieriuje. Kaina .................. $8.56

TIKRA TEISYBE APIE SOVTF.TI’ 
RUSIJA, arba komunistų di>.’a'S- 
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nu< 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės (ralo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė Da 
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina .................... $10.0

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

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

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

ALTORIŲ SESŪLT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys dalys jrištos į vienų 
knygų, kiati ▼iriai, 631 puslapis 
Kabia ................................... $6.00

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

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balys 2r J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ,••••**.••*..•••■••* $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu_ 
višku ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina..................$1.25

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vard«_ 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt.

TAVO KELTAS j SOCIALIZMĄ. 
Parašė teonas Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pasidaręa 
Rusijos diktatoriu. Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS SOCTAI.DEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, 32 psl., kaina........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. $1.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina ........................................ 50 ct.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63£ E. Broadtrajr------- i--------So. Boston 27, Mas*.
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LAWRENCE NAUJIENOS
Mirė J. Kieva | neatsiliepė: jau buvo užmi

Liepos 29 d. mirė Jalinskamižinu miegu.
Kieva, Lawrence išgyvenęs
56 metus, ilgą laiką čia tu 
rėjęs kirpyklą.

šeštadieni, liepos 28 d. 
Julius buvo nuėjęs į Lietu
vių Klubą kortomis palošti, 
grįžęs su žmona išklausė te
levizijos perduodamas nau
jienas ir nuėjo gulti. Ryto 
metą žmona, paruošusi pu
sryčius, kvietė Julių, bet jis

Velionis visą laiką buvo 
veiklus vietos lietuvių orga
nizacijose, ilgus metus skai
tė Keleivį. ,

Jo liūdi žmona Uršulė Mi- 
ravičiūtė Kievienė, duktė 
Julija Carliste (Methuen, 
Mass.) sesuo (Lietuvoje) ir 
kt. giminės.

Velionis Julius palaidotas 
be bažnytinių apeigų Belle
vue kapinėse. Ten kalbą pa
sakė laidotuvių direktorius 
C. Volungus. Visi laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti vai
šių į Kievų namus.

Gili užuojauta Juliaus šei
mai, o jam pačiam ramiai il
sėtis šio krašto žemėje.

Mirė J. Sakavičius
Liepos 30 d. mirė 76 m.

l iaus pavaduotojo politiniam 
reikalam.

Ta proga buvo įteikta 
Valstybės sekretoriui bendra 

i Pabaltijo dipl. atstovų nota.
Taip pat ta proga Pabalti

jo dipl. atstovai davė bendrą 
amerikiečių spaudai komu
nikatą.

VIETINES ŽINIOS Ramanauskienė gražiai 
palaidota

Mūsų padėka

Ypač šiais laikais yra 
daug visokių pavydūnų, iš
naudotojų ir kitų blogos va-

Lietuviškas subatvakaria 
Brocktone

Rugsėjo 15 d., šeštadienį, 
Romuvos parke Brocktone 

lios žmonių, todėl ypatingai' rengiamas lietuviškas subat- 
džiaugies, kai sutinki gerus, j vakaris su atitinkama pro- 

Žinią apie tą sukaktį ir mielašird ingus žmones. Įgrama. Iniciatoriai — Lais-
----- 1 gyvenimas mėto, vės Varpo sprendėjaiPabaltijo dipl. atstovų JAV 

demaršą Amerikos Balsas 
perdavė į Lietuvą.

JAV Kongreso senatoriai 
ir Atstovų Rūmų nariai šie
met plačiai paminėjo Pa-

Mus
kaip rudens vėjas lapus. Rei
kėjo iš Kanados keltis į 
JAV. Gerų žmonių padeda
mi, apsigyvenome Bostone. 
Bet ir čia mums daugiausia 
padėjo įsikurti Ona ir

vergtųjų Tautų Savaitę. Tos Antanas AndriulioniaiĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre- j amžius Jonas Sakavičius, į Sandaros seimas liepos 8- 

9 dienomis Newarke išrinko 
šitokią centro valdybą:

Pii-m. Stasys Gegužis, vi- 
cepirm. Povilas Dargis, A- 
leksandas Čaplikas ir dr. 
Kazys Drangelis; sekr. M.

Savaitės proga kalbėjo 70 
kongresmanų. Jų kalbos iš
spausdintos ”Congressional 
Record.“

NAUJA SANDAROS 
VADOVYBE

Antanas buvo šiek tiek 
pažįstamas iš Lietuvos, o jo 
žmonelę tepažinome tik čia

ir

Pereitame Keleivio nume
ryje jau buvo rašyta, kad 
draugų F. Ramanauskų šei
mą ištiko šiurpi nelaimė. Su
dužo jų automobilis, prie 
vairo sėdėjęs F. Ramanaus
kas buvo smarkiai sukrės
tas ir sužeistas, o jo žmona 
užmušta.

Laidotuvės buvo antradie-

suimami, nuvežami į polici
jos nuovadą.

Taip turėtų daryti ir kitų 
vietovių tvarkos prižiūrėto
jai. Tada būtų ir kiek ma
žiau verkšlenimo dėl jauni
mo nusikaltimų didėjimo.

NEPAPRASTOS
VAGYSTES

(Atkelta iš 2 psl.)
klausytojai iš Brocktono.
Parengimo pelnas skiriamas 
Laisvės Varpo išlaikymui 
Programai sudaryti ir atlik-1 Mathapan, Mass. Išlydint dar prisijungė kelis savo
ti kviečiamos lietuvių jaunu1~ TZ---- KT— • ...
mo organizacijos. Parengi
mas organizuojamas šešta
dienį, nes jaunimas ir kiti 
linkę linksmintis daugiau 
šeštadienį, negu sekmadie-

liejaus kasėjas išgręžė dide
lį, liepos 31 d. Velionė pa- jį įžulnų šulinį į kaimynų a- 

! laidota Mt. Hope kapinėse, nejaus atsargas, o prie jo

atvykę. O vis dėlto kiek jie ’ nį.
mums gero padarė, kad ne- šalia jaunimo pasirodymo 
sugebame nė pasakyti. programoje numatyti šokiai

Atvykus į Bostoną, jie iki vidurnakčio, valgių ir gė- 
mus pasitiko kaip savo šei- rimų bufetas, kiti paįvairini-

is-
kūną iš Kraw koplyčios Nor- džiūvusius šulinius ir pum- 
woode, atsisveikinimo kai-1 puoja svetimą aliejų be jo- 
bą pasakė M. Michelsonie- kio sąžinės graužimo... 
nė. Moterims labai patiko, _ , , .,.. . , .
kad prie mote,-s kando kal-j0 kada I>ras,<kJ'’ ka
bėjo moteris. J kapines va- .To n,ekas nezinO'
žiavo daug automobilių; bu-l^ai kul ‘e vagia jau
vo matyti mašinų ir iš kitų dau«. ž,noma- ™k?n:* _ 4 . TOURIOIl OllAlUIIC CGVinirt lf£Jlmiestų. Prie kapo paskutinį 
žodį tarė St. Michelsonas

tėjusieji aliejaus savininkai 
kelia bylas vagims ir reika-

Kaitas buvo apkrautas gė- IfT n.uoatoli« a«W"ta»* kcvrlrvo IzLihomnc mihnmnziC'

mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Aloyzas Baronas: VIENI
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.

Ameriką atvykęs prieš 55 
metus. Dirbo valgomųjų da
lykų krautuvėse, vėliau pats 
atidarė tokią krautuvę, ir 

! sėkmingai prekiavo. Prieš 
kurį laiką ją pardavė.

mos nanus, apsigyveno jų mai. Kadangi parke yra di-
surastame bute, už kurį ir džiulė salė, tad parengimas
nuomą sumokėjo, surado 
darbą. Kai atsirado jų na-

lių vainikais,
Velionė iš tėvų buvo Pra-

įvyks net blogiausiomis oro i nė Margelytė, gimusi Vartų 
sąlygomis. Visi kviečiami1 kaime, Krosnos parapijoje,

Velionis buvo senas Ke- Biekša, ižd. G. Šukys, iždo

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: IAKP 
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. Mass.

leivio skaitytojas ir nuošir
dus jo rėmėjas. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis 
Nekalto Prasidėjimo kapi
nėse. Laidotuvėse dalyvavo 
atvykusių iš toliau. Iš Wor- 

£į cesterio buvo jo dėde, iš 
Hartfordo, Conn., Stasys 
Mažeika, iš So. Bostono 
Aleknos.

Paliko liūdinti žmona 
Bemice Einorytė-Sakavičie. 
nė, sūnus Anthony (Ando- 
ver), sesuo Marija Baltuško. 
nienė (Methuen), brolis 
Walter (Lavvrence).

Tebūnie Tau, Jonai, len
gva šio krašto žemelė. Tavo 
artimiesiems gili užuojauta.

M. Stonie

Glob. P. Dalen ir O. Jagie- 
lienė.

WASHINGTON, D.G.

įvairios naujienos
Pabaltijo valstybių dipl. 

atstovai Washingtone

Bylos keliamos milioninės, 
o ne šiaip sau tik dėl svieto 
akių. Texas milionierių tar
pe didelis sujudimas, bet jei 
jūs skaitote tik vieną kitą 
dienraštį, tai apie tokius įvy-Marijampolės apskrityje,muose laisvas butas, apsigy- pasižymėti dieną ir dalyvau. 

venome jame, bet už 9 savai- ti subatvakaiyje. 
tęs Anrdiulioniai iš mūsų
ne tik už butą nuomos neė
mė, bet apmokėjo ir kuro 
bei šviesos išlaidas. Be to, 
padėjo įsigyti reikalingus 
baldus ir kt. reikalingus 
daiktus.

Bostone svečiavosi aktorė 
Liucija Rutkauskaitė

Pereitą savaitgalį Bostone 
svečiavosi buv. žymi Šiaulių, 
Klaipėdos ir Kauno dramos

. ___ , Už visa tai mes niekuo ki-! teatių aktorė Liucija Rut-
Geriau perskaityk Antano be nuoširdžiausių padė-^ kauskaitė-Tvirbutienė, da. 

Gustaičio knygą Ana p u »(kos žodžių negalime Onai į bar gyvenanti Hartforde, 
Teisybės. Joje atpažin- į ir Antanui Andriulioniams i Conn.,

Ji čia lankėsi pas savo sū
nų Andrių, jauną inžinierių, 
ir susitiko su savo senais bi
čiuliais bei teatro darbuoto
jais P. ir E. Kalvaitienėmis, 
Gustaičiais, Santvarais ir kt. 

Šią vasarą Bostono “Bai-! Akt. Rutkauskaitė gyvai 
tijos” ir "Žalgirio” tuntų i domisi teatro menu, tik gy-

1896 metų vakario 26 d. A- kius Texase visai neužtiksite 
menkon atvyko 1911 meteis žinj Taj »vietinig.. reika. 
ir apsigyveno So. Bostone. 1 jag

Susipažinusi su F. Rama-!
nausku, 1914 meteis sukūrė ,.S!ebl"a stai kaa:.daag?lla 
su juo šeimos židinį. Gyve- a '.eJ.auskasejų vogę svetimą

NEVERK BE REIKALO! nimas davė jiedviem sūnelį, 
bet nelaboji mirtis išplėšė jį 
iš tėvų. Vėliau jiedu susilau-

aliejų. Vogė per eilę metų. 
Jie gręžė įžulnius šulinius į 
kaimynų aliejaus atsargas ir 
tą darė ne vienas žmogus, 

"įžulnaus biznio“ tu-kė dukters, kuri gražiai už-1 p.
augo. Ji vadovavo ir moti-i T?e 0, ,.1 rejo pndeti savo rankas di-

si ir savo draugus ir priešus ‘ atsidėkoti, 
ir net patsai iš savęs imsi! 
juoktis. Kaina $2.20. Gauna
ma Keleivio administracijo
je.

Elzbieta ir Petras 
Pliskevičjai

Rašykitės skautų stovyklon

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj 
už SO centų.

GERIAUSIA DOVANA

__jmuiuuu-vs _svuv įmaus A a. 1 umumn o ralinV iae i vxlc tpl-

nos laidotuvėms. , , ........................ . ,... . įdėlis skaičius žmonių, betVisą savo gyvenimą velio-!reikaIas aikštėn tiktai 
visai netyčia, kai vienas va-nė buvo laisvų pažiūrų, pri-

klausė pažangioms organi
zacijoms, veikė vaidybos ra
teliuose. Ji gražiai, laisvai ir 
palaidota.

Tebūnie jai lengva Ame
rikos žemelė.

M.

ALT-os skyriaus raštas 
prezidentui

gis su savo grąžtu pataikė į 
kaimyno aliejaus šulinį. Ko
dėl visi tie kiti įžulnaus dar
bo žmonės tylėjo?

Papildomai praneša, kad 
dar 61 aliejaus šulinys įsa
kyta atskirti nuo didžiojo a- 
liejaus vamzdžio, kuris a- 
liejų gabena pardavimui. 
Tokiu būdu iš viso atskirti 
jau 396 įžulnūs šuliniai. Į tą 
skaičių neįeina 81 šulinys, 
kurie nutraukė aliejaus pum- 
pavimą tuoj po to, kai buvo 
atrasta, kad jie yra įžulniai 
išgręžti ir vagia svetimą a- 
liejų.

lanto rajono MAIRONIO mai mūsų kultūrinės sąlygos
jau nebeleidžia šio pamėgto 
meno kurti.

Rinkimų išlaidos

vardo stovykloje, kuri pra
sidės rugpiūčio 26 d ir baig
sis rugsėjo 2 d.

Stovykla vyks Camp
Jei galvofate ame dova- ChiW ameriki«či,i skautlf 

na sawpXtemarn ^stovyklavietėje Cape Cod.
draugui, tei atsiminkite. Stovyklos mokestis $20.

’ Maistą stovykloje gamins 
mumsRajeckas, J. Kaiv ir dr. A. kad geriausia dovana bus!CrvoVLo t a v dn i>o širva iznvnAo. amerucieciai, toaeiSpekke—JAV 40 metų Pa-.šios knygos:

baltijo valstybių pripažini
mo de jure sukakties proga 
buvo priimti U. Alexis John
son, Valstybės pasekreto-

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

"\vw\v w
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 gausiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu; 
KELEIVIS

$3$ E. Broadvray So. Boston 27, Mase.

H. Tautvaišienės "Tautų 
kapinynas Sibiro tundroje,“ 
kaina $1.25.

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,** 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo", kaina $5.50

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

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai", kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje;

«36 Broadvvav,
So. Boston 27. Maaa.

reikia iš anksto patiekti nuo
latinių ir savaitgalinių sto
vyklautojų sąrašus.

Prašome nedelsiant regi
struotis nuolatiniam ar sa
vaitgaliniam stovyklavimui,! 
įmokant $5 registracijos 
mokestį ps. Stef. Subatkevi- 
čienei, 718 E. 6th St., South 
Boston, telef. AN 8-1992, ar
ba ps. K. Nenortui, 44 Alban 
St., Dorchester, telef. TA 5- 
-1832. į stovyklą registruo- 
jamasi iki rugjiūčio 10 d.

Iš anksto neužsiregistravę 
sudarys stovyklos vadovybei 
didelių nepatogumų.

Jei nori būti išrinktas gu
bernatorium, majoru, kon- 
gresmanu ir t.t., turi tam rei
kalui ir lėšų turėti, nes rin
kiminis vajus brangiai atsi
eina. štai ir šiemet rinkimų 
vajus dar tik prasidėjo, o 
žiūrėkite, kiek pinigų jau at
siėjo :

Kandidatuojantieji į se
natorius Ted Kennedy ofici
aliai pranešė jau išleidęs 
$53,224, Edward McCor
mack—$44,208, Ed. Brooke, 
respublikonų nominuotas į 
gen. prokuroro vietą— 
$37,601, gubernatorius Vok 
pe—$5,000, respublikonų 
komitetas—$203,000.

Tai tik pradžia, nes prie-

Liepos 27 d. sukako 40 
metų, kai JAV pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Ta proga Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius atitinka
mais raštais kreipėsi į JAV 
prezidentą ir Valstybės de
partamentą.

Vaikai vakarais turi būti 
namie

Kalba du pažįstami:
—Tai sakai nepradėtumei ke-. 

lionės penktadienį.
—Ne. nepradėčiau. f
—Betgi tai yra tik prietarai! 
—Visai neprietarai. Man al

gą išmoka šeštadieniais, tai kaip

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo-1 *Cytl Ke,ei^‘
a • J

gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai dt 
džiausią ir visiems supran- 
amai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio" adminiatraci- 
ja prašo mielųjų skatytoju. 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir sena i L 

Į Pakalbinkime (kaupta, kai- 
Įmynus ir pažįstamas 
Ikyti “Keleivį.” 
tams penki doleriai

šaky rugsėjo mėnesį—nomi- 
“Ba lt i jos” ir “Žalgirio” naciniai rinkimai ir lapkri- 

hintu tuntininkai | «o mėnesį—rinkimai.
Pagal įstatymą kandida

tai privalo pranešti, iš ko jie 
rinkimų vajui gauna lėšas 
(reikia pridėti ir aukojusių 
daugiau kaip $25 sąrašą) ir 
kam išleidžia.

Somerville, Mass., polici
jos viršininkas paskelbė įsa
kymą, kad paauguoliai iki
16 metų amžiaus nevaikšti-i aš galėč važiuoti be pinigų! 
nėtų gatvėmis po 9:30 vai. Į 
vakaro. Pasirodo toks po
tvarkis ten jau veikia nuo 
1942 m., bet į jį buvo žiūrė
te pro pirštus. Gerai, kad 
nors po 20 metų jį atsiminė 
ir dabar vykdys. Viršininkas 
praneša, kad tokie gatvėmis 
beslampinėją jaunuoliai bus

NAMAS NI OM AI 
AR PAROAVI.Ml'l

Worcestprio apylinkė:.- pareitam 
pardavimui ar išnuompjimui G kam
barių namas, karštas vanduo ir van
deniu apšiklomas. >rarv':.is. ba'iiia, 
du vištininkai. šeši ir pusė akro že
mės. Kreiptis:

272 Oak St.. Schrewsbury Mara.
Telefonas PI. 4-7181. (SI,

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa- 

Kaina

penki doleriai.

me-

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

•Banio kortelių 
•Spaudinių vokų
• Laiškams antgalvių 
•Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai Metų
• Draugijoms įstatų ar blankų

«Kt.]eivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS**
136 E. Broadway, Se. Boston 27, Maaa.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia neturtu* bendram lietuviškam darnai, audėja 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvoe ateities.

SLA GTVYBCS APDRAUDA IKI $10,00^
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 deėimčlai 

Ir dvidešimčia; metą ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
30 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMU 
apdrauda duoda pažalpoe iki $326 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
M SLA kuopooee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
lonijoee Ir SLA Centre. Rąžykite tokiu sdreeu:

LTTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
“507 Weet 30tb Streut, New York 1, N. Y.
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Priminimas pikniko reikalu

Prašome visus, kurie pla
tina laimėjimo tikėtus radijo

Nuoširdi padėka

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie dalyvavo mūsų

pikniko rugpjūčio 12 d. Ro-, brangios žmonos ir motinos

PREZIDENTAS PASKYRĖ 
STASĮ SANTVARĄ

Massachusetts valstybės 
gubernatoriui Volpei reko
mendavus, JAV Prezidentas 
J. F. Kennedy rašytoją 
Stasį Santvarą paskyrė Nau
jokų Atrankos Tarnybon 
(Selective Service System). 
Paskirtasis savo

muvos parke, Brocktone, 
grąžinti šakneles su vardais 
ir adresais bei pinigais. Pra. 

dėl vienokių ar kitokių prie-ičCm siųSti 502 E. Broadway, 
žasčių negali stoti JAV ka-i<o. Boston 27, Mass, Lietu- 
ruomenėn. viu radijo korporacijai. Ga-

Mass. Gubernatoriui St. Įįn;a asmeniškai užeiti, arba 
Santvarą rekomendavo adv. ^siųsti laišku, arba dar ge- 
Zuzana Shallnienė. fiau atsivežti i pikniką ir'

ten atsiskaityti.
Mergaitės, norinčios daly

vauti "Miss Lithuania of N.
Viščiniui 50 metu

Pranciškos Ramanauskienės 
šermenyse ir laidotuvėse, 
pareiškė mums užuojautą 
žodžiu ar raštu, ar atsiuntė 
gėlių.

Pranas Ramanauskas , 
Alma Ramanauskaitė

Dail. Juozą Bagdoną globos 
Bostono L. Kultūros Klubas

Laisvės Varpo, a.lijo pro. E„ kQ lurf
_ . _ pareigas gramų vedėjui P*wn \ įsą-j;Uwli savaitę. arba plK.

pradės eiti rugpiucio 9 d. mui liepos 27 d. sukako oO nike tą padarui pas V. Min
iai šio krašto piliečio metų. Ta proga Laisvės Var- kjene/

garbės tarnyba, už darbą' po valdyba liepos 29 d. nu- 
neatlyginama. • vyko sukaktuvininko pasvei-

Š. m. rugpiūčio 31 d. L. 
Tautinės S-gos Namuose ati
daromą modernisto daili 
ninko Juozo Bagdono ta
pybos kūrinių parodą gio- o-
ja L. B. Bostono Liet. Kul-

1
K Automobiliaus nelaimėje mirus

Į PRANCIŠKAI RAMANAUSKIENEI - MARGELYTEI,

jo> vyrui Pranui ir dukteriai Almai reiškiame mūsų širdin-

gą užuojautą r kartu su jais liūdime

Vincas Anesta L. ir J. Januškiai
Mi:da Anestaitė Stella ir Napoleonas Jonuškos
Ona Aukštuolienė M. ir S. Michelsonai
Potilas Brazaitis Jackus Sonda
Kazys Bukaveckas

Paulina ir Antanas Valeikos
Uršulė ir Petras čiapai Kaziūnė ValantienėOna Gegužienė
P. (Grinkevičius Julė ir Juozas Vinciūnai

Vytautas Jackūnas Antanina ir Kazys Zabičiai

Jasaičiai išvyko Floridon IŠNUOMOJAMAS BUTAS

NECClll SIUVAMI .MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudotu. Siuva zigzagu, 
ado. iš-iuviuėja, uiroa tooi,,gramas, 
dirba žirkavones ir l. t., ir t. t. 
Originale - u pm :■ me. , garantija

UZ vLką - a.i.i.a mm.eLi po kl-Zo 
per savaitę 
ha

Baiį Vieiv Real t y Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
l.ICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnu • imas pe, kau
lėms, parduouuntieiii. , ir drau- 
iziantieiiis namu.-, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 8-1114 
Bes. A V 8-1111 ir CO .'>-8811

Kviečiam visus i pikniką 
i sekmadienį Romuvos par-'

Išnuomojamas So. Boston?, netoli 
pajūrio, 4 ar 5 kambarių butas, yra
visi patogumai. RADIJO PROGRAMA

skambinti: an g-6745. Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj

keik patyrusio bartenderio į iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 

I

I)r. Domas ir Zofija Ja
saičiai. porą savaičių atos-

sys Jasaitis, o apie dail. iu - to-av<.‘- (.al,e/ 
ižo Bagdono kūrybą ir apla- ketvirtadieni išskrido iš Bos. 
mai meną kalbės dail. Vikio, tono Į Tampą, kur jie nuo-
ras Vizgirda. lat gyvena. Dr. Domas Jasai.

Daug dail. J. Bagdono kū- tis jau kelel i metai ten dir- 
Manau, kad jau nevienas nnių jau yra įsigiję \\a- ba džio\ įninku ligoninėje.

‘ k Los Amrele< ir ----------------------------------
Sugrįžo adv. R. Ivaška

1 tūlos Klubas. Ją atidary
St. Santvaras dirbs D01- kinti ir kuklios dovanos ke Brocktone. Iki malonaus j klubo pirmininkas dr. Sta-

chestery, Mass., 32 Tarny- įteikti. Dalyvavo Anelė ir 
bos apylinkėj. Drauge su Juozas Januškevičiui, A. 
kitais Tarnybos nariais jam Andriulionis, Beržinskai, 
teks nagrinėti ir spręsti by- Stasys Eiva, V. Izbickas ir 
las tų vyrų, kurie šaukiami kiti.

pasimatymo
St. ir V. Minkai

Svarbus pranešimas Geras atlyginimas, lengvos darbo są
lygos. Kreiptis pas Petrą Peldžių. 

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

PASKUTINIS ŠIOS VASAROS, 28 METŲ SUKAK. DIDYSIS žino, kad So. Bostono Lietu- shingtono, Los Angeles ir

lietuvi; badui
PIKNIKAS

ŠĮ SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO-AUGUST 12 d. 1962 m.
ROMUVOS PARKE

Claremont Avenue, Brockton - Montelloje

vių Piliečių Draugija sekma
dieni. rugsėjo (September) 

į 16 d. 5 vai. vak. didžiojoje 
j salėj rengia iškilmingą ban- 
1 ketą savo nariams-vetera- 
nams pagerbti. Bus skani va.

' karionė, Įdomi meninė pro
grama, mirusiųjų ir gyvųjų .
narių veteranų atitinkamas nereikalauja didelio honora

kitų miestų lietuviai ir kita 
taučiai. Bostoniškiams jo 
darbai bus įdomi naujiena Iš 2 savaičių karinių pratu 
ir gera proga gyvoms disku- mų Texaso valstijoj sugrįžo 
sijoms meno klausimais. adv. Rimantas Ivaška. Jis 

Tenka pažymėti, kad dail. yra atsargos kapitonas.
J. Bagdonas už savo kūli- ------------------------
nius, palyginamai jų vertei.

pasaulinių žinių santrauka
DOVANOS Į LIETUVĄ

Latviu Liaudies šokiu Grupe, vadovaujama p. Lidijos Aboiin.-, 

Programa prasidės 4:30 vai. po pietų
1— Liet. Tautinių šokių Mažamečių Grupė vad. Onos Ivaškienės
2— Svečiai LATVIŲ Liaudies šokėjai vau. p. Lidijos Abolins
3— Magikas ALADDIN ir jo STEBUKLINGA lempa
4— “Otser” klounas vaikams
5— Metinis, tradicinis rumunas GRAŽUOLĖS “MISS LITHL’A- 

NiA of N. E.”
6— šokėjų kontestai su premijomis
7— Laimėjimų ir įžangos dovanų paskirstymas
8— Ferdinando Smito orkestras šokiams

Veiks skanių lietuviškų ir amerikoniškų piknikinių valgių bu
fetas ir bus draugiškų gėrimų.

BUŠAI EIS IŠ CAMBRIDGE LIETUVIŲ PIL. KLUBO. 823 
. IAiN ST. CAMBRIDGYJ 1:00 PO PIETŲ. Iš SO. BOSTONO, nuo 
LlE'iUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO, kampas E ir Broadvvay, 1:30 Vai. 
PO PlETŲ.

Kviečia visus,
STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

pagerbimas, o vėliau šokiai 
į ir kt.
į Biletai—33.00. jų galima 
gauti iš valdybos narių ir 
draugijos bare.

Ta proga ruošiamas lei- 
dinys-knyga su veteranų pa
vardėmis ir draugijų, biznie
rių bei kitų sveikinimais 
ir skelbimais. Jų kainos: vi
sas puslapis—325.00, pusė 
puslapio—315.00, ketvirtis 
puslapio—310.00 ir aštun- 

I tadalis — 35.00. Banketo 
globėjo pavardė i knygą Įra
šoma sumokėjus 31.00 ir 
daugiau.

Šituos skelbimus reikia 
kuo greičiau priduoti drau
gijos sekretoriui A. P. Ne
vietai ar iždininkui S. K. 
Griganavičiui. Kiekvienas 
narys, kuris surinks skelbi
mų ir sumokės pinigus, gaus 
20' < nuolaidos.

Nariais veteranais laiko
mi tie nariai, kurie be per
traukos išbuvo draugijoj 25 
metus. Jie atleidžiami ir nuo 
mokesčio. Tokių šiuo metu 
vra apie 150. Netrukus jiems 
visiems bus pasiųsti laiškai 
ir garbės biletai i banketą, 
o bankete bus jiems įteikti 
atitinkami ženkleliai.

Nieko nelaukdami isigy- 
kitę biletą ir užtikrinkite sau 
vietą. O vietų tikrai gali pri- i 
trūkti, nes, kaip sakiau, vien 
garbės dalyvių bus apie 150. 

Jūsų A. P. Neviera,
Draugijos sekretorius

ro, o daugiau rūpinasi dailės 
meno propagavimu.

J. Matjošaitis atostogavo 
Bostone

Juozas Matjošaitis iš Wor. 
cesterio savp atostogas pra
leido Bostone. Praeitą penk
tadienį jis, Vlado Bajerčiau.- 
lydimas, aplankė mūsų Įstai
gą, prisipirko knygų, paliko 
ir Maikio Tėvui dovanų. 
Sekmadieni jis grįžo i Wor- 
cesterį.

Turime naują šeimą

ši pavasari baigusi moky- 
i’oju kolegiją. Bostono litua- 
1 nistinės mokyklos mokytoja 
Dalia M. Yakauzaitė ištekė
jo už Ričardo IJzdenio. Ilgo, 
laimingo gyvenimo!

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 S-2868

ir komenta’-ai, 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.

9 y *

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

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus Į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
3!H) West Broadtray, So. BOSTON 27, Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, » .

Likai ir Stukai — 
sukaktuvininkai

ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

IS toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik- ,. . f
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę, I gCU metų .
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas. I ________

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

pa dežėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETFVIAK4. KREH’KTTftS I.IFTVVTŠK AT
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūs n Įstaiga greičiausiai pa tar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTVRISTO Įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nnn 9 iki 5 vai. vak- ketvirtadieniais nuo 
• vai. ryta iki 7 vai vak. ir Mtadieniais nno 8 ryto iki 2 vai. po pietą.

YBDftJAS: JONAS ADOMONIS

GERAS X\MAS

■ ter, p-'i Sn B- tar.-r. po 
'• n-;.!... a‘>k:ras <ra/'t>- apšildjr- 

:• : a -u aii-įum. medžio
/ in.: 6 verandos (♦,

' i z- m - . Sa ;n:nkas, lip- 
' , ir < na-. turi greitai pai'du >ti.

>ti • I’.str Ya-.k. ji:, telcr oaaf-- 
•E C-14'-5 vakare -po 7 vai.. aba 

A N S-0605 visą diena.
(33)

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIUI 
KULTvRINĖ RADIJO PROGRAMAI

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
A A! Kantromis 1190 kilociklų 

FM Kantromis 105.7 mejraciklų 
Iš WK0X, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON J 8, MASS.
Tel. J U n i per 6-7209

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

f PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI (.AR
SI J. M. KROSNIS Sl TERMO

STATU • MASTER RELAY 
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION ( HAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS t ž

-SPECIALIAI ŽEMĄ KAIN \

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

Atlieka visas pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau- > 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- J 
lavimą. Saukite visados iki 9 va- ■ 
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630
.1

GR 9-1805 ir AN 8-9304 J

Dengiame Stogus i

Ir Taisome Juos •
ĮVYRU ir SMALA TAISOM ♦ 

Taisome, šingeliuojame, den- • 
giame aliuminijum ir dažo- Į 
me iš lauko sienas. J

Free Estimales !
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO } 

Du broliai lietuviai •
Charles Ir Peter Kislauskait 
Garantuojame gerą darbą •

Apsidrausk; /Apatui uuan • 
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ »

Draudžiame nuo polio, viso- J 
kių kitokių ligų ir nuo nelai 
mių (ugnis, audra ir kt.) . 
Visais Insurance reikalais J 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM į
Jaetiee ®f thePeaee—Constable J 

598 E. Broadvvay ’
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Tel. A V 2-1026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti l'pham’s Corner 

Dorchester, Mass.

r i., rur. ,t. Landžius
(Seymour)

Lietuvis (.vd'!u;2- ir Chirurgas 
' X RAY

531 Broadvvay,
So. Boston. Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 1 ir G iki 7 
TEL. A N 8-2712

Namai ir C kis:
287 Conrord Kd., Billeriea. Mass. 

TEL. MO 3-2948

T EI. E F O N A S A X 8-2805

j Dr. J. L. Pasakomis 
\Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
(VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofi.-as uždarytas

417 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.L

A. .1. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0948

Mūsų tautiečiai Povilas ir 
Adelė Likai (456 Broad- 
way), Jurgis ir Elena Stu
kai (453 Broadvvay), So. 
Bostone ilgiausiai išsilaikę 
lietuviai prekybininkai ir 
verslininkai, š. m. rugpiūčio 
mėn. 8 dieną mini savo ve
dybinio gyvenimo ir veislo 
45-tuosius metus.

Linkime jiems laimin- 
giausio šeimyninio gyveni
mo ir gero "biznio“ dar dau-

J. Kačinskas atostogauja

Komp. .Jaronimas Kačins
kas. šv. Petro parapijos var
gonininkas. atostogauja nuo 
rugpiūčio 5 d. iki rugpiūčio 
19 d.

21 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL C0.
45 Dorset St., Dorchester, Mass.

GEneva 6-120 į

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. rvto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir seka.
Moooeeoososoeosaooooooooooaaai

Dažau ir Taisau į
Namus iš lauko ir viduje. * 
Lipdau popierius ir taisau^

I viską, ką pataisyti reikia.
J Naudoju tik geriausią

medžiagą.
: jom
L

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854

Ketvirtis & Co.
—JEMELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestinjrai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

įjujajgg;■
Charles J. Kay

LIETUVIS

Plnmbing—Heating—Gan—Oil 
| Gazo šilimą permainyti S275

Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25. MASS.

Flood Syuare 
Hardivare C o.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADW.\Y 
SOt'TIt BOSTON. MASS. 
TELEFONAS A N 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

t




