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Vakariniame Berlyne Didelis 
Gyventojų Pasipiktinimas

Chruščiovas Vėl Reikalauja Vakaru Valstybes Trauktis
Iš Vakarinio Berlyno; Prie Sienos Per Miestą Komu

nistai Šaudo Pabėgėlius; Komunistų Žiaurumas 
Sukėlė j Kojas Berlyniečius Protestuoti;

Incidentai Dažnėja.

Vakariniame Berlyne di- Kuba Kolektyvins 
delis gyventojų pasipiktini
mas. JĮ iššaukė komunistų 
žiaurumas. Vienas jaunas 18 
metų vokietis, Peter Fech- 
ter, bandė pabėgti iš lytinio

Farmerių Žemes

Kubos revoliucinė valdžia 
nutarė ūkininkus suvaryti Į 

Berlyno per sieną Į vakarinę kolektyvinius ūkius. Buv u- 
miesto dalį. Komunistų po- šieji taimerių k oopei alyvai
lieininkai pradėjo i jį šaudy
ti, ir jis pargriuvo prie sie
nos, bet komunistų policija 
ištisą valandą leido jam be 
jokios pagalbos gulėti prie 
sienos ir tik po valandos lai
ko nuvežė ji i ligoninę, kur 
jis greit mirė nuo kraujo nu
tekėjimo. buvo

bus paversti valstybiniais 
dvarais. Fidel Castro sako, j 
kad jeigu Kubos revoliucija i 
būtų išdalijusi dvarų žemes ■, 
valstiečiams, tai tas būtų bu
vęs revoliucijos galas. Tiesa, 
žemes refonnos Įstatymas 
buvo išleistas ir valstiečiams! 

dalijamos žemės, bet

NUSKRIDO 11,000 MYLIŲ, JAV—THAILANDAS

Aštuoniolika “Caribou" lėktuvų , pakilę iš Fort Benning. (Ja., ir nuskridę 11,000 my
lių nutupė Thailande, tolimoj Azijoj. Viename lėktu\e gali skristi 32 kariai su vi
sais savo ginklais, kurių tarpe yra du džipai ir viena priekaba.

Prezidentas Kennedy Lankėsi 
Vakarinėse Valstijose

Praleido Savaitgalį Kalifornijoj, Dalyvavo Atidaryme
San Luis Vandens Rezervuaro; Kelionė Buvo Nepoli

tinė, Bet Spauda Svarsto Jos Politinę Reikšmę 
Šio Rudens Rinkimuose; Prezidentas Nori

Geresnio Kongreso.

Bomba Išsprogo, Bet i Prezidentas J. F. Kenne-
(lpn Frnneo Nebuvo dy pereitą savaitb'ali lankėsi uen. rranco neouvo Kalifornijos valstijoje, kur

_ T 7 . . i bendrai su tos valstijos gu-
Rugpiūcio 19 d. anksti į y- bernatorium Brovvn ir kitais 

tą prie geneiolo r lanko, Is- politikais dalyvavo didelio 
panijos diktatoriaus namo | vj,^ milionų dolerių van- 
San Sebastian mieste isspro. į dens rezervuaro kasimo pra- 
go bombą, bet diktatonus dėjime. Kalifornijos valstija 
tuo metu namuose nebuvo. vykdo platų vandens regu-

Ispanijos diktatūra nuta- liavimo ir laukų drėkinimo 
rė kiek sušvelninti spaudos, planą, kuris buvo priimtas 
cenzūra ir pirmas to sušvel- dabartiniam gubernatoriui

Brovvn vadovaujant ir ku
riam Įvykdyti valstija ben
drai su federaline vyriausy
be išleis arti dviejų bilionų 
dolerių.

Ta proga prezidentas kal
bėjo apie vandens reikšmę 
žemės ūkio kėlimui ir pa- 

, brėžė, kad labai svarbu yra
liniečius, kurie prieš 1956 Maskvoje. Ta proga rusų ’ spaudoje nebūdavo. Bet at- ' darnus bendradarbiavimas 

nėjos salos savąją dalį per- metus pasižymėjo savo bu-■ karo vadai neiškentė nepasi- el./rnas cenzuios pava< zių tarp valstijų ir federalinės
riuomenės autobusą, kuris nirkų, bet apie jų likimą leisti Jungtinių lautų Orga- deliskumu. Išvalytųjų tarpe, gyrę kad kosmonautų skn-! kiu baisiai išnaudoia-«>-

------- ; nizacijai, o Jungtinės Tautos yra Rakosi, Emoe Gero ir!<iimas ~—--- —’------- " •’ ozu

Dėl šito Įvykio vakariniam tU0J. P° išdalijimo
Berlyne kilo didelis žmonių j buvo raginami n
pasipiktinimas, ir jau trečia verčiami dėtis Į žemės ūkio 
diena vyksta prie miesto kooperatyvus, o dabar tie 
sienos demonstracijos prieš kooperatyvai bus paversti 
komunistus. Demonstrantai' valstybiniais dvarais. Yra 
apmėtė akmenimis rusų ka= j Kuboje ir savarankiškų ūki-

gabeno rusų kareivius prie, valdžia neduoda informaci- 
rusų karių paminklo vakari-; jų. 
nėję miesto dalyje. Kai auto-■ --------------------
busas su kareiviais grįžo, vo- Amerika DUOS 
kiečiai jį ir vėl apmėtė ak
menimis. {pykusi minia ban
dė net ir amerikiečių karius 
apmėtyti akmenimis 
„nuolaidumą rusams.

Atrodo, kad

N. Gvinėjos Ginčas Vengrų Komunistai Rusų Kosmonautai 
T alkiai Išspręstas

rėjimo ženklas gali būti tas, 
' kad viename Madrido laik-

Valo Staliniečius Maskvoje Pagerbti pata,plntas laiSKas»

Iš Vengrijos praneša, kadPereitą savaitę Olandija 
ir Indonezija pasirašė sutar
tį dėl Naujosios Gvinėjos sa- į komunistų partijos 25 žy- į vės Į žemę ir nigpiūčio 18 d. j 
los ginčo taikaus išsprendi
mo. Olandija sutinka N. Gvi.

iame klausiama, kaip ga 
j Ii darbininko šeima iš trijų 

Du rusų kosmonautai rug- ; žmonių išsimaitinti iš 76
ten Janos Kadar išvalė iš piūčio 15 d. nusileido iš erd- į centų per dieną?

! komunistų partijos 25 žv-! vės i žemę ir rugpiūčio 18 d. Į . 
mius komunistų vadus sta- buvo iškilmingai pagerbti Į Seniau panašių laiškų

žymiai sustiprino rū
tą teritoriją perduos Indo- • kiti staliniečiai, kurių žiau-. Sų karišką pajėgumą, 
nezijai „administruoti“ iki i rus valdymas ir iššaukė 1956
1969 metų. Tada bus gyven- į veigrų sukilimą prieš rusų ir Kosmonautas Nikolajev
tojų atsiklausimas, ar jie no-i vietinių budelių šeimininką. apskrido aplink žemę 64 

- - ■ - ■ kartus ir išbuvo erdveje 4
dienas be 95 minučių, jisPagalbą Alžcrijai ri nepriklausomybės.

-------- ' Derybų metu Indonezija į
uz Amerikos vyriausybė jau N. Gvinėjos salą siuntė savo 

ruošia planus duoti Alžerijai karius ir ten visą laiką iki 
komunistai skubią pagalbą, nes tas kraš-: pasirašymo sutarties -ėjo 

tyčia provokuoja incidentus tas dėl vidaus netvarkos at- i kautynės. „Taikus“ sprendi- tas, drįso 
pasienyje, kad Chiuščiovas sidūrė bado akivaizdoje. Fa- mas tik iš vardo buvo taikus, niečius išmesti

....... ............. ..  džiulius užsimojimus.
mi darbininkai gali išsimai- Spauda iš tos nepolitinės 

kelionės daro politines išva
das, kad prezidentas jau 
pradeda rinkimų kampani
ją už „geresnį kongresą,“ 
kuris nestos skersai kelio 
prezidento programą vyk
dant.

Naujai pradėtas kasti San 
Luis vandens rezervuaras, 
pagal gub. Broun sakymą, 
duos ūkininkams vieną mi- 
lioną akrų naujos žemės in- 

o

tinti?

INDIJOS KOMUNISTAI

vimą.
Janos Kadar yra rusų pa-

arba vešius kartus toliau mė rezo,iuci^’ kurioje pasi. •±k<^ i ™nulį. Kitas sako už rėmimą Nehru vy- 
j j K ? .. kosmonautas Popovič iš- riausybės politikos. Komu-

buvo erdvėje 3 dienas be 61 j ni?tai pritaria Nehru siūlo- 
minutes. i moms deryboms su kinų ko

munistais dėl Indijos-Kini-

Indijos komunistų parti- 
nuskrido apie 1,600,000 my- jos nacionalinė taryba priė-

žymiuosius stali- 
iš partijos.'

gautų „pateisinimą“ pasira. gal alžyriečiu susitarimą su i Olandija sutartį pasirašė to- Tas pats-Janos Kadar, kai
syti taikos sutartį su rasų pa-! prancūzais, Prancūzija turė.įdėl, kad Amerika ir Angli-' į Vengriją buvo grąžintas iš' Rusai mažai žinių teduo-i jos . nuticaim0 ir kartu i tensyviam apdirbimui 
statytais lytines Vokietijos į tų duoti Alžerijai ūkišką pa-: ja jos nepalaike. : Rumunijos įnirę Nagy, 19o6 da apie savo erdves lakūnų itaria kariškam pasiruoši, prezidentas ta proga pr’imi-
valdytojais. Pereitą šešta-1 galbą, bet kol Ūme krašte --------------------------- |meteis stovėjęs Vengrijos patyrimą, tik praneša, kad, mui ,ndijos P kraštui ir ypačkongre-
dien, Maskvoje kosmonautų j nėra pastovios vyriausybės, i Komunistai UŽ\'MŽ^ P«e ir. "Ilta: ‘ ‘ “'i™0 ki"M k«uiunistų pjikė- sui, kad visa eilė vyriaSy-
P^imo "ki^eChras-!^^, M praneša. i I ? - t- P-«* -uju na.

gaioo. negan ne {)i a. Kieti. sr z v rusus OKupanuu ią Krašto gynimas nuo kinų cionalimųparkųirdirvųap-
Be to, pusė milioro pran-Į _ . ----- . i stą, už —v—via= vivAni^iAi minuh i. 4, 4 4 k

čiovas ir vėl sakė, kad Vaka.1 
rų valstybių kariai turi iš
nykti iš Berlyno miesto, ir cūzų g Alžerijos pabėgo į1 K.inii komunistai, kaip ir kvai nužudė.
jis kartojo savo seną grasi- Prancūziją ir ten sudarė ne- Rusijos valdovai, visą laiką

neistikimybč Mas- KANaDIEČIAI MINĖJO į kOmUnistų pasikėsinimų In- saugos dar tebėra nepriimti.
d i jos komunistams yra dide Pro-ziHontaa cnalin mono.

nimą pasirašyti sutarti su maža sunkumų miestams ir Į skelbė, kad gimdymų kont- f(nnnn P^nubiikoie 
rvtine Vokietiia ir atiduoti rio,, rolė vra imperialistu Drąsi- ongo IIIrytine Vokietija ir atiduoti 
kelių kontrolę i miestą lyti
nės Vokietijos komunistams.

Prie Berlyno sienos inci
dentai dažnėja. Jau iš kelių 
kartų tarp vakarinio ir ryti
nio Berlyno miesto dalių po
licijų Įvyko pasikeitimas a- 
šarinėmis dujomis, o kartais 
ir šūviais. Santykiai Įsitem
pia. Valstybės sekretoriaus 
Dean Rusk pasitarimai su 
sovietu ambasadorium Wa-c
shingtone padėties nesušvel
nino. Kai vakarinio Berlyno 
amerikiečių kariuomenės va
das kvietė rusų karo pajėgų 
viršininką pasimatyti ir pasi
tarti dėl padėties mieste su
švelninimo, ruęas visai nepa
sirodė...

vyriausybei. Didžiulė dau- r0^ yra imperialistu prasi- 
guma prancūzzų iš Alžerijos manymas. Jie laikė, kad 
atbėgo be jokio turto ir gy- ‘komunizmaspajėgs išmaitin. 
vena iš pašalpų. Tiktai maža1 visus, kurie tik ateina į šį 
dalis spėjo susirasti sau dar-; pasaulį
bo.

GINČAI ANGLIJOJE

Anglijoj dabar eina gyvi 
ginčai dėl dėjimosi ar resi- 
dėjimo prie būsimos Euro-; dinamas, 
pos muitų unijos. Nuomonių1 „Diev 
skirtumai labai dideli.

RUSAI IŠVARĖ
JAV ŽURNALISTU ',

Maskvos vvriausybė isakė 
Amerikos žurnalistui Bas- 
sovr’ui, Newsweek korespon-' 
dentui. tuoj pat apleisti So-1 
vietų Sąjungą už „šmeižian- į 
čius“ pranešimus apie sovie-

gyvenimą.

GINK LAISVŲ. ATEITĮ

Su JAV taupymo honūsais.

Prezidentas spalio mėne
sį žada lankyti visą eilę va
karinių valstijų su aiškiai 
politiniu tikslu sutelkti dau
giau balsų už demokratinius 
atstovus Į kongresą ir per- 
renkamuą demokratus sena
torius.

HUMPHREY LIUDIJO, 
MAŽAI TEPASAKĖ

Pereitą savaitę senato vie
noje pakomisi joj liudijo pra
monininkas G. Humphrey. 
buvęs iždo sekretorius Ei- 
senhovverio laikais. Jis pri
pažino, kad jo kompanijos 
pasirašyta su vyriausybe su
tartis dėl nikelio gaminimo 
davė kompanijai gerą pelną.

! bet sako, kad ir vyriausybė 
turėjo daug naudos. Jo ap
klausinėjimai atidėtas dėl 
papildomų aiškinimų ir dėl 
to, kad liudininkas ne Į visus 
klausimus atsakė.

---------  I
Prieš 20 metų, rugpiūčio! 

19 d., virš 5,000 kanadiečių! 
karių anksti rytą Įsiveržė i

-------  Į vokiečių okupuotą Prancūzi-
Jungtinių Tautų Organi-j jos uostą Dieppe. Po dienos 

zacija skelbia, kad siaurinė-j kautyrjų Įjk 2,210 karių grį- 
je Katangoje jau vyksta ka-: zo jg į0 žygio, daugelis jų su

Karas Jau 1 yksta

I Bet dabar dideli maisto ir 
i kitokių reikmenų trūkumai 
privertė Kinijos valdovus ir Katangos kariškų dalinių, 
skatinti žmones mažiau vai- Pasirodo, kad Į šiaurinę Ra
ku gimdyti, kad tuo būdu stangą, po Jungtinių Tautų 
maisto trūkumas nebūtų d i-į apsauga, Kongo centralinė 

vyriausybė pasiuntė apie
as davė dantis—

! duos ir duonos,“ sakydavo 
seniau žmonės. Taip sako ir

ras tarp konsro respublikos

7,000 kareivių. Su tais karei 
viais Kata n?o 
ir mušasi ir. kadangi centrą

žeistų. 807 žuvo kautynėse j 
ir 1,900 pateko i nelaisvę, jų 
tarpe daug sužeistų.

Kanadiečiai tą dieną mi
nėjo DieĮipe mieste Prancū- j 
zijoje, kur 400 Įsiveržimo

kariai dabar daLvviM dalyvavo Įvairiose ; 
iškilmėse.

katalikų bažnyčia. Bet blo-; linės vyriausybės kariams 
ga vra, kada dantys yra, o nesiseka muštis, tai JT orga- 
nėra ko valgyti. Tada tenka nizacija grasina panaudoti 
galvoti apie dantų skaičiaus prieš Katangą ?avo tarptau. 
mažinimą. tinę kariuomenę.

-----------------------------Katangos vyriausybė sa-
Alžerijos „politinis biu- ko, kad centralinės valdžios 

ras.“ kuriame Ben Bella tu-į kariai pradėję kautynes, 
ri 6 prieš 1 daugumą, išstatė! -______ —----—~

SOBLEN LIKIMAS
DAR NEIŠSPRĘSTAS

Šią savaitę Anglijos teis
mas vėl svarstys d r. Soblen j 
Sobolevičiaus išvarymo rei
kalą. Sovietų šnipo advoka
tai nori, kad šnipas galėtų

196 kandidatus 196 vietoms; Amerikoj 45.000 Fondaciju ,a>ba pasilikti Anglijoj, arba
būsimame krašto parlamen. . —----  igalėtų pasirinkti, kur jis nori
te. Vienas „politbiuro“ na- Amerikoje vra 45,000 Į- išvykti. Anglai buvo nutarę 

vairiausiu fondacijų, kurios' ji išvaryti i Ameriką, kur jis 
nemoka mokesčių. Kongreso y ra nuteistas kalėti iki gyvos 
tyrinėtos 524 fondacijos turi galvos už šnipinėjimą karo 
apie 10 bilionu dolerių. metu nišų naudai.

rys M. Boudiaf sako, kad jis 
kandidatų parinkime neda- 

j lyvavo ir su tuo sąrašu netu- 
' ri nieko bendra.

lis galvosūkis.

CHEMINIS KARAS?

> > 7* -

•tyri; /• z/-
V

'y

Amerikos kariuomenė turi 
instrumentu, kurie įspėja 
karius apie priešo paleistus 
rheminius nuodus, vadina
mus “nerve atrents." šalia 
atominiu ginklų tobulinami 
cheminiai ir hiokiginiai gin. 
klai, kurie gali būti baise
sni ir už atomus.

Konge Vėl Ramu?

Iš Kongo armijos šaltinių 
praneša, kari kautyrės Ka
tangoje aprimo, bet dėl ko
kios priežasties—nežinoma.

\



Puslapis antras ' v >ou.

negu buvo vaišintasi kalno 
kurmiai prisiminė, kad 17 
žmonių žuvo kainą kasant. 
Italijos pusėj žuvo 7 darbi-

N. Gvinėjos taika
Pereitą savaitę Olandija ir Indonezija pasirašė su- j įlinkai, o Pi ancūzijos pusė je 

tartj dėl Naujosios Gvinėjos salos, jos olandų valdomos ZUJ° al )imn ’aĮ- . <■ to - 
dalies likimo išsprendimo. Susitarta, kad Olandija per- prancūzai geo ih
leidžia N. Gvinėją Jungtinių Tautų orgamcijai o ta oiga- o 3 dafbinin.
nizacija nuo Naujų Metų perleis N. Gvinėją Indonezijai Rai žuvo sniego užgriūti prie 
“administruoti,” o po šešių metų Indonezija leis N. Gvi- kaino. Tiek žuvusiųjų. Be jų, 
nėjos gyventojams balsuoti, ar jie nori likti Indonezijos
dalimi, ar gal nori nepriklausomybės.

Jau keli mėnesiai Indonezija siuntė į N. Gvinėją sa
vo karius, kurie ten kariavo su olandais ir su vietiniais sprogdinti uolas ir kiekvie- 
papuasais. Indonezija neslėpė, kad ji vienu ar kitu būdu, nas toks sprogdinimas yra 
Naująją Gvinėją dar šiais metais pasisavins. Tuo tikslu pavojingai. lodei nemažai 
ten ir kariuomenė buvo siunčiama. Dar ir deryboms ei- daibininkų buvo sužeista; 
nant, ir net jau susitarus. Indonezija vis dar siuntė savo i uo -'P,o>( lliant 11 >uspio-Į 
kartuomenę i N. Gvinėją ir tą darė visai nesisarmatydama
nei Jungtinių Tautų, nei darybų tarpininko—Amerikos, i

Naujoji Gvinėja yra klasiškas pavyzdys, kaip galima pa*s' ilgiausias pasaulyje, 
laimėti ginčijamą teritoriją karo grasinimu ir ginklų pa- bet Jo kasimas pareikalavo 
naudojimu. Tai nėra naujas būdas teritoriją laimėti. Tą 4aug pastangų. Sporgdinant 
būdą Hitleris išbandė prieš Čekoslovakiją, prieš Lietuvą • kalno galmėje uolas, akme- 
(Klaipėdos kraštas) ir prieš Austriją. Tuo pačiu būdu Ma- nvs pasiluosuoja ir juos rei-. 
skva pasigriebė Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tą būdą pakar- kia išvilkti iš iškasto urvo, i 
tojo Sukamo prieš Olandiją dėl N. Gvinėjos salos dalies, bet sprogimas kanu suga- 
bet pakartojo su Amerikos tarpininkavimu. Lietsarginio dina ar iškraipo uolas ir ne- 
Chamberlain vaidmenį ši kaitą suvaidino Amerikos diplo- paliusuotose vietose. Kad 
matija, sutartis tarp Olandijos ir Indonezijos buvo pasi- sP!O^mo. ^upurtintos uolos 
rašyta VVashmgtone, Amerikos vynausybe, skatinant, A- iska5to U1T()' L.na. sust? 
menkos diplomatui Bunker įui tarpininkaujant ir patie- ; fintj Tai buv0 daroma Į,:a. 
kiant “planą” visą ginčą baigti taip, kaip agresorius nore- ■ ,ant'j ?ienas 10 J>ėdų pHeni_ į 
jo. Mes esame girdėję daug kartų, kad Amerika nepripa- ! njus kuolus.
žįsta teritorinių laimėjimų, kurie yra ginklų pavartojimu Įsikasus kiek giliau

italų ir prancūzų pusėse bu
vo daug sužeistų darbinin
ku. Kalno gilumoje reikėjo

gusias uolas 
tunelio laukan. 

Naujausias tunelis

genant iš

nėra

KADARO ŽENKLAI VIRSTA ŽEMĖLAPIU

Itadar aparatas padeda nupiešti fotografuotos srities 
žemėlapi. Visokiu prašmatniu instrumentų ir taip pat 
ginklų jau spėjo išgalvoti mokslininkai karo reikalui, 
jei toks kada nors iškiltų, o jei ne, tai daugelis išradi
mų pasitarnaus taikos meto reikalams.

Nr 34, Rugpjūčio 22, 1962

šumon Stalino kriminali
nius nuopelnus, P. Nenni 
nuo tos dovanos atsisakė ir 
vis labiau tolo nuo komunis
tų. Paskutiniu laiku, dau
giausiai dėka Nenni įtakos, 
Italijos socialistų partija su
darė net tylią koaliciją su 
Italijos krikščionių demo
kratų partija ir remia tos 
partijos vadovaujamą vy
riausybę krašte.

Nuo Stalino premijos iki 
koalicijos su krikščionių de
mokratų partija yra ilgas 
kelias ir Nenni, be abejonės, 
tą kelią būtų greičiau nužy- 

! giavęs, jei jo vedamoj par-

po

Juozas Stilsonas
1891 -1962

A. JENK1NS
(Tęsinys)

Lietuvių Darbininkų Drau- man L. Prūseika ir sako no-
įgyti. Taip girdėjome, bet matome ką kita. \ ardan “tai- kalnu reikėjo parūpinti dar- gijos įsikūrimas ir naujo sa- ris pranešti labai svarbų da. 
kos gelbėjimo” Amerikos diplomatija nusirito iki liet- bininkams gryno oro. 1 uo vaitraščio pasirodymas bu- lyką. Susitikome įprastoje 
sarginio Chamberlain lygio. tikslu buvo įvesta ventilia- vo labai didelis smūgis ko- vietoje pas Schnuer. Iš sykio

Žinoma, didžiosiose varžytynėse N. Gvinėjos klausi- įcija, kuri orą valė, o kai po munistams ir jie prieš tą Prūseika nenorėjo sakyti, 
mas yra kelintaeilis. Jis neturi didelės svarbos nė Olandi- kalnu temperatūra pašoko naują, jiems skersai kelią kokį svarbų dalyką jis noiė.

iki šimto laipsniu (F), rei- stojančią organizacija telkė jo pranešti, bet išlenkus rei
kėjo Įvesti ir vėsinimą. visas savo jėgas ir kovai kiamą skaičių stikliukų, tas

Naujasis Europos tunelis naudojo visokiausias prie- svarbusis dalykas buvo pa-

P. Nenni
Iš Italijos atėjo žinia, kad 

ten sunkiai susirgo Pietro 
Nenni, Italijos socialistų 
partijos vadas jau virš 70 
metų amžiaus. Jam atosto
gaujant Alpių kalnuose, jį į 
ištiko širdies smūgis.

P. Nenni vadovavo soci
alistų kairiajam sparnui, ku
ris pokariniais metais bend
radarbiavo su komunistais.
Pats P. Nenni buvo gavęs 
net Stalino “taikos premiją” 
už bendradarbiavimą su ko.

Į munistais, bet po 1956 metų, 
kai Chruščiovas iškėlė vie-
nuėjo niekais. Stilsonas d ir. | ti joj komunistai nebūtų su- 
bo visokius darbus prie laik-Įsukę savo pritarėjų lizdų. . 
raščio, padėjo redaguoti,: Jei Nenni turėtų pasi- 
padėjo surinkti, atlikinėjo i traukti, Italijos socialistai 
įvairius spaudos darbus ir ' neišvengiamai pergyventų 
buvo karščiausias agitato- drumsto ii' netikrumo laiko- 
rius už laikraščio ir LDD (tarpi.
išlaikymą. i

Prūseika tada pasileido; G- M. Humphrey liudija 
po kolonijas su prakalbomis. Pereitą savaitę senato vie- 
už LDD susidėjimą su komu. noje komisijoje liudijo Ge- 
nistais ir kartu dėdamiesi orge M. Humphrey, buvęs 
nuskriaustu kankiniu, esą jis prie Eisenhovverio iždo sė
neteisėtai atleistas iš redak-į kretorius ir žinomas Cleve- 
toriaus ir LDD pirmininko į lando Hanna kompanijos 
pareigų. Kur tik važiavo L į buvęs bosas.

jai. Bet principas nuėjo šunim šėko piauti. O N. Gvinėjos 
gyventojai papuasai, jeigu ir norėtų nepriklausomybės,
Indonezijos “globoje” bus taip pat bebalsiai, kaip ir So
vietų imperializmo pavergtos tautos, o jeigu jie kada nors Į 
supras, kaip jų laisvės reikalas buvo išduotas, jie galės sa
kyti, kad didžiosios demokratinės valstybės juos palaikė 
Gvinėjos kiaulikėmis ir darė eksperimentą jų kailiu pa
vilioti Indonezijos diktatorius į Vakarų pusę, arba bent 
neutralizuoti tą valstybę.

Šiuo tarpu Sukamo laimėjimas yra ir Maskvos laimė
jimas, nes Maskva davė Indonezijai ginklus ir kurstė Su
kamo atimti N. Gvinėją iš Olandijos. Todėl kam Sukamo Italijos provincija Vai d'Ao. 
bus dėkingesnis—Washingtonui ar Maskvai,—šiuo tarpu ste kadaise buvo dalis Sa- 
sunku būtų pranašauti. vobet kai Savojai buvo

O kodėl Olandija pasirašė tokią sutartį? Pasirašė sa-1 rancūzijos,
vo sąjungininkų—Amerikos ir Anglajos spaudžiama. Jei Italijai dėl^usisi'e^imo ?urT

jungia prie jo angų esamus mones, nesivaržydami nau
du miestus—prancūzų pusė- (loti ir pačias žemiausias.
je Chamonix, žinomą Al------------------------------------
pių kurortą, ir Courmayeur, j
italų pusėje. Abu tie mies
tai turi prancūziškus pava
dinimus ir tai nestebėtina, 
nes ir viename tunelio gale 
ir kitame gyvena prancūzai.

JUOZAS STILSONAS

pasakotas. Sužinojau, kad 
Leonas Prūseika jau esąs 
apsisprendęs grįžti pas ko
munistus, kitaip, girdi, neį
manoma daryti. Ta proga 

kari Lietuviu Dąr.n?<iminp

būtų priėję prie didesnio karo, Olandai be sąjungininkų 
tegu ir neutralaus prielankumo, nebūtų galėjusi kariauti. 
Nasseris, be abejonės, būtų uždaręs Sueco kanalą, o jeigu 
ir Panamos kanalas uždaras, tai pasiekti N. Gvinėją visai 
nelengva. Olandijos vyriausybė savo sąjungininkų neprie-
lankumu ir pateisina kapituliaciją prieš Sukamo grasini- ji buvo pasiekiama tiktai pa
muš. Olandams N. Gvinėjos reikalas buvo tik garbės daly
kas, jie buvo pasimoję N. Gvinėjos gyventojus nuvesti iki 
nepriklausomybės slenksčio ir palikti juos tvarkytis, kaip 
jie nori. Tą pasimojimą Indonezija, su pagalba Sovietų

Prūseika, ten važiavo ir J. 
Stilsonas, arba aš ir aiški
nome tikrąją padėtį, kodėl 
reikia apsaugoti LDD orga
nizaciją nuo sužlugdymo ir 
laikrašti nuo uždarymo.

Milijonierius kalbėjo su 
senatoriais, pagal vieną lai
kraštį taip, kaip išdidus fe
odalas kalbėtų su savo dva- 

' riškiais. Senatorius jis vadi
no “boisais” ir keliems aiš-

Organizacijoj kilo didelis' kino, kad jie yra “confus- 
ermideris. Atmosfera Įkaito, ed.” Po dienos liudijimo, 
nariai subruzdo ginti savo niekas nepaaiškėjo ir paga- 
organizacija. Tada komuni-.liau pirmininkaujantis sena-
stai ir pas juos nubėgęs L. torius Symington apklausi

nėjimą nutraukė, kad komi
sijos tarnautojai ir vyriausy
bės sąskaitininkai turėtų 
daugiau progos Hanna kom.

bininkų Draugija turės nu- į Prūseika su keliais savo ar- 
stoti gyvavusi, o tokie tos ' Ūmaisiais pradėjo dėti visas 
Draugijos veikėjai, kaip J- i viltis i Lietuvių Darbininkų 
Stilsonas “bus sutvarkyti.”į Draugijos suvažiavimą, kū
jis nežinąs kaip. bet taip riame jie kažin kodėl tikė- panijos pelnus iš vienos su 
bus, o Lietuvių Darbininkų josi, kad LDD narių daugu- Į tarties su vyriausybe patik- 
Draugija turėsianti nustoti ma links į susitaikymą su rinti.

komunistais. Bet tas jų tikė. j G. Humphrey yra tos nuo. 
jimas buvo tik vėju pamuš

veikusi.
Planas buvo gana papras-

kūmų. Iš Prancūzijos Vai.
d’Aoste nėra pasiekiama, Į Komunistų nepailstantys 
ar bent nebuvo pasiekiama P1?.0 in?ait Pne? i> jos
iki dabar naujai iškasto tu- •aik,a>L1 Naująją Gar \ nę.
nelio. Seniau iš Prancūzijos i ? .^P . PJt

Lietuvių Darbininkų Drau. 
veiklesnius asmenis 

reik

tas. Amteris, Amerikos ko- tas. 
munistų vadas, iš Maskvos 
parvežė naująją “liniją” ir 
sanvičių. Prūseikai jis pa

linkimais keliais per Italijos i .. .žemę. Dėl to ta prancūzų, ?ebūtu turėję didesne? - -------- _ —.............
apgyventa teritorija buvo:STn^?, Jei LDD hutų ai>kiau duonutę įki gyvos galvos, 
palikta Italijai, kada Savoju j aPslsPr®n<Į,lsl. ,r galutinai nuo važiavimo į Maskvą

Sąjungos ir, deja, Amerikos, sutrukdė. Taika išgelbėta, *nĮies 5vventkJaĮ visuotiniu l įmonių ideolo usclka atsJkal.bej^į.^į-
bet didžiuotis nėra kuo. Agresoriams pataikauti nėra nei bal?avimu ™tare dėtis pne|ma:kv'2 <‘a^as čia vietoje atlikti is- 
garbė, nei pelnas.

Baltojo Kalno tunelis
14 d. prancū-; 7 su ketvirčiu mvliu. KaiRugpiūčio 

zai ir italai darbininkai ir 
inžinieriai susitiko po auk
ščiausiu Europos kalnu ir 
bendrai šventė savo perga
lę. Jie nugalėjo visas kliū
tis ir iškasė po Europos auk
ščiausiu kalnu platų tunelį, 
kuriuo galės važiuoti auto
mobiliai iš Prancūzijos ir 
Šveicarijos į Italiją ir iš Ita
lijos į Prancūziją ir Šveica
riją, ir, žinoma, iš ten toliau.

Europos aukščiausias kal
nas yra Mont Blanc, arba 
Baltasis Kalnas. Jis yra Al
pėse ir tupi ant Prancūzijos 
ir Italijos pačios sienos. Tie
sa, to kalno didžioji dalis 
yra Prancūzijoj, bet kasda
mi po tuo kalnu tunelį ita
lai ir prancūzai susitarė, 
kad kiekviena šalis iškas po 
puse tunelio.

Tunelis buvo pradėtas 
kasti iš Italijos pusės 1958 
m. gegužės 14 d., o iš Pran
cūzijos pusės—1959 m. sau
sio 8 d. Darbas tęsėsi iki da-

tunelio kasėjai susitiko po 
aukštuoju kalnu, jie buvo 
7,400 pėdų gilumoje po kal
no pietine viršūne. Iškastas 
tunelis yra skirtas automobi
lių keliui. Toks kelias bus 
per tunelį nutiestas ir jau 
1964 metų pradžioje auto
mobiliai galės keliauti nau
juoju keliu. Laukiama, kad 
kasmet 300,000 automobi
lių tuo požeminiu keliu va
žiuos iš Prancūzijos į Itali
ją ir iš Italijos į Prancūziją. 
Naujas kelias sutrumpins 
kelionę iš Paryžiaus į Romą 
125 mvlias, o kelias iš Žene
vos (Šveicarijoj) į Turiną

monės, kad pramonininkai 
turi pelnytis, kai yra proga 
tą daryti. Tokia proga buvo 
Korėjos karas ir tą progą 
G. Humphrey vedama kom
panija nepramiegojo. Pelno 
buvo, bet didelis ponas ma-

Stilsonas “sutvarkytas”
1935 m. gruodžio 21 d. 

šeštadienis, prieškalėdinis 
siūlė važiuoti i Maskvą ir ten laikas, krautuvvių langai iš- 
“išsiaiškinti” visus skirtu- i puošti, žmonės perka eglai- 
mus, žadėdamas ir nuode, i tęs butams papuošti, visur Į n°, kad keli ar keliolika mi- 
miu atleidimą ir užtikrintą i tik skamba kalėdinės gies- ! lijonų dolerių, tai tik menk-

žmonių
Prancūzzijos. Deja, apsispiend imas į pažinti ir priimdamas visas

Po antrojo pasaulinio ka-!UZ!'rU-k0'-_^ai 'L’nkltas Amterio sąlygas ir pa-
snių žmonių aiškiai suko Į 
grįžimą prie Lietuviu Soci-ro Italija sutiko duoti oran

cūzų apgyventai Vai d’Ao- !",e ka ir '° artimieji b'
ate provincijai platoka kul- Sajungo?, kit. deU „ ,|a,.bjai pasr
tūrinę autonomija. j!' v1^.tllieJOP1’ ka<! 'u'a"'1 Lietuvių Darbininkų

Tunelia no Monblanu kol 3av0J,mas komunLSt,i el,ese riia ir oriversti “N

mės ir “Sveikas Jėzau ma- niekiai.
Ramioji naktis.”. Apie G. M. Humphrey 

Ramybė geros valios žmo- milijoninius “menkniekius” 
nėms. ! dar teks vėliau girdėti, ka-

Tą šeštadienio vakarą J. I ^a tas ponas vėl gaus pro-
________ . Stilsonas lankėsi pas mane,' £°s būdyti senate.

žadus. Iš savo pusės Prūsei- j buvo žadėjęs ir K. Steponą- *
Rusų kosmonautai

Rusų kosmonautai grįžo 
žemėn po trijų ir keturių 
dienų kelionės erdvėje. Jie 
padarė tokią kelionę, kad 
jos užtektu kelius kartus nu-

žiausis” ir

ir jo artimieji bendra- j vičius atvykti, bet kažin ko- 
pasmaugti Į dėl neatvyko. Mudu su Juo- 

Drau- zu aptarėme mūsų organiza-
Tunelis po Monblanu kol! Javu’,,lia> ' “''7'i giją ir priversti “Naująją cijos svarbiuosius reikalus ir

kas yra tik išraustas. Jame • Prae1^ PaillJa refoimi,osis <;adynę” užsidaryti. Prūsei- apie 11 vai. vakare Juozas 
dar reikia nutiesti kelia, su- ” ,a nor? ka manė, kad tas jam ir jo išvyko namo. Vakaras buvoties žmonėmis bus galima Į<Pijenif
ti ventiliaciją ir tik tada tu-! ?U^L bendrą kalbą. ! iengvai pavyks. Jis buvo
nelis virs keliu, jungiančiu , me.tais * J3. ’,ų-lų LDD pirmininkas ir ‘N. Ga-
eile miestų ir valstybių. Tu- ko koks ?ai • T ornpni* dynės” redaktorius. Jo arti- 
nelio darbai atsieis iš " vi,oj stu politikoje. Tai buvo tak- mas bendradarbis buvo J. 
apie 40 milijonų dolierių,! tiškas ???f\kls .?Kuodis, “N. Gadynės” admi- 
Išleisti pinigai bus surinkti! f,.'onta; ‘ ka^ įteiktų uz J o- ni?tratorius ir raidžių rinkė.
iš keliauninku, kurie nau- vietų Paisl1°s £ynima Pazan- jas jam <iarbas buvo paža- 

gesnią.ia visuomenę ivainuo- dbtas ”Laisvėje.“
oa 1.’vncfuriOA fl *Kadangi su Prūseika

stiprinti sienas ir lubas, Įves

juoju keliu norės pasinaudo
ti savo kelionėse. se kraštuose ”Bendro fron- 

v i * «to“ politika kai kam atrodė 
: tU?± didelis pasikeimas komuni-

stų politikoje, nors tikrumo-li Europoje kalbama jau 
daug metų, bet nuo kalbų iki 
užsimojimo ivvkdvmo daž
nai praeina ilgas laikas. Juk 
ir apie tuneli po jūra, kurs

(Italijoj) sutrumpės žiemos’kada nors sujungs Ancliją
laikė dar daugiau. Dabar at
stumas žiemos metu yra 
495 mvlios, o per naująjį tu
nelį kelio beliks tik 170 my
lių.

su Europa, kalbama jau virš 
šimto meų, bet tas tunelis 
vis dar nekasamas. Tokių 
plačiai aptariamų ir vis 
dar nevykdomų sumanymų

Susitikus po aukštu kai- ■ yra daug. Ameriko je jau se 
nu darbininkai ir inžinieriai, niai kalbama apie nauįą ka. 
o taip pat ir visokie viršinin. nalą, kurs turėtų jungti At- 
kai smagiai atžymėjo tą įvy- lanto ir Pacifiko vandenv-

bar. Tunelio ilgumas yra kj šampanu ir vynu, bet pirm nūs, bet apie jį rimčiau pra-

bendradarbiams ramus, gal per daug ramus, skristi į mėnulį ir vėl grįžti į 
iin.rVc- Tie Hnvn ]vg jr nujautėme, kad gali —— ----- ,T

as
neturėjau nė mažiausio no
ro eiti, tai tą pačią naktį pa
sikviečiau Juozą Stilsoną ir 
Steponavičių iš Cliffsidės, 
N. J., ir sutarėme nieko ne
laukiant kviesti iš Chica-

je jokio esminio pasikeiti
mo nebuvo. Tais tai metais 
kai kurie LDD vadovai!jan- Į
tieji asmenvs ir pradėjo ne- d g strazdų, kad at- 
viesas dervbas su komunis - -
tais dėl “paklydusiuiu” gri
žima i Stalino avinyčią.

Tais tai metais karta iau
apie pus

vyktų laikraščio redaguoti. 
Už poros dienų S. Strazdas 
jau ir pribuvo laikraščio re

ni meuii> iw*> trr irtu ; daguo^j Gasiūnas rinko rai- 
siaunakti skam nna i deg -r atlikdavo spaudos 

darbus, kiek spėdavo, o Ste-

įvvkti kas nors nepaprasto. 
Parvykęs prie savo namu.

Stilsonas pastebėjo ką tai 
neįprasta. Visuomet dar iš 
tolo pastebėdavo savo buto 
languose šviesą, bet ši kartą 
landai buvo tamsūs. Pama
nė. kad io žmona ir duktė ar 
nebus išėjusios į moterų pa- 
žrooni ir dar negrįžusios. O 
kai įėjo i vidų ir uždegė švie
sas, tada pamatė savo žmo
na. dukterį* ir 2 FBI wrus, 
kurie paaiškino reikalą ir

dėta galvoti tik dabar, kai ponavičius perėmė “Naujos 
Panamos kanalas darosi aiš., Gadynės” administratoriaus 
kiai nebeužtenkamas. i pareigas. Pasimojimas laik-' galėjau pasiekti.

—ab. raštį iš pasalų pasmaugti, (Bus daugiau)

mus: gnesną žemę. Vadina
si, įrodė, kad kosminės ke
lionės yra galimos.

Erdvės tyrinėjime rusai 
dar pirmauja, bet Amerikos 
žinovai sako. kad ir Ameri
ka nėra daug atsilikusi ir 
kas pirmas pasieks mėnulį, 
tą dar pamatysime.

Rusų maršalas Malinov- 
skis iš dviejų rusų erdvės ke
lionės daro išvadas, kad 
Maskva parodė pasauliui 
savo karišką galvbę! šiaip 
jau rusai vis poteriauja apie 

nieko nelaukę Juozą Stilso- Į savo taikingumą, bet mar- 
na išsivedė su savim. j salas sako tiesa tiesiai į 

Apie antra valandą no vi-! akis ir nemato reikalo veid- 
dumakčio Natalija Stilso- mainiauti. Erdvės tyrinėji, 
nienė jau prie mano durų ir į mas ir kosmonautu kelionės 
dar neįžengusi Į vidų prane-' vra dalis ginklavimosi rei- 
šė nemalonią žinią. Telefo-' kalo. Tą galima buvo spėti 
nu apie tai pranešiau ir kai ir be maršalo žodžiu, bet ge- 
kuriems draugams, kuriuos ra kartais ir iš bolševiko iš- 

• girsti tiesos žodį.
I J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS N E PEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAfiO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Vietoje didžiuliu fabrikų 
miško, tik keli pastatai

apnykę liko. . .
Dar visai neseniai Chica-

nian Plazoje yra seserų Ka- 
zimierieėių vienuolynas, jų 
vedama Marijos Aukšt. Mo
kykla, Šv. Kryžiaus ligoninė

„ ir Marouette Parko lietuviųga buvo garsi ne tik Amen- Į 4
koje, bet ir visame pasauly- D

“stoekyavdais”— Vėliau paaiškėjo, kad ši 
vietovė nebus atžymėta Liję, savo

skerdyklomis. Apie jas buvo p,aza
parašytas ir garsus Upton . . atžvmėta ir
Sinclair’io romanas ”The aPg* , atžymėta ii T , „ , . ..... miesto planuose, kaip kadJungle, kuris anais laikais atžymėtos Prudential sukrėtė net JAV kongresą, U„.TS įr kitos pla^ 
Ir tyrinėjimų išvadoje stoek. Lithuanian Plaza atž 
yardai virto kitokesne, sva- mėta jk kažkokiuose mieį 
resne darbo ir higienos at- t0 Town Ha„ dokumentuo., 
žvilgiu vieta. Juose ank- kurfe , . .
styvesnės mūsų ateivijos 
tautiečiai dauguma dirbo ir 
neįsivaizduojamai sukiose 
tuolaikinėse darbo sąlygose | 
sau ir savo šeimai pelnė pra.! 
gyvenimą. Nedidelis šių dar
bininkų skaičius dar šian
dien gyvena pensininko gy
venimu ir porina savo kar
čius prisiminimus iš anų 
sunkių skerdyklose darbo 
laikų. Visur ir visokiais at
žvilgiais buvo išgarsėję a- 
nuometiniai Chicagos stock- 
yards, kuriuose dominavo 
—Wilson & Co., Armour, 
S\vift ir kitos mažesnės kom
panijos. Dabar buvusių Wil- 
son & Co. pastatų vietoje 
bėra tik tuščias išlygintas 
laukas, nuo liepos 15 d. 
griaunami Armour skerdvk.

trūniję.

Buvo ir tokių lietuvių

Nėra paslaptis, kad Lie
tuvos Nepriklausomybės lai
kais buvo biznierių ir kt., ku
rie savo santaupas laikė 
Anglijos, Šveicarijos ir kt. 
valstybių bankuose. Tačiau, 
kad užsieny gyvenusių lietu
vių kas savo santaupas būtų 
siuntęs i Lietuvos bankus, 
tokių tikrai buvo maža.

Šiuo laiku man teko ma
tyti Taupomųjų Valstybės 
Kasų skyriaus nr. 2, kuris 
buvo Kaune, išduotą santau
pų knygelę Nr. 7398. Kny
gelė išduota 1937 m. kovo 
mėn. 15 d. Joje pažymėta, 
kad už gautus 7000 prancū
zų frankų įrašoma knygelėje

KARIUOMENĖS MALŪNSPARNIS

Armijos helikopteriai gali gabenti nuo :{ iki 6 tonu vi
sokių krovinių. Jie pirmon galvon skiriami karišku ra
ketų gabenimui. Malūnsparniai bandomi Philadelphijos 
aerodrome.

piūčio 17 d. Šv. Kazimiero Urbonas, 
kapinėse, dalyvaujant Chi-i Unijos skyrius tada turėjo 
cagos kardinolui Aibei! Į daugiau kaip 2,000 narių. 

. Mayer.

Į VERGŲ SIENA

Kremlius, negalėdamas 
paslėpti komunistinės siste
mos atšiaurios tikrovės, ne
sėkmės ir bankroto ir neį
stengdamas sulaikyti pa
vergtųjų žmonių masinio bė
gimo į laisvę, savo vergų 
imperiją apstatė įelektrinto
mis vielų tvoromis, aukštais 
sargybų bokštais ir tūkstan- 

! čiais karių su šunimis sienų

WORCESTERIO NAUJIENOS
Maironio parke atidaryta 

nauja svetainė
Rugpiūčio 12 d. suplaukė 

nemažai svečių į Lietuvių 
Labdaringosios Dr-jos nau
jos svetainės atidarymą Mai
ronio parke, Shrewsbury 
miestely. Vadovavo valdy
bos pirm. Aleksas Kuzmic-

Pradžia 1 vai. Visi 
čiami atsilankyti.

Kitos naujienos

kvie-

saugoti. Rytų Berlynui at-: kas, Jonas Pipiras, Petras 
kirsti nuo laisvosios miesto Į Molis ir kt.

Garbės svečiais buvo vie-

J. J-tis

CHICAGO, ILL.

: T ai buvo geriausi metai lie- 
' tuvių siuvykloms.

Vienas iš siuvėji;

los pastatai. Neilgai išsilai-' 1897 litai. Jos savininkė p. 
kvs ir S\vift pastatai. Tenai O. L-tė dabar gyvena Chi-

cagoje. Kilusi iš Kėdainių 
apskrities, 6 asmenų šeimos. 
Nenumatvdama Lietuvoje 
geresnio gyvenimo, tetos 
kviečiama, ji išvyko Pran- 
cūzijon. Tenai dirbo fabri
kuose, taupė ir savo santau
pas siuntė į Lietuvą. Minėtą 
Taupomųjų Kasų knygelę ji 
saugoja kaip brangų suveny-

dažnokai įvyksta ir gaisrai.
Stockyardu vietoje atrodo 
netrukus įsikurs prekvbos ir 
sunkvežimių susisiekimo 
centrai.
Dievas glėby —

velnias ant nugaros
Šv. Kryžiaus bažnyčioje 

rugpiūčio 5 d. 8 vai. pamal
dose dalvvavo viena Tilden ra, nes Lietuva atgims juk 
Tech. aukštesnės mokyklos kada ir gal dar jos litais bus 
mokinė su savo uniforminiu išmokėta toji pinigų suma. 
megstiniu, kurio nugaroje p.™,™__
išsiūta tos mokvklos emble- .. • . .poilsio vietama—raudona velnio galva 
su baltais ragais ir liežuviu, Ankstyvesnę Chicagos
juodi veidai ir nosis. Šitą , miesto administraciją reikia 
velnio paveikslą ant gražios’ pagirti už tai, kad ji pasirū- 
mergaitės nugaros pastebė- Pino Willows Springs apy- 
jau ir parodžiau šalia buvu- linkėję išpirkti iš ūkininkų 
šiam vienam parapijonui, Į m privačių savininkų žemes 

ir jas paversti rezervatais, 
kurie dabar vra prižiūrimi ir 
gerinami Chicagos Parkų 
Districto rūpesčiu. Savaitga
liais tūkstančiai chicagiečių, 
jų tarpe ir daugybė lietuvių, 
randa vietą atsikvėpti gry
nu lauku oru ir pailsėti. 
Miesto dulkės, fabrikų ne
malonūs kvapai per savaitę 
juk nepaprastai privargina. 
Visa bėda, kad šiuos miškus 
paskutiniais metais irgi la
bai pamėgo tie žmonės, ku
rie bepiknikaudami juos vi
sokiomis atmatomis užter
šia. Krūmu tankmės primė
tytos butelių, skardinių, po
pierių ir kt. "gėrybių.“

Mirė kun. A. Linkus

Mirė J. Budrikas •
Rugpiūčio 12 d. mirė 73] 

metų amž. Jonas Budrikas, • 
vienas stambiųjų prekybi
ninkų.

Atvykęs iš Žemaitijos į A- 
meriką 1910 m., jis jau po 
poros metų ėmėsi prekybos, 
ir jo krautuvė išaugo į di
džiausią lietuvių baldų ir
***^-*^-«» «aa-k« lz«v« Lr MA »CT Aii<xiiiu icininciiu mauiuvy.

Velionis nuo 1929 m. pra
dėjo lietuvių kalba radijo 
transliacijas, jis išleido Sta
sio Šimkaus dainų, o taip 
pat liaudies dainų ir šokių 
rinkinį ir nemažai lietuviškų 
plokštelių. Jis buvo vienas 
Lietuvių Prekybos Rūmų ’ 
steigėjų, priklausė ir kitom 
lietuvių organizacijom, šel
pė įvairius lietuvių kultūri
nius darbus.

Paliko liūdintys žmona 
Jozefina Griniūtė-Budrikie- 
nė, sūnus Herbert su šeima, 
sesuo Liudvika Bublauskas 
su šeima ir daug kitų gimi
nių.

BROOKLYN, N.Y.

BALFO ŽINIOS

SEIMAS
Balfo seimas bus spalio 

13-14 dienomis Baltimorėje, 
Southern viešbutyje. Jam 
mošiamasi visu spartumu. 
Komisijos Šernui rengti pir
mininkė yra dr. E. Armo- 
nienė (516 Overdale Rd., 
Baltimore 29. Md.,). Į seimą 
r»iilrvi£>wta< kalbėti šiiin m<»-▼ «vevw>- !»«• a v* • ••■v
tu JAV viešįs iš Europos at
vykęs dr. Jonas Grinius.

Balfo centro reikalų ve
dėjas paragino skyrius kuo 
daugiau atstovų išrinkti ir 
kad jie visi seime dalyvautų. 
Kadangi seimas vyks šio 
krašto sostinės pašonėj, tai

dalies pernai, rugpiūčio 13 
dieną, pastatė šiurpiąją sie
ną, kuri iškalbingai byloja, 
kad už jos nėra nei laisvės, 
nei gerovės, bet vien tik so
vietinis tautų kalėjimas, ku
riame kenčia ir mūsų žmo
nės.

Niekam nepaslaptis, kad 
toji vergų siena, elektros 

! tvoros, sargybiniai su šuni
mis ir ištuštintos pasienio 
zonos, į kurias niekam neva
lia įžengti, nėra Maginot sis
tema apsiginti nuo agresijos, 
bet teroro mašina sovietų pa
vergtiems žmonėms atgra
sinti nuo veržimosi pabėgti 
iš komunistinio "rojaus“. Vi
sos šitos priemonės kalba 
pačios už save ir paneigia 
bet kuriuos Chruščiovo pa
sigyrimus apie komunistinės 
sistemos pranašumą, taria
muosius atsiekimus, pažan
gą ir gerovę.

Laisvoji Berlyno dalis 
vaizdžiai parodo, kad gero
vė galima tik laisvėje. Aišku 
tai, kodėl Maskva siekia ir 
tflia mioafn Hali na vartyt i na“* f'** ▼ -- ----

Automobilių nelaimėj nu
kentėjo Venys Veniukevi- 
čius ir Stasys Kleinas.

Vincas Veraitis ir Vincas 
Mitrikas su žmonomis išvy
ko į Kanadą pasivažinėti. 
Žada ten būti apie porą sa
vaičių.

J. Krasinskas

NELAIMĖ KRASINSKŲ 
ŠEIMOJE

tos dvasiškiai—prel. kun.
K. Vasys, kun. J. Bakanas, 
kun. Alb. Jankauskas, kun.
Just. Steponaitis, Mass. sei
melio atstovas Vytautas Pi- 
gaga, kongresmanas Harold 
D. Donchue, apskr. prokuro
ras William T. Buckeley, bu
vęs ilgametis draugijos pir
mininkas Petras Katauskas 
ir kiti.

Meninę dalį atliko Meno
Mėgėjų Ratelio choro mer- ..........................
ginos, muz. Jono Beinoriaus uiui pasveikti, o jo tėvui, 
vadovaujamos. Aukų surink- mūsų uoliam bendradarbiui,▲  — 1 _ — A ? J _ 1 _ _   • * — — —. .. ? 1

naudodama sukčiausias prie
mones. Laisvasis Berlynas 
kliudo Sovietams jų kolonia- 
linei imperijai Rytų Europoj 
konsoliduoti. Kremliaus val
dovai puikiai žino, kad Lie
tuva ir kitos Sovietų paverg
tos Rytų Europos tautos sie

jo gausumas labai svarbu kia ir sieks tolygių laisvių
musų šalpos darbo reprezen 
tacijai.
Naujas žmogus Balfo Centre

Kadangi darbo Centre y- 
ra neaprėpiamai daug, o pa.

ir gyvenimo sąlygų, kurio
mis džiaugiasi ir naudojasi 
Vakaru Berlyno gyventojai. 
Rytų Europai tai atsiekti ir 
pasiruošti ekspansijai į Va
karus Maskva sukėlė Berly-

stovūs darbininkai turi teisę j no krizę ir daro viską, kad 
bent vasarą kiek pailsėti ir sutrukdvtu Bendrajai Euro-
pasikeisdami atostogauja, pos Rinkai sujungti Europą,

musų
Kra-

ištiko

Rugpiūčio 15 d. 
bendradarbio Juozo 
sinsko sūnų Juozą B. 
širdies smūgis. Ligonis nu
vežtas į Veteranų ligoninę 
Ruthland Heights prie Wor- 
cesterio.

Nuoširdžiai linkime ligo
niui

kuris reaguodamas krestelė
jo ranka ir burbtelėjo: ”A- 
merica is free country.“ To
liau lietuviškai pridėjo: 
"Mislini, kad visi atėję baž
nyčion meldžiasi. Dievą 
garbina? Ne! Jie tik atneša 
savo dolerinę, kad tik jų pa
vardė būtų paskelbta bažny
tiniame lanelv. Kad įų pa
žįstamieji žinotu, jog yra ge
ras bažnvtinis žmogus.“ 

Man teko padaryti išvadą, 
kad daugeliui doleris ir sa
vęs reklama yra gyvenimo 
idealas.

Buvo net 34 lietuvių 
siuvyklos

Keleivio Nr. 30 rašiau, 
kad Brooklyne 1907 metais amžiaus, savanoris-kūrėjas, 
buvo 22 lietuvių siuvyklos.! ilgametis laisvosios Lietuvos 
Bet tai nebuvo metai, kada teismų pareigūnas (Žemai 
tokių siuvyklų buvo dau '

Centro Valdyba leido pasi- 0 NATO valstybėms sustip- 
kviesti ka nors talkon laiki- nn*i savo pozicijas ir kati
nam darbui. Centre dabar niU jėgų persvara. Nuo Va- 
dirba Petras Gureckas, ne- karu laimėjimo šiose rung
seniai atvykęs 

Gureckas vra
iš Lietuvos tynėse daug priklausys pa-

71 metų ?aul’° talka, o taip pat Rytų
Europos ir Lietuvos laisvės 
ateitis. Berlynas šiandien 
vra laisvės simbolis ir Vaka-

Lithuanian Pla 
negyvas kūdikis

Prieš kelerius metus Da
riaus-Girėno minėjime, prie 
šių didvyriu paminklo Mar- 
ouete parke dalyvaujant 
vietos aldermonui Egan, 
prelatui Mozeriui ir kt. žy
miems lietuviu veikėjams, 
buvo paskelbta ir pakrikšty
ta vietovė, kuri prasideda 
vakaruose nuo Cleveland 
Avė. ir tęsiasi i rytus iki

Rugpiūčio 13 d., ilgą laiką 
sirgęs, mirė Šv. Kryžiaus 
parapijos klebonas kun. A- 
nicetas Linkus. 75 m. am
žiaus. Velionis buvo linksmo 
būdo, mėgdavo humorą, la
bai taktiškas ir dėl to mokė
jo su visais sugvyventi.

Savo gyvenime velionis
Rockvell St.. šiaurėje, pra- buvo aktyvus ne tiktai kata-
dedant nuo 67-tos gatvės ir 
baigiant pietuose 69-tąja, — 
Lithuanian Plaza. Dėl to įvy
kio garsas ir džiaugsmo ban-

likiškoje veikloje, bet atsi 
žymėjo labdaroje, steigda
mas seneliu prieglauda, sie
lojosi ir rėmė lietuvybės iš-

ga užliejo lietuvių širdis ir laikvmo pastangas, 
jausmus. Minėtoje Lithuą- Velionis palaidotas rug-

giausia, nes Amalgameitų 
siuvėjų unijos 54 skyriaus 
bylos rodo, kad 1917 metais 
buvo net 34 lietuvių siuvyk
los. Jų savininkai buvo:

Petras Atkočaitis. Kazi
mieras Brusokas, John Bir
žietis, J. Buchinskas ir A. 
Lielis, Bernotas ir Klerikai- 
tis, Baliūnas ir Gauronskis, 
Brooklvn Lithuanian Tailo
ring Co., A. Chemauskas, J. 
Dauchius. J. Gražulis, V. 
Kraučiūnas ir šliauteris, P. 
Kaupas. Kairiūkštis, Dau
girdas, Joe Lengvinas, J. 
Juškauskas ir sūnūs, K. 
Mankus ir Zubrvs, A. Mar
cinkevičius, Motiejus Mėš- 
Ivs.F. Mayer, Savičiūnas. J. 
Shlekvs ir Banaitis. Ch. Gu- 
žauskas. Broliai Shimaičiai, 
Turauskas. Vincas Vikerta, 
Broliai ITnguraičiai, Fread 
ir K. Židelis, George Žiugž
da, J. Zubrus ir sūnūs. A. 
Moteika ir Belukof. St. Kari

.. . ^ , .. -iru rezistencijos prieš komu-t.JOJI. Gureckas lsgyvew.yi. 1 nj7ma barometras 
sus II karo žiaurumus, bolše
vikų okupaciją ir seimo? liz
do išdraskymą. Atvyko į 
JAV 1961 metais. Vargu ir 
žiaurumų jūras patyręs, P. 
Gureckas nuoširdžiai ir tiks. 
liai ruošia individualias 
siuntas pavergtiesiems bro
liams.

NEVERK BE REIKALO!

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

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

Gražu Lietuvos žemėlapį

;ėjh7r“ Bu'hTelirFluSHnrš1»*li‘eK'leW°
Tailoring, Mazauskas ir M. ui 50 centų.

Šiai kovai laimėti Vaka
rai turėtu laikytis kietai ir 
reikalauti laisvo apsispren
dimo teisės ne vien paverg
ta iai Berlyno daliai ir Ryti
nei Vokietijai, bet visai So
vietu pavergtai Rytinei Eu
ropai. Toji teisė priklauso 
visoms tautoms, tuo labiau 
toms, kurios buvo laisvos ir 
kenčia sovietinę priespaudą. 
Kol to« tautos nebus laisvos, 
tol ir Berlvno problema ne
bus išspręsta, tol Berlyno gy- 
ventoiai nesijaus saugūs.

Nedviprasmiai pasisaky
dami už Berlyno ir Vokieti- 
ios laisve ir pasmerkdami 
Sovietu kėslus panaudoti šia 
eksnansiiai i Vakarus, kartu 
reiškiame vilti, kad vokiečių 
tauta, kain ir visos kitos Va
karu tautos, tolygiai rems 
Lietuvos laisvės bvla Ir ne- 
atidėliodamos reikalaus iai 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Vyr. Lietuvon Išlaisvinimo

Komiteto Prezidiumas

ta per tūkstantį dolerių
Šio banketo publika buvo 

mišri: jame buvo ir jaunų 
ir senų ,inteligentų ir papras
tų žmonių. Mačiau Laisvės 
Varpo vedėją Petrą Viščinį 
iš Brocktono, dr. Balį Matu
lionį iš Walum Lake, R.I., 
vietinius Joną ir Vincentą 
Kielas, Bronę ir Julių Svik- 
las, adv. Ričardą Sarapą, 
teko pasikalbėti su muziku 
Jonu Beinortu iš Providen- 
ce. Tai puikus vyras ir geras
mii7.ika£■ » » n mi. •

Teko pabendrauti su bū
riu veikėjų—Vladu židžiū- 
nu, Algirdu Zenkum, Vytau
tu Prapuoleniu, Jonu Palu- 
beckiu, Jonu Valiūnu. Tai 
vis jaunosios kartos puikūs 
vyrai.

Mūsų tarpe buvo ir senes
nės kartos atstovų—M. Že
maitaitis, V. Mitrikas, A. 
Tomkus, J. šalaviejus ir kt.

Maloniai praleidome die
ną, svarstydami įvairius 
klausimus. Buvo nuotaikin
gas ir sėkmingas parengi
mas.

Jau statomas L. Piliečių 
Klubo namas

Jau pradėtas statyti Lietu
vių Piliečių Klubo namas. 
Jau braška, trata, dirba į- 
vairios mašinos. Namas kai
nuos $279,365, bus baigtas 
ateinančių metų vasario mė
nesį. Prie jo bus aikštė, ku
rioj tilps per 100 automobi
lių.

šitas naujas lietuvių židi- Į 
nvs bus gražioje gatvėje—į 
Vernon Nr. 67, AVinthrop' 
kampas, prie šv. Vincento li
goninės.

Praeitą sekmadienį atida
rėme naują lietuviu pastatą 
Shrewsburv miestely, o ki
tais metais tą pat padarysi
me Worcesterio centre.

ir jo žmonai reiškiame užuo
jautą ir linkime nenustoti 
vilties, kad iu mylimas sū
nus ligą įveiks.

NO. ABINGTON, MASS.

Mirė J. Končius
Rugpiūčio 3 d. amžinai 

užmerkė akis Jonas Končius, 
89 m. amžiaus, į Ameriką 
atvykęs 1905 m. iš Poryjo 
kaimo, Vabalninko valse., ir 
čia visą laika gyvenęs No. 
Abingtone. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis šv. 
Kazimiero kapinėse Abing
tone.

Velionis ilgus metus skai
tė Keleivi, o kai jo akys nu
silpo. tai jį jam skaitydavo 
marti.

Jis paliko liūdinčius sūnų 
Liuda, kuris vra didelio bi
čių ūkio savininkas, marčią 
Ona ir du anūkus: Margari
tą ir Algirdą. Jiems reiškia
me gilią užuojautą.

STREIKAI

Per šių metu pirmąjį pus
metį buvo 1.920 streiku, ku
rie palietė 800,000 darbinin
ku. tuo būdu prarasta 9.8 
mil. darbo dienu (1961 m. 
per ta pati laikotarpį —tik 
6.1 mil. darbo dienu, o 1959 
m.—12.7 mil. dienu). Ne
dirbtu dienu skaičius atrodo 

! didelis, bet iis tesudaro tik 
I0.17U visų darbo dienų.

Saulės niekas nepragyvena.

Pavojai didvyrius gimdo.

Artėja SLA 57 kp. banketas

Jau netoli ir SLA 57 kuo
pos banketo diena—rugsėjo 
9 d. Jau parduota nemažai 
bilietu. Į ji atvyks svečių ir 
iš Connecticut valstijos—iš 
Ansoniįos Radzevičiai, Bu
kauskai ir kt., iš Bostono— 
Namaksiai. J. Tumavičienė. 
Andriulioniai, inž. A. Čapli
kas. inž. St. Budvičio šeima.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

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

SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYTĄ

J. I^kvs ir daug kitu paža-'KNYGĄ: “Lietuviu Išeivija 
dėio atvykti ir iš Brocktono. |

Banketas bus Vytauto Amerikoje,” DAUG PA-
(Woodland) parke. Jis pa
siekiamas iš kelio Nr. 12 pa
sukus į Sward gatvę, vėliau 
pirma į dešinę, vėl į dešinę.

VEIKSLU. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $400, 
KIETAIS—$5.00.
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Chuliganam* laisvė Trūksta pirmo reikalingumo 
Chuliganą Sivickį Vii- prekių

(E) Valstybihės prekybos 
ir vartotojų kooperacijos 
darbuotojų profesinės sąjun.

niaus teismas nubaudė me
tus kalėti, bet po 19 dienų jis 
jau buvo laisvas ir atvyko i 
Dzeržinskio vardo kolchozą j gos pI”uJ^b"uvo 
Vilniaus rajone, kurio pirmi. Į pasitenį.jnįmas^ kad koope-į
ninkas Teplov (tikras rusas) 
visaip globoja Sivickį.

Teplov išdavė Sivickiui 
pažymėjimą, kad jis gerai 
dirba kolchoze ir jokių pa
stabų jam nepadaryta. Gal 
dėl to ir teismas skyrė švel
nią bausmę.

Nubaudus Teplov surinko 
16 parašų pasigailėjimo pra
šyme Aukščiausiai Tarybai. 
Vėliau paaiškėjo, kad Tep
lov beveik visus parašus su
klastojo. Vilniaus rajono 
partijos komitetas pareiškė 
Teplovui žodžiu Įspėjimą, 
bet jo niekur neatžymėjo.

S kertamosios ir 
95 rankiniai dalgiai

(E) Lietuvos sovietinėje

racijos krautuvių skaičius 
ypač rajonuose žymiai padi
dėjo. kolchozų ir sovchozų 
gyventojus dabar aptarnau
ja 1,877 mažmeninės preky
bos ir 395 maitinimo Įmo
nės. Tačiau daug kur pasi
reiškia trūkumai. Plenume 
buvo aštriai kritikuotos Ši
lutės, Švenčionių, Lazdijų, 
1 raku ir Skuodo rajonų pre
kybinės organizacijos už tai, 
kad jų kaimo parduotuvėse 
trūksta pirmo reikalingumo 
prekių.

pavadinimų štampuotas de* 
tales, kurių gamybos kaina 
5 su puse karto didesnė už 
pardavimo (Šiauliams) kai
ną. Dar panašus pavyzdys: 
Pergalė gamina priešakinę 
traktoriaus rėmo siją. Už 
liejinį, kuri gauna iš Žalgi
rio gamyklos, moka 16.90 
rb., o gatavą rėmą parduoda 
už 11.04 rb.... Tai bent so
vietinis biznis.

Nauja mokykla — 
bet štai kokia...

(E) Pereitą rudenį buvo 
pastatyta nauja Joniškėlio 
vid. mokykla ir perduota 
naudojimui. Kas su ta nau
ja mokykla pasidarė, apie 
tai dabar praneša Vilniaus 
Tiesa (179 nr.): "Nuo lubų 
pradėjo kristi tinko sluoks
niai, katilinėje centralinio 
apšildymo krosnį apsėmė 
vanduo. Žiemą klasėse buvo 
šaltoka, nes neveikė pūtimo 
angos centrinio apšildymo' 
krosnyse. Bibliotekoje grin-

REZERYO KARIAI PALEIDŽIAMI

Į’irmoji šarvuota div i/.ija iš Texas. kartu su penktąja 
mechanizuota divizija ši mėnesi pakeis dvi nacionalinės 
gvardijos divizijas ( 19-ąją ir 32-ąją), kurios buvo mo
bilizuotos pernai, kada debesys buvo pasirodę ties vo
kiečiu miestu Berlv nu. Prezidentas tada įsakė laikinai 
pašaukti rezervo karius ir nacionalinės gvardjos dalį 
karo pajėgoms sustiprintu Dabar rezervo kariai ir na
cionalinės gvardijos daliniai paleidžiami, o jų vieta uži
ma reguliarinės kariuomenės naujai sutelktos divizijos.

Kolchozai yra niekam tikę
(Elta) Lenkija jau nuo Kartu jis yra Ūkio tarybos 

Gomulkos atėjimo į valdžią pirmininko pavaduotojas. Jo 
eina kiek skirtingu nuo plunksnai pi įklauso veikalas 
Maskvos keliu. Lenkija, ži- apie Lenkijos žemės

A. Jankauskas, Liet. koo
peratyvų sąjungos p-kas, dys per kelis mėnesius iškir
Tiesos 180 nr. taip pat kri 
tikuoja rajonų prekybos į

........... w ................  mones. Pvz., Baseinų rajono!yra visa eilė kitų defektų,!
propagandoje vis šnekama'parduotuvėse dažnai trūksta kurių net neaprašysi.“ Šiau-| 

po lių gwtybos vaidyba pažadė-apie kombainu gausumą ir duonos, aliejaus, rūkalų. Pa.
jų nuolatinį daugėjimą. Bet: ^J0. raJ',"10 Parduotuvėse
štai Vilniaus radijas liepos'!laznal Rūksta cukraus. Kai 

kuriose Rokiškio rajono par-

Į mijo. Pro stogo plyšius pus
tė sniegą, lijo lietus. Be to,

31 d. pranešė iš Lazdijų ra , .
jono, Kirsnos kolchozo, kad duouivese pasigendama dar. 
ten t? dieną rugiapjūtės iau- b,nes avalynes, lempos stik.
kuose dirbę 5 kertamosios ir 
95 rankiniai dalgiai. Apie 
kombainus nė neprisiminta.

Kombainais buvo nuimta 
tik 3% javų ploto

(E) Ministru tryba ir par
tijos centro komitetas net 
specialų "nutarimą" paskel
bė kombainų panaudojimo 
reikalu. Girdi, pereitais 
metais kombainais kolcho
zuose buvę nuimta tik 3'

jusi defektus pašalinti, bet 
netesėjusi.

Nepajėgia degtindarių 
sudrausti

lų. Vievio, Akmenės, Ne
menčinės, Ignalinos ir kituo- 

j se rajonuose esą panašiai.
Iš 300 šiais metais patikrin
tų parduotuvių 58 nebuvo 
pirmo reikalingumo prekių.
Apie 40' < visų parduotuvių 
nei vykdą planų.

Daugiau gėrimais, negu 
valgiais domisi

(E) Spaudoje skundžia
masi, kad didelis skaičius

(E) Druskininkų tarybi
nio ūkio darbininkų grupė 
skundžiasi spaudoje, kad to 
ūkio apylinkėje klesti slap
tas degtinės valymas. Dide
lis skaičius girtuoklių triukš
mauja, daro žalos savo šei 
moms ir apylinkei. Pakarto 
tinai buvę kreiptasi į milici

ūkio
patyrimus ir perspektyvas.“ 
Jis visu griežtumu pasisako 
prieš pi iverstinę žemės ūkio 
Kolektyvizaciją rusų ir jų sa
telitų pavyzdžiu. Lenkijos 
pavyzdys rodąs, kad laisvas 
žemės ūkis daugiau pagami
na, negu kolchozai (Lenki
joje 87' < viso žemės ploto 
yra* privačiai apdirbama).

1 anasia kryptimi pasisakė 
kitas žemės ūkio teoretikas 
—Aitui- Bodnar. Laikraštyje 
"Polityka" jis paskelbė seri- 

2) Ypač skirtingas yra j ją straipsnių, kuriuose dėsto,
; Lenkijos nuo sovietinio že-jkad bent jau sekančiais 20 
t mės ūkio kelias. ; metų nebus prasmės įvesti

Ne bet kas, o lenkų komu. į Lenkijoje kolchozus. Tiki- 
nistų partijos teoretikas Ro- masi, kad ir prie dabartinės 
man Werfei šiomis dienomis žemės ūkio santvarkos bus 
sukėlė Varšuvoje tam tikrą galima sekančių metų eilėje 
sensaciją, paskelbdamas pakelti gamybą, nesigrie- 
partijos organe ”Tribuna biant priverstinės kolchozi- 
Ludu“ straipsnį, kuriam kri. nės tvarkos.
tikuoja — Lenino teorijas.!
Jis kelia klausimą: "Ar šian
dien, 40 metų po Lenino mir. --------
ties, jo teorijos dar atitinka Daugiau kaip prieš 60 
šių dienų realybėms?“ Wer- metų, kada Lietuva tebebu- 
felis toliau aiškina, kad per-vo caro pavergta, mūsų him. 
pastaruosius 40 metų žmoni, no autorius Vincas Kudirka 
joje įvyko tokių žymių per-j šitaip rašė: 
mainų, kurių Leninas savo į "Liūdnos žinios. Tiesą 
laiku jokiu būdu negalėjo sakant, linksmų žinių iš Lie. 
numatyti. Daug dalykų ii tuvos vargu ar galima lauk- 
reiškinių jis tuomet dar ne-jti. Mūsų šiandieninio gyve- 

vien tik 
Iš vienos 

pusės rusų valdžia mums iš
plėšė visuomeninį gyveni
mą ir, laikydama mus dva
sinėje nelaisvėje, spaudžia 
iš visų pusių ir suteikia, ži
noma, tik vienus skaus- 

Girdi, ir pats Leninas nebu-į mus.“

noma, yra komunistinė vals. 
tybė, santykiai su Maskva 
yra "draugiški“, Varšuva 
dažnai palaiko Kremliaus 
užsienio politiką vienu ar ki
tu klausimu. Kur tad tas 
skirtingas nuo Maskvos ke
lias? Štai kame:

1) Komunistinis režimas 
Lenkijoje yra švelnesnės 
formos, negu Sovietų Sąjun
goje ar bet kuriame sateliti
niame krašte. Yra daugiau 
politinės laisvės

LIŪDNOS ŽINIOS

Parodė dantis, bet ne protą
Suomijos sostinėje Helsin- rengėjams, kad ta šventė 
ky festivalyje pavergtos buvo suruošta politikos su- 
Lietuvos komsomolijos sek- metimais ir komunistai norė- 
retorius A. česnavičius ge- jo pasirodyti ir pasigirti sa- 
rokai plūdo Jungtines A- vo laimėjimais ir kartu pava- 
merikos Valstybes.

JAV nieku būdu nėra 
linkusi Lietuvos, Latvijos ir 

; Estijos dabartinę teisinę 
padėtį kitaip vadinti, kaip

ryti propagandą prieš Vaka. pažino, nes jie dar nebuvo! nimo žinios—tai
rų demokratines šalis. Toji 
Afrikos ir Azijos jaunimo 
dalis, nepakęsdama tokios 
tos šventės nustatytos tvar
kos, liovėsi lankiusis į komu

pasireiškę. Nauji moksliniai! juodoji knyga, 
tyrinėjimai davė naujus duo. 
menis ir verčia dai-yti naujas 
išvadas. Gal Lenino teorijos 
ir buvo teisingos, kai jis jasna bet toli Ivtr nro niretus tik tikru žodžiu—okui’acija

! žiūrinti P i kad toji padėtis nėra teise- nistų ruošiamus pranešimus, i kūrė, bet dabar jau reikalin-
ta, kad ji smurtu įvykdyta, o kiti, nelaukdami tos šven-Į gos žymios jų korektūros.

; Stambiausia pieno miltelių ' “ *tęs galo, išvyko namo.
Tai ir A. česnavičiaus

JAV lojimas negalėjo nepri
klausomai galvojantiems tos 
šventės dalyviams sudaryti 
gero įspūdžio. Jie suprato, 
kad visa tai buvo imperia
listinės Maskvos surežisuo
ta ir, ką sakė A. česnavičius, 
tebuvo tik pakartojimas to, 
kas maskvinių liepta.

Taigi, pavergtos Lietuvos

ir toms trims valstybėms— 
gamyba Lietuvai, Latvijai ir Estijai

, (E) Prie Kalvarijos svies- turi būti atstatytas jų vais-
gėrimų apyvartą (iš kurios t0 gamyklos veikia pieno tybinisgyvenimas.

miltelių gamykla, kuri vadi- Štai kodėl Maskva už- 
rair.a stambiausia. Jos ga- siundė pavergtos Lietuvos 
miniai esą siunčiami į ”bro- komsomolijos vadą cesavi-

ploto, sovehozuose kiek dau- į valgyklų vadovybių daugiau; 
giau, bet irgi tik 10%. Pa- stengiasi pakelti svaigiųjų;
skelbime barami kai kurie 
Pagėgių rajono kolchozai, 
kad didelis skaičius kombai
nų ir kertamųjų dar ir dabar

didesnis pelnas mažesnėmis 
pastangomis), negu gerinti 
virtuvės gamybą.

nėra suremontuota. Vienu į Pasirodo, kad kaimo val- 
atveju iš 7 kombainų 3 nesu- ■ gyklos mažai lankomos, kas 
tvarkyti, iš 16 arklinių ker- aiškinama kaimiečių neįpra.

liškas respublikas.“
Stambūs šamai Nemune

I -•’ cių 
i Amerikos

"prieš jungtines 
V alstybes. i uo 

norėta kitiems to festivalio

paloti

tamųjų pareiošta tik o.
Vėl blogai su pašarų 

paruošimu

timu valgyklomis naudotis.| (E) Vienas kaunietis Ne-į dalyviams parodyti, kad
Tačiau, kaip Tiesoje (180 mune pagavo 12 kg šamą. štai ir lietuvis nekenčia
nr.) A. Jankauskas pastebi, 1 Ilgis buvęs 1.30 m. Pagauta JAV, nors jos pritaria de- komsomolijos pravadyrius

__  ; valgyklos dėl to nelanko- taip pat nemažai mažesnių damom pastangom Lietuvos iš Maskvos malonės A. Čes-
(E) Rugpiucio 4 d. buvo moSj kadangi jose tik mažas šamų. ! žmonėms nusikratyti Mask- navičius dantis parodė, bet

PatiekallI pasirinkimas, o Tr«u;k..<„ ! vos okupacinio jungo. Nore P™to neįsigijo. Jei jis jo
Troleibusų tinklas
Vilniaus mieste l lietuvių tautos daugiau 

...... .. (E) Vilniaus miesto tro-jkaip 'ienas trečdalio gy\e-
paprastų saltbarscių porcija Ieibu?ų Unijos dabar sudaro1 na JAV’ bet štai Pavergtos 

brangesnė,; apie 40 km. Per miestą eina Lietuvos komsomolijos sek-

kio komitetas (tai vyriausias valgių kainos aukštos. Be to, 
žemės ūkio vadovavimo ir Įkainos labai skirtingos. Net 
priežiūros organas). Komi-
tetas pripažino, kad ’Vlauge- vlenu,. 
lyje gamybinių valdybų“ pa- j ne,ru kitUf 
sarai ruošiami nepatenkina-' į-^-emai. Dargi šienavimo planas! C, f p k -st troleibusais naudojasi apie
iki rugpiūčio 1 d. buvęs įvyk-P,,.v L.... 120,000 vilniečių.

Pyragaitis su astuoni maršrutai. Kasdien

dytas tik 65%, o silozavimo 
planas įvykdytas tik 6G.
Daug kur nuplauta žolė te
beguli pradalgėse ir genda.
Dar du mirties sprendimai

(E) Aukščiausiojo teis
mo išvažiuojamojoje sesijo
je Kaune buvo svarstoma 
"stambių vertelgų ir speku
liantų“ byla. Toji grupė nuo 
1953 iki 1961 metų variusi 
plačią spekuliaciją valiuto
mis ir įvairiomis brangeny
bėmis. Ypač plačiu mastu 
pasireiškę Moisiejus Cuker-i 
manas ir Antanas šakalys,! Raud. 
kurie jau anksčiau buvę 
bausti už valiutų spekuliaci- 
jsa. Abu nuteisti mirties 
bausme sušaudant ir konfis
kuojant visą turtą. Kiti gru
pės dalyviai nubausti taip 
pat aukštomis bausmėmis

toks pat pyragaitis tik 4 ka
peikas. Tokių -------
esą daug.

...... . ... . . I uzsienvje
Viesejo J. Smolskio duktė . taikai*

retonus eme ir viešai pasisa
kė prieš JAV vedamą poli- 

i tiką, smerkė jos daromus 
Įvairius žygius 

įgyvendinti, komu
nistai manė, kad tokia jo 
kalba padalys karr. įspūdį.

bent kiek būtų turėjęs, tai 
kaip nors būtų išvengęs loti 
prieš Vakarus, o ypač prieš 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Jis galėjo kaip nore tos 
pareigos nusikratyti ir per-

vęs griežtas dogmatikas. Jis i Jo žodžiai tinka ir šiai 
kritikavęs kai kurias Markso! dienai.
teorijas, kurios jam jau pa- J______________________
sirodė netikslios. Iš viso Le-! Australijoj sekmadieniais ne 
nino nusistatymas buvęs tik krautuvės, bet ir visi kinote- 
”eiti su gyvenimu,“ O nesi- atrai ir teatrai uždaryti, šešta- 
laikyti Šaltų dogmų. LaikaiĮ dieniais krautuvės atidarytos iki 
keičiasi: kaip Leninas kriti
kavęs Marksą, taip šiandien 
esą reikalinga kritikuoti Le
niną.
Kolchozai yra niekam tikę— 
laisvi ūkininkai daugiau 
pagamina—sako Lenkijos 

partijos vadai

12 vai. dienos.
Australijoj smuklės atidary

tos tik iki 7 vai. vakaro.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

duoti kam nors iš maskolių. Te fch (,enk ck įį ' 
Maskoliams toks lojimas *

Juozas Švaistas: ŽIOB- 
RIAI PLAUKIA, romanas

Dar vienas pasisakymas į ravičiaus gyvenimo. 233 psl., 
pastaruoju metu Varšuvoje; iš knygnešio kun. M. Sida- 
sudarė tam tikrą sensaciją. Į kaina $2.50.
Ir čia pasisakė ne bet kas, o į 
Lenkijos žemės ūkio moks- Į 
lų instituto direktorius Jerzy1

Aloyzas Baronas: LIEP
TA! IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl.,
k' •> t r. •> I Ui

pavyzdžių
Tiesa rašo, kad iš Belgi

jos atvažiavo paviešėti 1919 
metais nužudyto socialde
mokratų veikėjo ..Jurgio 

(E) Partijos Kauno mies- Smolskio duktė Jurgiu su 
to sekretorius GusarovasįH metų sūnumi. Smolskio liai nepritarė.

duktė dabar mokytojaujanti 
Belgijos sostinės mokykloje,

Stambios Kauno 
atsilieka

įmones

Kama 83,00.
Al oyzas Baronas: VIENI-

Tiesos 179 nr. bara kai ku
rias stmbias Kauno įmones _ _ _ _
už atsilikimą darbuose. Tuo' Ut7riiį"''k
iaipu, kai visa Kauno pi a-r prancūzu literatūrą. Jei ti- 
mene pereitais metais Virsi- kai
jus, planą, nuo metų pra-1 j; su juo kaIbijo pu,ėti„o, 
dzios blogai dirbąs Nemuno. komunirtė. kalba.

{fabrikas, mėsos kombinatas,į ______________ __
spalio avalynės fab

rikas, K. Požėlos vardo 
spaustuvė ir Giedros fabri
kas. Įdomu, kodėl atsiliko

KAZAKIJA BE KAZAKŲ

tinka ir iš pareigų ir iš savo , ..
padėties. Kuriems galams,' Lietuva yra tojji šalis, kuri . š/urnyi b . !"
kad ir komunistui, lietuviui sudaro rūpesti ir sunkiai | ~ 117 P®1- kal-
kaišioti pirštus į tarpdurį, sprendžiamą klausimą. Gal

nėra buvusios tokios konfe- Juozas švaistas: JO SU- 
rencijos tarp JAV ir Sovietų PADĖTINĖ, premijų o ta s 
Sąjungos politikų, kurioje romanas iš Vinco Kudirkos 
Maskvos atstovai nebūtu gyvenimo, 394 pusi. kaina

Deja. A. česnavičiaus tam 
JAV smerkimui net kai ku- kur lengva juos priverti. Jei 
rie iš Afrikos atvykę jaunuo. A- Česnavičius galėjo tapti

Ir kas nuostabiausia, kad 
vienas tokių buvo Maskvos 
universiteto buvęs studentas

pa vergtos Lietuvos komso
molijos sekretorium, jei Ma
skva leido jam išvykti į už
sienį, nors ir į Suomiją ant

$4.00.
Alė

prisiminę Lietuvos likimo ir 
siūlę pripažinti Lietuvą, La
tviją ir Estiją Sovietų Sąjun
gos dalimi.

Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie

diju«,jąs?’ .Jis" pajakė. kad į Wvena riipertf i^uklčti°1=avoS vai-

kus pilnais žmonėmis ir ti-

juodukas, dabar jau Vakarų! Maskvos pavadžio laikomą,
Vokietijos universitete stu lai gal tik todėl, kad JAV

ateivija yra skatlingesnė uz 
latvius ir estus išeivius ir

tautos trečdalis, kad jis to
je šalyje nėra bereikšmis,,
bet gyvas tos salies visuome- kartu neabejotinai politine 

sipažino, kad trokšte trokšta nės naiYs, veikiąs palenkti I prasme uolesnė, veržlesnė, 
nusikratyti Sovietijos vergi. tos šalies politiką Lietuvos jautresne savo tėvų žemes 
jos ' išlaisvinimo naudai. Mas.

Iš to Eltos pranešimo ma- kva labai gerai žino. Ir 
tyti, kad kai kuriu Afrikos todėl tais ir daugelio kitų 
valstybių jaunuoliai nesivar. įmetimų nekenčia JAV,

pas jį nemaža buvo atsilan
kiusių lietuvių, su kuriais 
jis šnekėjosi, ir jie jam pri-

ir
397 psl.

Ne koks komunistų prie
šas, bet Džunusov komunis. 

šios dvi pastarosios įmonės, tų leidžiamame žurnale ’Ts- 
Girdi: "...Kultūros ministeri. I t°riją SSSR“ rašo. kad Ka-

nepadeda joms surasti zakij°j (yiena iš Sovietijos __ ___
Skundžiamasi‘resPubliklJ žvdami prikišo to festivalio betfju trecrjabai v,_, i

ja
užsakymu.

Jonas Jaškauskas nuteistas! i’’ dėl blogo bendradarbiavi-ij?,u
15 m. laisvės atėmimo tik dėl 
savo amžiaus, šiaip jis būtų 
nuteistas mirties bausme. 
Tamara Juškevičienė nu
bausta 7 m., Pešė Račienė 6

mo tarp Kauno Pergalėj ~
Baltijos laivų statyklos ir tadalis, Turkmėnijoje—šeš. 
staklių gamyklos. Jos tunn- į tadalis. 
čios bendrai pagaminti vie- D <įniau pavergtųjų tau- 
ną agregatą, bet niekaip ne- tu sunkiausia rusams įsi- 
pasiekiama darni koopera- skverbti į Gruziją, kur ‘ ir

sovą. reisų jau yra 556,000.

ir sukandus dantis 
turi su Amerika skaitytis. 
Kartu ir nepamiršti, kad 
Lietuva, kaip Latvija, Esti-

o Lietuvoje jų tesą 231,000, ja VTa buv^jos valstybės 
todėl Lietuvoje lietuvių esą.

m. laisvės atėmimo. Kiti nu
teistieji: Vladas Mogila,1 cija. Dar minimi ir tokie pra 
Naftolijūs Siepakas, Vasili- jovai: Kauno Pergalė tiekia j toji dalis, 
jus Agejevas. Šiaulių dviračių fabrikui 8' Latvijoje, pagal

šiandien rusų tėra tik devin-

i etų voje 
ma 92G visų gyventojų.

Iš Džunusovo straipsnio 
matyti, kad rusai sąmonin
gai kolonizuoja kita? tauta?.

dabar okupuotos ir kad 
prieš tokią tų šalių padėtį 
yra nusistačiusi Amerika, o

krais lietuviais, 
kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO- 
likimui, kartu geriau organi- SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
zuota, tautine prasme vie- juotas romanas iš politinių
ningu frontu pasireiškianti emigrantų gyvenimo, 268 
Lietuvos laisvinimo veiksnių psl.. kaina $2.50. 
veikloje, tai ir Maskva už- > n __
siundė paloti JAV ne latvi ’ nViF Ji“, YvVm’iiuhTARP 
ar estą, bet lietuvį, kart tuo GYVENIMŲ, 462
būdu JAV lietuvių išeiviją
išaižintų, ją nuo Lietuvos li
kimo atšaldytų.

A. česnavičius to nesu
pranta. Jis gali tik dantis 
parodyti, o jo protelis su

pusi., kaina $4.50.

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

Vincas Ramonas: MIG*kartu su ja, ar jos įtakoje, ir _
jas sumaišo ir' kart tas veiks., kitos valstybės. I glamžytas ir įdėtas į kom- LOTAS RYTAS, 166pusl„

Džunu. iras vis stiprėja. Taigi, Sovietų Sąjungoje partijos nario knygelę. kaina $2.00.

t
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URUGVAJUS

Mirė dar du lietuviai
Liepos 15 d. širdies liga 

staiga mirė nuo Lankeliškio, 
Vilkaviškio apskr. kilęs 66 
metų amžiaus Juozas Bra
zys, o liepos 24 d. Juozas 
Sabaliauskas.

Velionis Juozas Brazys
čia atvyko 1926 metais ir vi- irS1 nepapiastai
są laiką dirbo Swift bendro
vės skerdykloje, buvo ra
maus būdo vyras, gerai su

Pažanga medicinoje
PER PASKUTINIUOSIUS 30 METŲ

DR. STASYS JASAITIS
Tęsinys

Kortizonas meto geriausi ir garsiausi
Toliau prieiname prie kito i į!asauli? Henrikai. Nors dr.

vaisto —junginio E, vėliau 
pavadinto kortizonu, atsira
dimo. Kortizono istorija te

Puslapis penktai

PAŽANGA RADIJO SUSISIEKIME

Arni!.;>s mokslininkai Fort Monmouth, N. J., daro 
t . n iyuii’s >usi>iekti radijo bandomis per labai tolimus 

t-tumus. net per plačiąją erdvę, kur radijo bangos su
siburia su Įvairiausiomis kliūtimis. Bandymai daromi, 
k a du erdves laivai galėtu palaikyti ryšius būdami ir
1. I»ai toli erdvėje vienas nuo kito.

Sarett ir 
būdu pagaminti steroiilą E, 
jo gamybos būdas vis tiktai 
dar buvo per brangus ir per
daug komplikuotas. Tačiau 
darbas nebuvo nutrauktas, 
ir daktarai Kendell, Jacob 
van de Kam p ir Sarett po 
dviejų metų bendrų pastan
gų pagamino pusę gramo 
hormono E. Bedirbant to
liau, pagaliau 1948 metais 
galėjo prasidėti klinikiniai 
bandymai su ligoniais, čia 
reikėtų dar pastebėti, kad 
dr. Kendall, kuris jau buvo 
pagarsėjęs 1914 metais sky
dinės liaukos hormono izo
liavimu, paaukojo net 18-ką 
metų, kol galutinai išaiški
no adrenalinės liaukos jun
ginį E.

Dr. Kendall, net ir nežino
damas, buvo išvakarėse eks
perimento, kuris eventualiai 
nuvedė jį į Nobelio premijos 
laureatų tarpą. Iki to meto 
reumatinis artritis buvo lai
koma nepagydoma liga. I)r. 
Hench, dr. Kendall kolega 
ir bendradarbis, jau senokai

svarbaus “ pav>'ko sinletiniu

gyvenęs su savo kaimynais. būt jau prasidėjo 1855 me 
ii- bendradarbiais. Jis buvo tais, kai Londono miesto gy.' -1 — -4- I ' Z 1 • z-J —   —. ——
ir geras lietuvis, skaitė de
mokratinę spaudą, kraštuti
numams nepasiduodavo. Jis 
ilgus metus vienas išsirašy
davo Keleivi, o išėjus i pen
siją ir tuo būdu jo pajamoms 
sumažėjus, susitarė su savo 
draugu Albinu Pautienium 
ir kailu ji skaitė.

Keleivio skaitytojas buvo 
ir velionis Juozas Sabaliaus
kas. Abu palaidoti Cerio
kaįiinėse. Ilsėkitės 
mieli tautiečiai!

Praeis dar kiek metų, ir 
lietuvių čia nebeliks. Tada 
pasibaigs lietuvių rietenos, 
įadijo valandėlės ir 
jų organizacijos, 
bės išlaikymu nėra kas rim

dytojas dr. Thomas Adison 
smulkiai aprašė vieną retą, 
bet miltingą ligą, kuri vėliau 
ir buvo pavadinta jo, tai y- 
ra Adisono, ligos vardu. Ši 
liga pasireikšdavo pasėkoje 
prieinksčių kartekso (t. y. 
žievelės) sunykimu. To prie
žastimi dažniausiai būdavo 
prieinksčių džiova. Prieinks- 
čiai, arba adrenalinės liau
kos, yra maždaug 5 cm ilgu
mo ir guli virš kiekvieno

— .Maiki, ar tu žinai, kad čius, bet ir to neužtenka. Gir-, jaunimas
ruskiai buvo paleidę Į pa- dėjau, kad šįmet valdžia iš- v 18 
dangės dar du savo osranau- leido apie 6 bilionus dolerių

ramui, inksto

Šitos ligos aukoms išgel
bėti nuo neišvengiamos mir
ties jau 1929 metais buvo 

visos pagamintas adrenalinių liau- 
Lietuvy- kų ekstraktas, bet, deja, jo 

panaudojimo rezultatai bū-

labiau nutausta.
Biauri kova

o jo pagaminimas nepapras
tai brangus. Galutinis ir sėk
mingas to klausimo išspren-

tu, ar kaip juos ten vadina? Į daugutu negu, turtjo sunn-: Eichmano nu- dimas, atrodė, turėjo pri-
-J’*“ vls,.,?.lno: l«v?: kutvlakrt.I'^ J ’! žudymo čia fašistiniai gaiva, klausyti nuo aktyvaus hor

nes Maskva nesiliauja apie į skylę, ar ne?
tai triūbijus. į — Tas tiesa, tėve,

— Nu, tai pasakyk, kaip valdžia labai išlaidi. Vis dėl
to negalima jos vienosdabar bus?

— Viskas bus, kaip buvo, kaltinti, nes ne ji tuos pasi- 
tėve.

— Maiki, gali būt
— Kodėl?
— Nu, jie bus jau pralen- Paskui rusai pradėjo skrai-

kę Ameriką. Mes tik du to- dinti šunis. Pagaliau paskel- 
kius vyrus iškėlėme, o jie be, kad dausomis aplėkė 
jau keturis, ir jie išbuvo pa- aplink žemę ir gyvas bolše- 
dangėse beveik penkias die- vikas. Todėl ir Amerika tu
nas. ! įėjo tą patį daryti, nes kitaip

— Tai kas iš to? pasaulis įsivaizduotų, kad ji
— Garbė, Maiki, vot kas jau toli nuo Rusijos atsiliko,

iš to! Į Tiesa, šitie žygiai labai
— Garbė yra tuščias žo- brangiai kainuoja. Nuo to 

dis, tėve. Patvs rusai sako, laiko, kai Amerika juos pra- 
kad garbe sotus nebūsi. O dėjo, ji kasmet jiems išlei- 
duonos jiems stinga. Daug džia tarp 3-jų ir 5-kių bilio- 
geriau turėti mažiau astro- nų dolerių. Bet ji turtinga 
nautų padangėse, o daugiau šalis, tėve. Ji nežino, kur 
maisto ir kitokių gėrybių dėti savo maisto ir kitokių 
sandėliuose, kaip mūsų A- gėrybių. Jos gyventojai gy- 
merikoje yra , vena geruose namuose, gerai

— Ju įait, Maik! Paval- apsirengę ir sočiai pavalgę, 
gyt žmogui reikia. Aš pri- daugumas net ir persivalgę, 
dursiu, kad reikia ir išsiger- rūpinasi, kad perdaug nenu- 
ti. Ale visgi aš su tavimi ne-
soglasnas. kad garbė yra 
tuščias burbulas.

— Burbulas, tėve, yra ge
ras žodis garbei pavaizduoti.
Ji dažnai sprogsta kaip bur
bulas.

lai pasigauna žydų kilmės ar 
mU?f ką nors su jais bendra turin

ti asmenį ir jam ant šlau-

mono suradimo, jo cheminės 
formulės išaiškinimo ir vė
liau sintetinės, pigios ir ma

nies ar kitos kūno dalies iš- sinės gamybos. Didžiausia 
užsimojimui

Policijai dar nepavyko 
chirurgų“ susekti.

Krinka *norto klubas

ką, bet visą eilę labai komp
likuotų cheminių junginių, 
vėliau pavadintų steroidai*.

Urugvajaus Liet. Sporto jau 1930 metais dr. Ed- 
Klubas jau faktinai nebevei- ward Kendall, Mavo klinikų 
kia. Jame žaidė ir komunis- biochemikas buvo izoliavęs 
tuojančių tėvų jaunuolių, bet net šešis steroidus, kuriuos 
dabar jie įsteigė savo klubą j js pavadino alfabetine tvar- 
Vilnius ir jau žaidė su vien- ka nu0 A ikiF> Kuris gi iš šių 
minčių argentiniečių lietu-; steroidų buvo tas svarbiau- 
vių klubu Kaunas. . } sias ir visų ieškomas? Vie-

M. Krasinskas nintelis tikslus būdas tam 
išaiškinti, atrodė, buvo pasi-

ARGENTINA

Lictuvis—argentiniško 
laikraščio redaktorius
Tai Vytautas N'alivaika,

Chruščiovas teisus, bet...
ANDRIUS VALUCKAS

Praslinko septyniolika me- spaudimu. Lenkija tik ti ūm
ių po kai o, o Berlynas vis pą laiką, kaip ir čekoslova- 
tiar tebėra okupuotas. Tai; kija, pasinaudojo tariamu 

demokratiniu tarpuvaldžiu, 
kol Stalino-Molotovo kieta 
ranka sužlugdė tų kraštų de.

nei a noi malus reikalas, nes 
berly nas negali būti amžinai 

i pavergtu miestu, ir Chruščio- „
vas yra teisus, kai tą klausi-Į mokratiją ir primetė tiems 

iškėlė ir kelia tarptauti- Į kraštams bolševikinęmą
nėję plotmėje.

, , , , Bet Chruščiovas klysta,
buvo pastebejp kažkokį ry. kaj jįsai ke)ja vien į^,
ei forn odvono linui liūiiPn iv. . .šį tarp adrenalinių liaukų ii 
reumatinių ligų. Dabar atėjo' 
proga tai patikrinti, ir 1948 
metų rugsėjo 21 dieną jis 
piadėjo duoti steroidą E 29 
metų moteriai, jau visiškai 
invalidei, su sunkia artričio 
forma. Laike pirmųjų dviejų 
dienų pacientė nerodė jokių 
pasikeitimų arba pagerėji
mo žymių, bet trečią dieną 
ji jau galėjo laisvai apsivers
ti lovoje (o to ji negalėjo 
padaryti jau ištisais mėne
siais, nes gulėjo skausmų su

Į klausimą. Berlynas yra ne
atskiriama visos Vokietijos 
dalis, todėl, keliant Berlyno 
klausimą, reikia spręsti kar
tu ir visos Vokietijos klau
simą, Lytinės ir Vakarinės,

Į nes jeigu Berlyno padėtis y- 
' ra nenormali, tai tuo labiau 
yra nenormalus Vokietijos 
padalinimas. Visos okupaci
nės armijos, įskaitant ir so
vietų, turi pasitraukti iš vi
sos Vokietijos, ir gyventojai 
slaptu ir laisvu balsavimu 
turi išsirinkti sau vyriausy-

įakinta). Po keturių dienų! pasakos apie naujos Vo
gydymo ši invalidė pacientė 
atsikėlė iš lovos ir išvyko 
miestą apsipirkti... Tas įvv 
kis ir kiti po jo sekę panašūs 
beveik neįtikėtini pagydy
mai paskatino junginio-ste-

gaminti jų visų pakankamaii roido E tolimesnį tyrinėji- 
ir tada bandyti eksperimen.! mą. Tada junginys E gavo 
tuoti. Savaime aišku, kad naują vardą, jis buvo pava- 
šito milžiniško darbo vienas Hintas kortizonu. Kortizo- 
žmogus negalėjo atlikti, tai‘ nas, kaip vėliau paaiškėjo,

kuris redaguoja ”Vocero Is- i talką stojo visa eilė kitų ■ ?ali būti.vartojamas labai
leno” (šaliečių šauklį). .Jis mokslininkų. Po ilgai užtru- 

tuktų. Todėl, kad ir biangiai skiriamas pirmoje eilėje kusių tyrinėjimų ir bandy
tos oro lenktynės Amerikai Entre Rios salos gyvento- mų pagaliau buvo prieita iš- 

jams, kaip praneša ”Lai- vada, kad daugiausia žadan-
kas.“

— Kode! tu taip mislini? 
— Nes aš žinau, tėve, kad 

taip būna. Garbė, užtarnau
ta gerais darbais, kaip, pa
vyzdžiui, Amerikos atradi
mas, gali pasilikti visiems 
laikams. Bet tokia garbė, 
kurios žmogus ieško, norėda
mas tik pasi l odyti prieš ki
tus, kaip Chruščiovas savo 
kosmonautais, tai menkas 
daiktas. Galima sakyti, kad 
toks Chruščiovo užsispyri
mas pralenkti Ameriką yra 
net žalingas daiktas, nes 
skliaudžia Sovietų valstybės 
gyventojus, eikvodamas jų 
jėgas ir turtą tuštiems pasi
rodymams. kada jie skursta 
apdriskę ir neprivalgę.

— Bet tą patį daro ir mū
sų Amerika, vaike. Zacirka 
sakė, kad sius žmogų į mė
nulį. O Amerikai tokie trik- 
sai dar daugiau kaštuos, ne
gu Rusijai, ba mūsų unijistai 
gaus karališkas algas, bene 
po 10 dolerių valandai, ir 
reikalauja vis daugiau. Va- 
luk to mes turime mokėti 
pašėlusiai didelius mokes-

kainuoja, jos gyventojai nuo 
to nenukenčia, nors yra žmo
nių, kurie mano, kad išlei
džiamus toms lenktynėms 
bilionus būtų galima suvar
toti naudingesniems tiks
lams. Taip anądien pasakė 
buvęs prezidentas Eisenho- 
veris, ir tokios nuomonės vra 
pro f. Kistiakovskis, Harvar
do universiteto mokslinin- Į 
kas.

— Bet tai ne viskas, Mai
ki. Kaip minėjau, Zacirka 
man sakė. kad dabar Ameri
ka riktuo.iasi nusiųsti savo 
žmogų ir ant mėnulio. Ai
tas teisybė?

— Tokia mintis yra, tėve.
— Nu, kai}) tu vokuoji, 

kiek toks tripas galėtų kaš
tuoti?

— Yiebas mokslininkas 
spėja, tėve, kad tokia eks
kursija galėtų kainuoti apie 
30 bilionų dolerių. Tai dr. 
Weaver. .Jis apie tai rašo 
'’Saturday Review“ žurnale. 
Bet tais pinigais, jis sako, 
būtų galima padaryti kul
kas daugiau naudos apšvie- 
tai ii- kultūrai. Jo apskaičia- 
imu, būtų galima pilnai į- 

kurti ir užlaikyti 53 univer
sitetus atsilikusioms kraš
tams ir po 10 milionų dole-

Paminėjo sukaktį
tis yra steroidas E, kurį be
veik tuo pačiu metu pavyko 
izoliuoti net trims moksli-

sėkmingai gydant net apie 
50 prieš tai visai nepagydo
mų ligų. Mažiausia 10 iš jų 
yra mirtinos, kaip, pavyz
džiui, Adisono liga.

Su kortizono atradimu ir

"Įkietijos baimę nieko negali 
-1 j įtikinti, kada Chruščiovas 

taip garsiai giriasi savo ka
rine galybe, o, be to, Vokie
tija yra glaudžiai susirišusi 
su kitomis Europos tauto
mis bendru ekonominiu bei 
politiniu gyvenimu, kas vi- 
.'iškai panaikina agresyvios 
politikos pavojų.

Antrojo karo tikslas buvo 
užtikrinti taiką visoms pa
saulio tautoms ir apsisaugoti

san-
tvarką, kaip ir Lietuvai, Lat
vijai, Estijai.

Užuot kad Vakarų valsty
bės pareikalautų Sovietų Są
jungą pasitraukti iš tų visų 
užimtų kraštų, kuriuos ji o- 
kupavo po 1938 metų, patys 
sovietai perėjo puoliman ir 
nori Vakaru valstybes iš- 
stumti iš Berlyno, kad galėtų 
bent Rytų Vokietiją įjungti 
į savo politinę bei ekonomi
nę orbitą.

Taigi, jeigu Chruščiovas 
mano, kad laikas panaikinti 
okupaciją Berlyne, tai jis tu
ri būti pilnai nuoseklus ir tas 
pačias išvadas pritaikyti vi
soms Sovietų Sąjungos oku
puotoms valstybėms. Reikia 
būti dėkingiems, kad Chruš
čiovas iškėlė ta svarbų klau
simą, bet jį reikia spręsti vi
soje plotmėje, o nepasiten
kinti vien Berlynu.

Chruščiovas daug kartų 
pripažino, kaip Stalinas su 
Molotovu buvo žiaurūs ir 
neteisingi vidaus politikoje, 
tad laikas jam pasakyti, kad 
ir užsienio politikoje Stali
nas įvykdė labai daug netei
sybės, kas sukėlė kitų kraštų

(E) Lietuvių Susivieniji- ninkams: Amerikoje—dr. 
mas Argentinoje iškilmingai Kendall irdr. Pfiffner, Švei- 
paminėjo 48 metų sukaktį, carijoje dr. Reichstein. Pa- 
Kaip aprašė ”Argentinos galiau steroido E molekulinė j

nuo naujos agresijos. Tuo
tikslu Teherano konferenci-Į pagrįstą nepasitikėjimą So
joje 1913 m. lapkričio 28 d. ■ vietų Sąjungos pokario poli. 
—giuodžio 1 d. sovietai su-itika. Tokiu žygiu Chruščio- 

... , .tiko su anglais ir amerikie-į vas aiškiai pasitarnautų pa-
jo geresniu pažinimu buvo <?ja;s organizuoti po karo šaulio taikai ir savo krašto 

Jungtines Tautas. ; saugumui.
Jaltos konferencijoj 1945- --------------------------

m. vasario 7-11 dienomis bu- VISAIP IEŠKO LAISVĖS 
vo nutarta, kad visi buvę

Komunistų valdomos Ry
tų Vokietijos sienas aklinai 

pasirinkti uždarius, pro jas yra sunku

surastas medicinoje visai 
naujas gydymo principas. 
Atsivėrė visai nauji, dar iki 
to laiko medicinai nepažįs-

Lietuvių Balsas,“ kartu bu-i struktūra buvo jau žinoma, ’r ne?upiantami keliai, j \ okjeljj(>;; okupUOti kraštai 
vo pagerbtas Vincas Kudir- I)ar tik reikėjo surasti būdą . ,? .'ienasis didžiau- demokratiniu keliu, laisvais
ka ir Lietuvos nepriklauso
mybės kūrimosi laikotarpis.

Pirkta duona neskalsi.

l ių duoti dviem šimtam kole
gijų Amerikoje; be to, būtų 
galima įkurti ir išlaikyti A- 
merikoje 10 naujų medici-

sintezei. Prie tų tyrinėjimų 
paskubinimo netikėtai prisi
dėjo su didelėmis lėšomis ir 
federalinė Amerikos val
džia. ne? jau 1941 metais bu
vo plačiai pasklidę gandai, 
jog vokiečių Luftvvaffe pilo
tai gauną steroidą E, kuris 
juos įcalinąs skraidyti daug 
aukščiau, negu prieš tai bu-

sių medicinos istorijoje 
radimų.

(Bus daugiau)

VOKIETIJA

“‘•rinkimais galės

^ww?°kylvUr -lri pare,mti vo įmanoma, tas gandas 
oO.OOO mokslininkų, duo- 1943 metais pasirodė ir te- 
dant jiems po $4,000 kasmet buvęs tik gandas. Eederali- 
mokslo žinioms gilinti. Ir nė Amerikos valdžia savo 
daug milionų dar atliktų. Y- pagalbą tuojau ir nutraukė, 
ra ir daugiau mokslo vyrų, bet d r. Ker/iall savo pradėtą 
kurie galvoja, kad siųsti darbą už.-ispyrusiiri tęsė to- 
žmogų į mėnulį būtų neiš- Jiau su kitu jaunesnių moks- 
mintingas pinigų eikvoji-} liniuku talka. Ir pagaliau 
mas. Ir tokiam žygiui sumos- vienam iš iu. dar tik 26 me-

Atvyko repatriantų 
iš Klaipėdos krašto

(E) Pastarosiomis dieno 
mis Friedlando pereinamo-; 
joje stovykloje buvo užre- j kupaciją. 
gistruota didesnė partija at-’ 
sikėlusių iš sovietų valdomų 
kraštų. Atvyko 34 asmens, 
daugiausia iš Klaipėdos 
krašto ir kitų Lietuvos vieto
vių. be to, vienas kitas iš j 
Kazachstano ir Krasnojars 
ko.

savo politinę ir ekonominę prasprukti į laisvę, todėl ieš- 
valdymosi formą. Nors so- koma kitų progų ir būdu. 
vietai ta sutartį ir pasirašė, štai iš Rytų Vokietijos 
bet visuose kraštuose, kur nuvažiavo į komunistų su- 
Hitle io armijas pakeitė Sta- rengtą Suomijoj jaunimo 
lino kareiviai, nebuvo leista festivalį 500 jaunuolių ir ten 
’kuiti demokratinių valsty- per 40 jų pavyko pasišalinti
bių, ir jos pateko į naują o- 

ipaciją.
Potsdamo konferencijoje, 

1945 m. liepos 17 d.—rug- 
> iūčio 2 d... taigi jau karui 
. u Vokietija pasibaigus, vėl 
pakartotinai buvo pabrėžta.

nuo komuristinių 
patekti į laisvę.

sargų ir

NEDARBO PAŠALPŲ 
IŠMOKĖTA BILIONAI

Nuo 1960 m. birželio 30 d.

ti reikėtų dar apie 10 metų. 
J aigi kol kas tas žygis tebė^ 
ra dar tik svajonė, tėve.

— Jeigu taip, Maiki, tai 
pikniko ant mėnulio gal ir 
nesurengsime.

tų mokslininkui dr. Lewis 
H. Sarett 1M4 metais pavy

ko sintetiniu būdu pagamin
ti steroidą E. Jam pavyko 

atlikti tai’, ko per daugelį 
metu ne;n chėjo atlikti to

Skaityk Stasio Mich e! šo
no parašyta knyga “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapiu, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4.00, kietais $5.00.

kad turi būti sudarytos tai- 1961 m. birželio 30 d. 
kos sutartys su Bulgarija, 5,988.137 bedarbiams išmo- 

$2.777,590,894 nedar- 
šita suma yra 
mažesnė, negu

Vengrija. Rumuni ja, Suomi- keta 
ja, aptartos Lenkijos vaka- bo pašaipu, 
rų sienos ir Vokietijos oku- beveik 21' ■
paeita. Iš tų paminėtų kraš- metais anksčiau išmokėtoji, 
tu tiktai Suomija išlaikė sa-i
vo demokratinę valdymosi 
foiTią, nors buvo apkrauta 
Sovietų Sąjungos sunkiomis 
reparacijomis ir politiniu

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa- 
tams penki doleriai, 
kyti “Keleivį." Kaina me-

t
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Iš kūdikystės atsiminimi)
(Tęsinys)

Vastapų vaikai, kurie žadėjo su mumis mokytis, 
buvo: Kavaliauskai, Kemėšis Domininkas, Kemėšis Stai- 
ninis, Tumai ir Kernotai. Stojo su mumis mokytis trys: 
Fabijonas Kemėšis, Jonas Kavaliauskas ir Antanas Ke-, 
mešis-Staininis. Buvome penkiese ir mokinomės Kava
liauskų gryčioje. Čia priminsiu, kad Kemešio Staininio 
šeimoje buvo jau miręs kunigas ir po jo likusios bibliote
kos knygos buvo suverstos arklidėje. Jos buvo ir mums . 
prieinamos, bet nieko vertingo, net mūsų mokytojo su
pratimu, jose nebuvo.

Vastapuose išbuvau per visą vasarą. Visi nakvodavo, 
me daržinėje ant šieno.

Aš nieko neatsimenu, kaip ir kieno buvo sprendžia
mas mano ir mūsų visų tolimesnio mokslo klausimas.

Atrodo, kad jis buvo išspręstas nevisiem vienodai: kai 
man buvo sutarta čia jau baigti, mano draugai žvirblis, 
Kavaliauskas, Fabijonas ir Antanas Kemešiai dar turėjo 
mdtt^į tęsti ir i Palangą atvyko po metų.

Važiuodamas namo, su geru jausmu skyriausi su Vas- 
tapais, bet iš juose buvimo neišsiveždamas nei vieno ryš
kesnio atsiminimo. Man tuomet buvo bene aštuoneri me
tai ar aštuntuosius turėjau baigti.

Kai namo parvažiavau, patekau i mošos nuotaiką: 
ruošėsi mano mamytė, bet dar turėjau ruoštis ir aš, ruoš
tis važiuoti i Palangą. Gyvenau pakilia nuotaika, jau su
prasdamas, kad stoviu ant slenksčio ir kad is esmės turės 
keistis visas mano gyvenimas.

Galutinai pasiruošti, kai to laiko bepasiliko kelios 
savaitės, man padėjo Palangos progimnazijos ketvirtos 
klasės mokinys ir man artimas kaimynas Martynas Jan
kauskas, vėliau baigęs Kauno kunigų seminariją ir bene 
visą savo amžių klebonavęs Rokiškyje.

Laikas bėgo nepaprastai greit. Atėjo ir skirta išva
žiuoti diena. Mamytė jau turėjo viską paruošusi. Anksti 
lytą, apsiverkusios mamytės palydėtas iki kryžiaus mūsų 
lauke, su tėveliu išvykau i Jonavos geležinkelio stoti va
žiuoti Į Liepojų, o iš ten arkliais i Palangą. Ir kai ant 
kalnelio pasisukau paskutini kartą žvilgterėti ir atsisvei
kinti su gimtuoju kaimu, mamytė vis dar tebestovėjo se
noje vietoje, kaimo išvaroje, o aš, kad ir aiškiai to nesu
prasdamas, kartu sakiau sudiev savo auksinei nerupes 
tingai kūdikystei.

Kaip man toliau gyvenimas sekėsi, esu dalinai apra 
šęs savo atsiminimų knygos ’’Lietuva budo“ pirmajam! 
tome, čia tepasakysiu, kad pirmais metais išėjęs progim 
nazijos paruošiamąją klasę, buvau nukeltas i pirmąjį 
klasę, kurioje susitikau iš Vastapų metais vėliau atvyku
sius Joną Kavaliauską, Fabijoną ir Antaną Kemešius. 
Visi kartu išbuvome Palangoje, lig progimnazi ją baigėme,! 
ir po to pabirome. Jonas Kavaliauskas baigė Kauno kuni
gų seminariją, Fabijonas Kemėšis ir aš nuėjome savais 
keliais, Antanas Kemėšis grižo tėviškėn ūkininkauti. Nuo 
mūsų dar anksčiau atsiskyrė Žvirblis, pasirinkęs farma
ciją, ir vėliau dirbo vaistininku Skiemonyse.

Neužsileido ir mano Užnevėžių kaimas, duodamas 
Lietuvai du inžinierius ir vieną teisininką Šulcą, iš minėtų 
šlėktų šeimos. Nedavė nei vieno kunigo, nors tėvai ir buvo 
mane skvrę būti kunigu. Ir tik pergvvenęs sunkia tragedi
ją, dar sunkesnę davęs pergvventi savo tėveliams, aš 
savo vėlesniame gyvenime nuklydau dar toliau... i socia
listus, tačiau tėveliams pasižadėdamas būti doru žmo
gumi.

Galas

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

H. Tautvaišienės ”Tautu 
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- 
jant”, kaina $6.00.

Bielinio “Penktieji 
\ kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

SSR Braa«twav.
'$•. Boston 27, Maas.

JUOZAS STALINAS 
Šiandien, kada prieš 8

metus miręs Juozas Stalinas 
pačiu komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoie. la
bai idomu o* skaitvti F»le? 
vio peieš 15 metu išleista 
knygele —

JUOZAS STALINAS, 
AR«A KAIP KAU
KAZO PAZRAININ- 
vac PAsir>A»r RU

SIJOS niKTATOP’UM
centai.

Įsievkife ta knygute I

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

doleriai.

TELEFONŲ STOTIS ANT RATŲ

Amerikos kariuomenė turi tokiu telefonų stočių, ku
rios jrali būti Įrengtos automobilyje, lėktuve ar kito
kiame vežime palaikyti ryšiams tarp fronto dalinių 20 
mylių atstume. Tokios telefono stotys gali būti Įjung
tos ir į tolemesnes stotis pasikalbėjimams su tolimes
niais daliniais.

A. Vienažindys
KUR PRAPUOLĖ TAS KELELIS

Kur prapuolė tas kelelis,
Kur pro kryžių ėjo?

Kur paliko ta seselė,
Kur mane mylėjo?

Jau tas kelias užutvertas,
Daržas padaryta,

Ir ašaių daug išgerta,
Sesė išvarvta...

Eisiu, eisiu tuos nameliuos,
Kur ana gyveno;

Pažiūrėsiu, bene rasiu 
Jos broli nors vieną.

O gal gyvą dar tebiasiu 
Savo motinėlę,

Kuri norint kiek paguos man, 
Pasakys dukrelę.

Ir nueisiu per laukelius,
Pro žalias gireles,

Dūsaudamas, vaitodamas,
Liedams ašarėles...

Oi, nelaimė, ką aš matau — 
širdi ver kaip yla:

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

Nebėr jos brolio nei vieno —
Visi išvaryti.

Ir sesutei, motinėlei 
Vartai uždaryti...

Oi! motute, motinėle,
Kur tavo dukrelė?

Gal kukuoja ten, Samaroj,
Kaipo gegužėlė.

Oi! Dievuliau! kad galėčiau 
Kaip paukščiai skraidyti,

Lėkčiau per dienas, nakteles 
Meilės aplankyti!..

ar vakarienę bent porą va
landų. Palauk, kol nemalo
nūs jausmai nurims.

Valgio metas nėra vieta 
ginčams, murmėjimui. Ne
naudok valgio meto kalbom 

i apie nepasisekimus ar skun- 
I dam. Nesibark netgi tada,
| jei tavo vaikai nenori valgy
ti daržovių ar kitko. Būk ra
mi, matysi, kad ir pati ge
riau jauties, jeigu su jais 
dėl to nesiginčysi. Stenkis 
valgydama būti geros nuo
taikos, šypsokis. Tu prie
stalo esi karalienė, tavo iš
vaizda, tavo nuotaika visus 
kitus labiausiai veikia, už
krečia.

Bet jei dažnai tavo virš
kinimas yra sutrikęs, ne-! 
spręsk pati, kad čia kalti tik ' 
jausmai, nes gali būti ir koks; 
nors kūno sutrikimas. Todėl j 
tokiu atveju kreipkis i savo į 
gydytoją. Jis ištyręs duos 
geriausią patai imą.

DŽIAUKIMĖS 
DABAR GYVENANČIOS

Ne visos suprantame, kad 
turime džiaugtis dabar gy
venančios, o ne anksčiau. Aš 

' ši kartą nekalbėsiu, kad mes 
j dabar turime daug daugiau 
l laisvės, daug daugiau viso

kių patogumų, todėl mūsų 
darbas nebėra toks sunkus, 
varginantis.

Man čia rūpi keliais žo
džiais atkreipti jūsų dėme
sį i tai, kad. dabar gyven
damos, galime daug ilgiau 
šiuo gyvenimu džiaugtis, ne
gu mūsų senelės ar prosene
lės.

Ar jūs žinote, kad 1.000 
metu prieš Kristų, pvz., 
Graikijoje žmonių amžiaus 
vidurkis tebuvo 18 metų,

! Pnrnnjo garsiojo Juliaus Ce- 
j zario imperatoriaus laikais 
(šimtas metų prieš Kristų) 
tas vidurkis tebuvo pakilęs 

i iki 25 metu. Prezidento Lin- 
kolno laikais .JAV gyventojų 
amžiaus vidurkis buvo 40, 
1900 m. jis jau buvo paki
lęs iki 48, o 1960 metais šio 
krašto gyventojai galėjo 
džiaugtis 69.6 metų vidur
kiu. Čia dar reikia pastebėti, 
kad moterų amžiaus vidur- 

j kis yra kelel iais metais di- 
i dėsnis, negu vyra. ir tas mo
tėm ir vvra amžiaus vidur
kiu skirtumas vis pamažu 
didėja.

Vadinasi, per paskut’niuo. 
sius 60 metu mūsų krašte gy
ventom amžiaus vidurkis 
pailgėjo daugiau nei 21 me
tais. Todėl šiandien seresniu 
kaip 65 metu jau turime 17 
mik. o po 12 metų snėjama 
jū būsiant anie 22 mil

P. RAMANAUSKIENĖ

Gyveno Norwoode. žuvo 
automobiliaus nelaimėje 

liepos 28 d. Palaidota lie. 
pos 31 d. Mt. Hope kapi
nėse Mattapan. Mass. Pa
liko liūdintys vyras Pra
nas ir duktė Alma.

KONSULATO IEŠKOMI

km., Alsėdžių vai.;
Gurauskaitė. Ona, iš Grūstės

km., Sedos vai., gyveno čikago- 
i . 
je;

Jakutavičiūtė - Tiškevičienė, 
į I.evasė, ir jos sesuo Jakutaviėiu- 
j tė. Uršulė;

Jocevienė - Andriuškaitė, Lo
vose, ir jos sesuo Motuziene 
Pranė. Prano dukterys, iš Paka
pių km.. Žaiginio vai., Raseinių 
apskr.;

Kadzauskas, Juozas ir \ in- 
! cas, Juozo sūnūs, gyveno Dick- 
! son ir Scranton, Pa.;

Kinderytė - Sedauskienė, Ona, 
vyras Sedauskas, Vladas, ir sū
nūs Andriejus;

Petkaitė, l’olionika ir Zosė, 
Tamošiaus dukterys, is Dunaus- 
kių ar L'rvidiškės km., Sedos 
vai.;

Petkus, Juozapas, iš Kulšėnų 
km. Sedos vai.;

Petkauskas, Aleksas, iš Ken- 
' tų km.. Platelių vai.; 
į Raliugaitė - Tendienė, Ade- 
‘ lė. gini. Palangoje, jos vyras 
i Tendys. Martynas ir jo brolis 

Mykolas, abu gimę Alksnių km., 
Klaipėdos aprkr.;

Ratkevičius, Bronius, gimęs 
1909 m. Prienuose.

Ieškomieji arba apie juos ži-- IČernius, Vytautas, Petro sū 
nūs, gimęs 1926 m. Marijampo
lėje ;

Dailidonis, I .eonas. Aleksan
dro sūnus, gimęs Panevėžyje:

Gaučys, Vilius, iš Galindėnų;

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 West 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

JAV kas 24 valandos se- 
P.S. Kun. Antanas Vienažindys gimė 1841 m. rugsė- j nesniu kaio 65 m. gvventojų 
jo 14 d. Anapolės dvare. Dusetų parapijoj, mirė Lai- Iškaičius padidėja apie 1,000. 
žuvoje 1892 m. rugpjūčio 17 d., taigi praeitą savaitę
nuo jo mirties sukako To metų. Čia spausdinamą eilė
rašti rašydamas, autorius turėjo galvoje 1863 metu 
sukilimo d almu likimą.

Maža ilgiau gvventg rei 
kia, kad ir mūsų vėlesnės 
dienos būtu malonesnės. 
Tas daug pareis nuo mūsų 
naciu. Tam turime iš anksto 
ruoštis, bet apie tai kita pro
ga.

FloridietėValgyk šypsodamos
Turėtume visos žinoti. Ii viduriai pasileisti. Toks 

kad ne taip svarbu yra ką nuolatinis Įtempimas, jaudi- 
valgvti, kiek—kaip valgy ti, nimasis gali padėti išsivvs- 
Gali ir labai gerą maistą vai- tyti skrandžio žaizdai, žar
gyti, bet kūnas jo nepasisa-'nu uždegimui, vidurių užkie- 
vins ir jam iš to maisto ne- tėjimui ir t.t. Yra žmonių,
bus naudos. Ko gero, dar kurie neturi jokių kūno trū- radėti. kiek daugiau tokių 
gali turėti visokių nemalo- kūmų, bet skundžiasi vidų- Asiras. narodvs ateitis. To

JEI ŽMONA LEIS

Formozos sostinei vyrai, 
kurie Jma ”no žmonos pa
du“. sukūrė klubą. Dar tik 
150 vvni turėjo drąsos vie
šai nrinažinti savo tikrąją

numų.
Paklausk savo gydytoją, 

ir jis pasakys, kad mūsų 
dvasinė būklė, mūsų nuotai
ka turi labai didelės reikš
mės virškinimui. Jei esi susi-

riais, nes jie yra nuolat susi
rūpinę, susijaudinę.

Pyktis, baimė ir kiti ne
malonūs jausmai kliudo virš
kinamosioms sultims tekėti 
ir aprūpinti skilvį krauju

klubo pirmininku išrinktas 
kažkoks Lin Wei-va, kuris 
vra vedęs prieš 27 metus, 
bet ir iis sutiko narei<ras eiti 
tik su seb-"a. jei tam gaus 
žmonos leidimą.

jaudinusi, kiekviena virški-i tiek. kiek reikalinga, kad Tėve mūsų maldoje anglų kal- 
namojo trakto dalis gali jis galėtų gerai virškinti. į bn yra 56 žodžiai. Dešimtyje 
taipgi netekti pusiausvyros Todėl, jei turėjai kokj Dievo Įsakymų—297. Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbime— 
110, o JAV nepriklausomybės

ir nebeveikti taip, kaip rei- smūgi, didesni nusivylimą, 
j kia, gali pradėti vemti, pa-į jei esi supvkusi, išsigandusi, 
justi viduriuos skausmą, ga. nutęsk savo pusryčius, pietus paskelbime—300 žodžių.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuviu i-toriir.. 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonns. virš 500 nn-laniu. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viešais ...................-................... S4.ee
kaina ........................................ $1.25

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K- Žuko 1- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na $5.00.

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

PTENOJANT. "knvemešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina. .. .$6.00

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina .......................................  $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Aniceta® Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anytų kalbomis 
anie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina .......................$6.50
LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 

surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su {raidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turiny®, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 pusi. kaina ...................... $5.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. P. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusią 
pių. Kaina ............................... $1.<K

MARLBOROUGH‘8 LITHUANIA N 
SELF-TAUCIIT. M. Inkienė. g-e- 
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis antiškai kalbančiam. 141 
psl., kaina $1

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valne- 
ko romanas iš 1985 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūrą. Pirma dali* 3SO 
psl. Kaina .•••»•••••••••-• $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriau- Yaluc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ...........................$4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimo«; nasrrin- 
dai. Paulius Galaunė, didele knv- 
?a su daujrybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................. $R.5o

TTKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumna bolševiz
mo istorija ir valdymu praktika. 
Tjihai daufc informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PTNTGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybėstralo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, dautrybė pa 
veikslų, 396 psl., Keras popierius 
kaina $10.Of

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

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

MTLŽTNO PAUNKSME, Ralfo Sruo- 
eos triloedška istorijos kronika. 73 
psl., didelio formato, gera popie 
ra, kaina.......................................$2.50

ALTORIŲ SESELT. V. Putino-My 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kuniyas. ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunijrystėa dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos j vieną 
knygą, kieti virtai, 031 puslapis. 
Kaina $6.00,

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
PRADAI. Populiari ir na'riinya 
knye"a šių dienų klausimams su
prasti. Kaina .......................... 50c.

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kain Lietuva kėlėsi 
iš mieyo. geriausia dovana kiek
viena prorra. gražiais kietai? vir

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

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

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ..................$4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji d»!is, 414 psl. kaina ... $4.50

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė. įdomūs aryumen- 
tai. Kaina ........................20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORIJ A. Trumpai lr 
aiškiai parodo. ka:r> keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ...................... 25 CL

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie palo tūkstančiai 
lietuviu bėjro j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų', 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių py ve
ninio. 178 psl., kaina .......... $2.00•

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

MAŽOJI LTETJ VA. rarnšė M. Gim
butienė. J. Gimbutas J. I.injris, J. 
Ralys ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ...................................... $5.00.

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA. paraSS 
M. Micbelsonienė. 250 įvairių lietu., 
viškų ir kitų tautų vaikių receptų, 
132 puslapiai, kaina.............. $1.25

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

VISUOTINAS TVANAS. Ar j»lėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Papai Kaiitskj. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOČIAI TZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_ 
nas. Kaina.......................... 25 Cnt.

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Rliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kainą 25 c.

JUOZAS STALINAS. arba kaip 
_ Kaukazo išponis buvo pasidaręs 

Rusijos diktatorių.’ Kaina 25 Cnt.
DĖT. LAISVOS LIETUVOS. Lietu

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI_ 
RES, 32 psl., kaina........ 25 Cnt!

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mn-t.ose nū- 
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina 50 Ct*

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63$ E. Bro*dway So. Boston 27, Mase.
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Maikio ir tėvo kraitis
Mūsų skaitytojai, atsiiiaujin- • Boston, Mass. 

darni laikraštį ir užsisakydami' Po 75 centus:
Keleivio kalendorių, prisiuntė ir Į Koše Buches iš Denver, Colo.;

Glaveckas iš Baltimore, Md.; W.

Saulės rūstybė
į ”1962 m. liepos mėn. buvo: nius‘‘ ir pastebėjęs, kad

VIETINĖS ŽINIOS Rež. Ipolitas T v ir butas 
vieši Bostone

vie-;
PLĖŠIKAI PAGROBĖ 

1,500,000 DOLERIŲ

dovanų Maikiui su senuoju Tėvu.

Po $5.00 atsiuntė:
J. A. iš So. Boston, Mass.; A. 
Butkeraitis iš Philadelphia, Pa.; 
Ignas Lūšis iš Kandolph, Mass.;
K. P. iš Dorchester, Mass.; V. 
Klemka iš Arlington, Mass.; D. 
Tričienė iš Chicagos, 111.

Po $3.25:
Dedham, Mass.; V. Montvila iš 
Jos Grigas iš Litchfield, Mich.;

Po $3.00: *
Geo šeškauskis iš E. Millinocket, 
Maine; J. Johnson iš Easton, 
Pa.; Uršulė Daunorienė iš Edge- 
water, N. J.

Po $2.00:
J. Slivinskas iš Škotijos; M. Bag
donienė iš Miami, Fla.; H. J. Ku
telis iš Waterburv, Conn.; V. 
Guntor iš Gilbertville, Mass.; P. 
Daubaras iš Chicago, III.; F. Mi- 
tuza iš Hartford, Conn.

Po $1.50:
Mrs. M. Michailovich iš No. An- 
dover, Mass.; G. Lakamas iš O- 
maha, Nebr.; S. Yokubaitis iš 
Shenandoah,, Pa.
A. Yatužienė iš Palmyra, N. J. 
atsiuntė $1.05.

Po $1.00:
V. Vadeiša iš So. Boston, Mass.;

nelaimingiausias "veiks
niams“—nutautusiems, bai-

no kito is jų išvertose akyse 
stovi atvaizdas Hitlerio Pereitą savaitę, rugpiūčio 

su 14 d. ginkluoti plėšikai už-
Mikosies iš Kochester, N. Y.;

šiai melagingiems propa-! baisiai žiauriais veido bruo. | |)Uojį pašto sunkvežimį, ku

Po 50 centų:
Bagdonas iš Nevv Yorko valsti
jos; J. Šnioiis iš Dorchester,
Mass.; L. Kertianis iš Norwich,
Conn.; Sirvid iš N. Y. valstijos;
M. Baublienė iš Roseile, N. J.;
Vidikšis iš N. Y. valstijos; A.
Rusteikienė iš Duųuesne, Pa.; T.
Yankauskienė iš Dorchester,
Mass.; P. Daupar iš Gulfport, nuoširdžiai dirbančią 
Fla.; A. Spirkanis iš Chicagos, Į savo 
III.; C. Budvvill iš Naugatuck,
Conn.; Machonis iš Nevvark, N.
Jersey.

įgandistams, kurių akys už- žais ir kruvinomis rankomis f
merktos, ausys užkimštos, išėjo, nes jis puikiai žino, i q0(j bankų pinigų atsargas, 
širdys užrakintos, protas vi- kad neturi Samsono inusku- ’j>ag,obė pusantro miliono

ris vežė į Bostoną iš Cape

siškai aptemdytas, nes jie lų- ................
nieko gero nemato ir nesu- Panašiai prirašyto 
įanda savo tėvų žemėje Lie- laikraščio skiltys. Bet 
tuvoje... Jie visokiausiais taip rašė ii kame? 
šmeižto būdais bando pa-

net 
kas- w _ . » ~taip

Atsakymas: Čikagietis d r.
skandinti melo dumble so- Algirdas M argeris Vilnies“ 
eialistinę, pažangią ir labai rugpiūčio 4 d. laidoje.

dolerių.
Užpuolimas įvyko kelyje;

Nr 3 netoli Plymouth. Pašto 
sunkvežimy tebuvo du gin
kluoti žmones. Pagal jų pa
sakojimą, pašto sunkvežimį j 
pralenkė automobilis, kuris

N. ANGLUOS GRAŽUOLĖ

irdziai dirbančią dėl NORITE VEIKTI_ netrukus sustojo ir iš jo iš- Diana Kaučytė, Kleopatros ii
tėvynės Lietuvos Tary- MigAiieiTi šokęs policininkas (vėliau! Antano kautu iš Dorchesteri

bų valdžią... Gėda ir prakei- ŠŪKAUKIT! .. .. ._ ....... .............
kimas ”veiksniams“!

Po 25 centus:
A. Butkus iš Chicagos, III.; B. 
Shivok iš Detroit, Mich.; J. Ba- 
ranovski iš Alberta, Canada; B.

J Petryla iš Vero Beach, Fla.; J. 
Adamėnas iš Montreal. Canada; 
Ameba Butkus iš Brockton, 
Mass.; A. Usavoge iš Bridge- 
port, Conn.; A. Liaused iš Alber
ta, Canada; A. Paulėkas iš Dra- 
c-ut, Mass.; F. Gabalis iš Cam
bridge, Mass.; A
Worcester, Mass.; A. Algminas 
iš Chicago, Ilk; P. Žilinskas iš 
Inglevvood, Calif.; M. Nemeju- 

t nas iš Kenosha, Wis.; J. Cernau- 
skas iš Cleveland, Ohio; šlekis 

I iš Dorchester, Mass.; J. česnu-

”Tie, kurie išskėstomis Rqs LjetUvių Tarybos šuva 
rankomis lauke Hitlerio

paaiškėjo, kad tai buvo plė- 
Inžinierius Jodelė Ameri- ?ikas* davė ženklą sunkve‘

žmogžudžių Kaune, ir tie, 
kurie Amerikoje šaukė:
”Three Cheers for Hitler,“ ~_

P- šen

žirniui sustoti. Pašto sunkve
žiavimui atidengė didele pa J ž,imiui s“f*jus’. !)asil0;lė 
skinti esą iie ten I ne a * dar (lu ginkluoti vyrai. Jievyrai.

tuoj nuginklavo paštininkus,
siškai kvaili ir žiną, kad jųiSUI®? Juos ir pagu!d® ant 
siūloma re7oli„^ii’L.. J“'grindi!, ° patys apžiurėjo 

sunkvežimį, išnešė į savo au.

slaptį, esą jie ten Los Ange- j 
les garsiame mieste nesą vi-

vadinamąją ''Pavergtųjų Kuche, h. kL 
tautų šventę“ (liepos 15-21) I. tomobilių kelis

”veiksniai“ ir jų pakalikai 
švenčia tą savaitę melagin-

maisus su

Mrs, K. Rudoms iš Sioux City, i nas iš Vancouver, Canada; J. Ja-
Iowa; P. Druskis iš Rochester,
N. Y.; C. Rupšis iš Amsterdam,
N. Y.; Zig. Locke iš Baltimore,
Md.; Lukauskas iš Methuen,
Mass.; Mrs. Vilkauskienė iš Na- 
shua, N. H.; A. U'schauskas iš 
Dedham, Mass.; V. Montnvila iš 
So. Boston, Mass.; J. Sakavičius 
iš Lavvrence, Mass.; J. Jakaitis 
iš Flushing. N. Y.; C. Ellies iš St.
Petersburg, Fla.; J. Hunige iš 
Chicago, ilk; A. Svekovsky iš Apie komunistus ją rasite 
Detroit, Mich.; J. Žilinskas iš Keleivio išleistoje knygutėj

sinskas iš Chicago, Ilk; J. Kay- 
tis iš Hamden, Conn.; W. Grigas 
iš Miami, Fla.

Visiems atsiuntusiems para
mos laikraščiui leisti, tariame 
mūsų širdingą ačiū.

VYeehauken. N. J.; A. Šukys iš 
Rome, Ohio; J. Miglianas iš Ne- 
wington, Conn.; P. Petronis iš 
Central Falls, R. I.; M. Nedzin

ir
Dorchesterio 

duktė, išrinkta gražuole Valen
tinos ir Stepono Minką radijo 
gegužinėj rugpiūčio 12 d.

Padėka

Pereitą sekmadienį Iš 
Hartfordo, Conn., į Bostoną 
atvyko žinomas dramos te
atro režisierius Ipolitas Tvir- 
butas savo sūnaus ir bičiulių 
aplankyti. Svarbiausia, šia 
proga jis nori pas dr. Stasį 
Jasaitį pagrindinai patikrin
ti savo sveikatos stovį. Jis 

' yra apsistojęs pas savo senus 
teatro srities bendradarbius 

; Al. ir Ant. Gustaičius.
Rež. Ip. Tvirbutas, šiuo 

metu neturėdamas galimy
bių dirbti savo pamėgtąjį 

i teatro kūrybinį darbą, dau
giau domisi dailės menu lr 
jau yra padaręs ne vieną 
paveikią, ir kelis jų meno 
mėgėjai yra įsigiję. Ši kūry
ba paįvairina ir jo nuobo
džias dienas tremties sąlygų 
suardyto gyvenimo. 
Užsisakė knygų už $60.25Steponas ir Valentina

Minkai, seniausių radijo .. , . . . .x . . „
programų Naujojoj Anglijoj)
vedėjai, dėkoja visiems atsi- ° u .1S ,L_ . ?
lankiusiem i jų 28 m. sukak-i ?las?*J uzs^ke kn-v^ aznaudos neduos. Bet kadangi pjnigais> ir du p|ėšikai nu_

W vyriJ, tai kodėl važiavo, o tretysis sėdo už 
neduoti jiems progos pašū-jpašto sunkvežimio vairo ir 
kauti? Ir, is tikrųjų, kodėl k;^k „ava,iavos sll!

1 jų
tuvių radijo programų meti. $60.25, jų tarpe yra P. Ga

launėsgomis prakalbomis prieš Ta
rybų Socialistinių Respubli-

Domeika *iš Sąjungą, su eisenomis ir 
šlykščiais plakatais... Pa
vergtųjų tautų savaitės šven
tė... pasirodė baisiai mizer- 
na. Bet skurdžiausiai pasiro
dė tie sugedę lietuviai, kurie 
nešė plakatus su šlykščiau
siais įrašais. Ne vienas pado- 
ius amerikietis pasipiktino, 
matydamas tokius piktus ir 
šlykščius kėslus savo gimto
je žemėje. Bet labiausiai pa
sipiktino saulė, kuri nė vienu 
spindulėliu nesirodė per vi
są dieną... Ji baisiai užsirūs
tino ant šitų melo, neapy
kantos ir kei-što skelbiančių, 
o karo trokštančių „veiks-

ne? Tegu šūkauja vyrai ir 
tegu mano, kad jie veikia.

Tas inž. Jodelės sampro
tavimas būtų visiškai netoks 
jau kvailas, jeigu jis neišei-

kiek pavažiavęs sustojo, čia 
jau laukė kitas automobilis, 
į kurį vėl buvo sumesta ke
li pinigų maišai. Dar kartą 
sustoję ir dar kelis maišus 
pinigų pasiėmę, plėšikai paš-

„Lietuvių liaudies 
S. Michelsono ”Lie- 

VT 7* tuvių išeivija Amerikoje,“ S.
Nuoširdžiai dėkojam mu- jęaįrjo „Lietuva budo,“ dr. 

sų prieteliam pikniko šei- I y Sruogienės „Lietuvos is- 
mininkui Aleksandrui Du- torijay putino “Altorių še- 
bauskui ir šeimininkei An-j„ Katiliškio “Išėju-

nį pikniką rugpiučio 12 d. 
Romuvos parke, Brocktone.!

tų iš manymo, kad kiti yra; to sunkvežimį paliko ir nu- taninai Kropienei ir visiems f * ’ * Rt
kvaili O tik nats in7 Jfl/LB - bitume rUVrULrzv noris;,, ! IiegrfZ-H II M.kvaili, o tik pats inž. Jodelė, 
toks nėra. Skaityti kitus i 
liurbiais vargu yra politika. į 
Tai greičiau tik nesusiprati
mas, o ne politika.

Gera būtų, kad tokie ne
visai kvaili jurgiai į politi
ką veržtųsi kiek atsargiau.

Administracija

TIKRA TEISYBE
! nxxf

NAUJAUSIOS KNYGOS

kitiems piknike padėju- 
gražuolės ir šokių 

kontestų rinkėjams Julijai’
Arlauskienei, Onai Ivaškie- 
nei, Kathryn Namaksienei, 
Juozui Lėkiui, Vytautui

važiavo savais keliais.
Kad niekas netrukdytų i s*ems ’

plėšikams “dirbti,” jie prie 
numatytos plėšimo vietos 
buvo padėję ženklą “De- 
tour,” kad automobiliai ne
važiuotų tuo keliu, kur jie 
plėšimą darė. Surišti pašti
ninkai paliko paskutinėje 
sunkvežimio tuštinimo vie
toje. Juos vėliau užtiko vie
nas motociklu važiuojantis
Studentas ir atrišo iu koias.------ ------- ----

Plėšimų būna dažnai, bet
-milionus pagrobti retai kada

Sveikino iš New Londono

Detroito socialdemokratų 
veikėjas Mikas Balčiūnas su 
žmona Ona, atvykę į K. Ži-

Stelmokui ir Milan Stettin; ■ linskienės vasarnamį New 
Blue Water Manor vasarvie- Londone, Conn., atostogau- 
tės savininkams Slivynam ir ti, atsiuntė sveikinimų. Jie
jų dukteriai Eilėn Shukis, 
Blue Water Manor vasarvie
tės vedėjai; Marijai Janso- 
nienei įr dr. Ed. Jansonui, 
Audronės vilos, Osterville, 
Cape Cod. savininkams;

rašo, kad pii-mą karią gerai 
išsimaudę sūriame vandeny
no vandeny.

Šimtai jau žuvo Rėliuoie

' TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H. Taut

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

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

Toliau rašoma, kad sau
lės „baisi rūstybė ant „veiks
nių“ ir piktų antilietuvinių 
jų darbų dar nebuvo nė kiek 
atsileidusi ir antrąją dieną, 
kada tie „veiksniai“ mitin
gavo Chicagoje. (Kalbama 

ūR: Jokia iapie Amerikos Lietuvių Ta- 
yra darbininkų padėtis, apie Į suvažiavimą. —Kel.
koncentracijos stovyklas, są-i -2’ nu«įJ£s ir

„150 dienų Tarybų Lietu

„Tikra teisybė apie Sovietu 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa-* 9 . apie cuvicuj<j, apie jua

skas iš P.rooklyn, N. Y.; T. Pa-įdėti, kaip bolševikai paėmė 
lionis iš Detroit, Mich.: H. Ba-I valdžią, tvarko 
landis iš Naugatuck, Conn.; J.
Nevis iš No. Miami. Fla.; S. Ri
dikas iš Hartville. Ohio; F.
Bushman iš So. Ashburnham.
Mass.; O. Tamašauskas iš To
ronto, Canada; D. Peleckis iš So.

žinės laisvę ir tt. ir tt 
Ypač šiuo metu ji naudin

ga ir įdomi paskaityti. J09 
kaina tik 50 centų.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
knygos autorius ”me- ATSIMINIMAI, parašė Juo-

banditams tepasiseka. Di. į Pranui Gerulskiui, Myopia 
džiausiąs iki šiol apiplėši-1 Club Tonikinės savininkui; 
mas buvo 1950 m. Bostone, Į Onai ir Steve Januškevi- 
kada iš Brink’s bendrovės j čiam, Caroline Casper’s gro-

Šiemet per 220 dienų Mas
sachusetts keliuose žuvo 
364 asmenys ir daug kartų 
daugiau sužeista. Pernai per 
visus metus sužeista 104,000. 
Dėl tų nelaimių daugiausiabuvo išplėšta $1,219,000. Šįižio salono sav.; Charlie ir

''ikm* 1 * i ryi" i 1* i *- i • » j . — • • i. vra kaltf vairuotojaF, o ne
Isikai laimėjo daugiau, virs tuvės savininkams; taipgi’ įutomobiIis ar keijas.

Mass. gen. prokurorai, kan- cia ffalima prin,inti dar 
didatui i JAV senatą Ed-

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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 Ui tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama ba pelno. Gražiau kietais apdarau kai
na $5.00; minkštais apdarau—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

O6E. Broadway Se

voj
džiagos naujai apsakymų 
knygai pamedžioti,“ bet pir
mininkas jį paprašęs išeiti, 
ir „svečias“ stebėtojas tu
rėjęs išeiti, „kam jo ideolo
gija yra socialistinė, kam jis 
bendradarbiauja su savo 
brangia tėvyne Lietuva, kam 
jis ją lanko ir aprašo faktiš
kai, autentiškai, teisingai“... 
ir jis „dar kartą apmetęs 
smalsiais žvilgsniais „veiks-

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88

pusantro miliono dolerių 
Į Bostoną dabar yra suva

žiavę žymieji pašto ir FBI 
inspektoriai ir uoliai sten
giasi plėšikus išaiškinti ir su
gauti. Policija spėja, kad

I
ward J. McCCormack ir jo 
žmonelei už dovanas šiam 
piknikui. Dėkojam visiems, 
kurie pardavinėjo ir pirko

Plymouth plėšikai yra paty- J laimėjimo dovanas ir tuo
rę ir policijos ieškomi krimi-

psl. kaina............ $LOO nalistai, policija mini net ir
NEPRIKLAUSOMĄ LIE- pavardės jos ieškomų ban-

ADMIN1STRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo mielųjų skatytojų, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ir

TUVĄ STATANT. Rapolo 
Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotrvn aGrigaitytė. 13 
novelių^ 204 psl., kaina 
$2.00.

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50 
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje: 
So. Boston 27, Mass.

E. Broadway,

d itų Bobby Wilconxson ir 
Al Nussbaum. Bet nuo įtari
mo iki sugavimo, o paskui 
iki įrodymo yra dar ilgas ke- pietų, 
lias.

Brink plėšikus tesugavo 
po kelerių metų, kai jie savo 
tarpe susipešė besidalinda
mi grobiu. Išaiškins iš Ply
mouth plėšikus, tik klausi-i 
mas kada. !

parėmė seniausią radijo 
programą Naujojoj Angli
joj, kad ji galėtų būti ir to
liau girdima kas sekmadienį 
iš stoties WLYN 1360 banga 
nuo 1:00 iki 1:30 vai. po

Steponas ir Valentina 
Minkai

Saulė irgi ne be dėmių.

Pyktis blogiausias patarėjas.

šiuos baisius skaičius: per
nai visame krašte eismo 
(trafiko) nelaimėse žuvo 
37,600 ir daugiau kaip 3 mi
lionai sužeista (tame skai
čiuje pėsčiųjų 242,500). > 

Pavojingiausios dienos y- 
ra šeštadienis ir sekmadie
nis: tomis dienomis žuvo a- 
pie 40% visų žuvusiųjų ir 
buvo apie 35% visų sužeis
tųjų. Daugiausia nelaimių 
atsitinka vairuotojams iki 
25 m. ir per 65 m. amžiaus.

Aš. Aujrustas Masalskis iš Žiežma
riu parapijos. Strivnlkų kaimo, pa
ieškai! savo reri, draut-i) Adomo Ai- 
dnko iš Strivnikn kaimo ir Alekso 
Sodones. Mes svkiu dirbom Yonkers, 
N. Y., 1912 metais.

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
9 Įnikome antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai Metų
• Draugijom* jetatų ar blankų 

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

“KELEIVIS*
E. Braedway, Seu B«ten 27,

Daugirdai apleido Bostoną Į

Irena ir Kristupas Dau. į 
girdai praeitą šeštadienį iš-j 
sikėlė į Chicagą nuolat gy
venti. Daugirdai Bostone iš
gyveno daugiau ne 10 metų, 
inž. K. Daugirdas vienoje! 
ėjo atsakingas pareigas, bet 
pernai jo vadovaujama sky
rių iškėlė į Chicagą, ir jis ten 
išsikėlė, o praeitą savaitę 
ten išsikėlė ir visa šeima. 
Sėkmės naujoj vietoj!

Inžinierių išvyka

Bostono inžinieriai kas
met ruošia šeimyninę gegu
žinę, kurioje dalyvauja Lie
tuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos skyriaus nariai 
ir jų šeimos, šiemet tokia jų 
gegužinė buvo sekmadienį, 

i rugpiūčio 19 d. Cape Cod
J Jansonų viloje “Audronė.”

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram Hetuvlftkara darnai, audėja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę lr remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBCS APDRAUDA IK! $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
30 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atek
člat

SLA—SVEIKASIS lr NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $826 | mėnesi.

8LA apdrauda—SAUGŲ NELIEČIAMA lr NEFKA- 
RAST1NA. SLA nario galima būti nuo gimimo dlsoos iki 
gilios seoatvfls.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko* 
lonljose lr Sl*A Centro- Rašykite tokio adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

“307 West 30th Street, New York 1, N. Y.



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON >4, Rugpjūčio 22, 1962

Vietines žinios
Remia E. McCormack Kur gauti biletų LDD 

metiniam banketui
So. Bostono Lietuvių Pi-1 

liečiu Draugija rugpiūčio 16 Į Lietuvių Darbininkų D—
d. susirinkime nutarė remti įjos rengiamam metiniam 
dabartinio Mass. generalinio į banketui rugsėjo 9 d. South 
prokuroro Edv.ardo McCor- Bostono Lietuvių Piliečių 
macko kandidatūrą i tedera- Draugijos salėj antram auk- 
linius senatorius. šte bilietų jau galima gauti

Tame susirinkime priimti į pas šios draugijos narius:
3 nauji nariai. i CJaneliūnienę, N. Jonuš-

-------------------------- I ką, C. Marcilionj, S. Pucetą,
M. Yalmokienę, E. \Yytens-Svečia* ii Toronto

Rugpiūčio 14 d. mus ap
lankė Antanas Baliukonis,

ki ir P. Žiruolį. 
Biletų galima gauti ir

“Keleivio” Įstaigoje darbo
kurį atlydėjo taip pat nese-' valandomis, nuo 9 iki 6 vai. 
niai iš Toronto Į Bostoną at-’ vakaro, 
sikėlęs J. Pliskevičius. A.
Baliukonis i Bostoną atvyko, 
norėdamas čia surasti savo 
gimines.

Džiova nėra išnykusi

Bendruomenės parengimai

Draugijos kovai su džio
va žiniomis, 1961 metais 
Massachusetts valstijoje pa
stebėta 1,357 nauji susirgi
mai džiova, iš jų Bostone 
459. Tie skaičiai yra truputį 
mažesni už 1959-1960 me
tų skaičius.

Balfui aukoti dar nevėlu

LB Bostono Apylinkė 
rugsėjo 15 d. 7 vai. vak. L. 
Piliečių Dr-jos 3-jo aukšto 
salėje rengia iš Europos at
vykusio dr. Jono Griniaus 
paskaitą, o lapkričio 25 d. 
toje pačioje salėje bus Lie
tuvių Bendruomenės Diena, 
kurios smulki programa bus 
paskelbta vėliau.

Kitas draugijas prašome 
minėtomis dienomis paren
gimų nedalyti.

AUTOMOBILIŲ SAVININKAI! PABUSKITE!
JŪSŲ PRIVERSTINAS AUTOMOBILIŲ DRAUDIMAS JUMS ŠIAIS METAIS KAŠTUOJA 

$101.50 ar DAUGIAU.
------ DETROITE TA PATI APDRAUDA KAŠTUOJA TIKTAI 16 DOLERIŲ.
------ < HAR1OTTE. NORTH CAROLI.NA. MIESTE. Ki R ) RA PRIVERSTINAS DRAUDIMAS. KAŠTUOJA $24.00.
------ KITUOSE MIESTUOSE APDRAUDA KAsll OJA: M A -V IIESTER, N. H., $49; CHICAGO $46; LOS ANGELES $58.

KELIAUTOJAI BUSAIS! NAKTIES DARBININKAI!
------ AR JŪS TURITE LAUKTI 20 IKI 40 MINUČIŲ AUTOBUSO SEKMADIENIAIS?
------ AR JUS TURITE EITI ARBA IMTI TAKSU K \. Kl R .lt S PIRMA AUTOBUSU NUVAŽIUODAVOTE?
------ AR JUS MOkATE 60c. 80c IR DAUGIAU VVKDAM! I DARBĄ IR ATGAL, ARBA VYKDAMI | KRAUTUVES?

PAŠALINKITE McLERNON’Ą 
BALSUOTOJAI! ATSTATYKIT VIETOS ATSTOVYBE

ADVOKATAS

JAMES J. TWOHIG JR. 
VALSTIJOS SENATORIUS

NECCHI SIUVAMA MASINA 
1960 Modeliu

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, i&siuvinėja, dirba monograma*, 
dirba iirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
625 ui vuką—galima mokėti pu $1.25

per savaitę 
HA 6-3‘JOU

Bay V iew Realty C o
Real ELstale - Insurance 

Notarv Public
Altanas JUKNEVIČIUS 

Bronius M1K0NIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan
tiems, parduodantiems, ir diau-
Iziantiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORI HESTEK AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office AV 8-4144 
|Res. A V 8-4144 ir CO 5-8841

VETERANAS Buvęs ATSTOVAS
PELIKSAS ZALESKAS. 264 BOWEN ST-. SO. BOSTON, MASS.

Dail. Juozas Bagdonas 
atvyksta ii anksto

j Pagaliau nariai susiprato
! ir tą pašalpą jam nutraukė. ■
1 bet John pasiliko caca —

Kačinskai grįžo ii 
atostogų

, mos masinos, rašomos ma 
jšinėlės, muzikos instrumen-

-------7 _ j tai ir kt. Siuntiniai yra iš-
Gyvenantis ^ashingtoneį jV'J^^elbė'ir"toliau\rar-' Komp; Jeronimas Kačin- sįUnčiami iš Bostono pašto,

lernaus meno kūrėias. . . .... * '?* . i gkas

Mūsų skyriaus vajus bai
gėsi. Jo metu, palyginti, ne
daug kas aukojo, bet visi, 
kas atjaučia mūsų brolių il
sėsiu sunkų vargą Sibire,

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

modernaus meno kūrėjasjf jtKa6 su žmona sugiązo, ato-
dail. Juozas Bagdonas, kūno islnsiąs draugųą. Kartu skel. į stogas praleidę Kulbokų ir 
Įdomių darbų paroda L. Kul-jbia’ kad atsiranda gert] zmo. Aleksomų vasarvieteje, N. 
tūl os Klubo rengiama Bosto- nių iš draugijos narių, kurie
ne, Tautinės S-gos Namuos

Hampshire valstijoj.

Siuntiniai prisiųsti paštu 
tuojau priimami ir sutvarko
mi dokumentai, kiekvienam 
besikreipiančiam siuntinių 
pinigų, maisto bei laiškų rei
kalais mielai patarnaujama 
patarimais, darbu ir atsako
ma laiškais bei siunčiami ka
talogai.

Krautuvė atidara kasdien
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., 
šeštadieniai* nuo 8 vai. ryto 
iki 4 vai. vakaro. Sekm&die- 
niai* ir šventadieniai* užda
ryta.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

visuotinio draugijos narių 
susirinkimo jam padarytai DĖMESIO! DĖMESIO! 
skriaudą stengiasi išlyginti,!
atsiųsdami po penkinę.

L.B. Bostono Apyl. valdyba1 nuo rugpiūčio 31 d. iki rug-
' sėjo 7 d., su savo paveikslais
| čia beveik savaite iš anksto,
j kad būtų pakankamai laiko

1-on M • 'parodą įruoštiIs 39 Mass. valstijos mies.

Tik Bostone ir Haverhill 
sumažino mokestį Narys

tų 35-se pakėlė nekilnoja- 
Lietuvoje ir kitur, tas gali mųjų tunų mokestį, dviejuo. 
ir dabar dar aukoti. Para- se paliko toks, koks buvo 
mos maldaujančių Balfas pernai ir tik Bostonas su Ha

I
Valandos: 2—4 ir 6—8 i

Sekmadieniais, ir šventadieniais J
»pagal susitarimą 

495 folumbia Road 
Arti Upham’s Corner 

Dorchester. Mass.
Pastai-uoju metu jo kūri

nių paroda buvo Hamiltone, 
Kanadoje, o kiek vėliau nu
matoma ir Montrealy.

Tai caca!

ISNLO.MoA.MAS Bl I \S

Pranešama, kad krautuvėj 
ir siuntinių priėmimo—Gift 
Parcels Service through Cos- 

- : mos Exj >ress Corporation Įs
taigoje gauta didesni kiekiai

Keturi dideli šviesūs kam . :ai ir i įvairių prekių t medžiagų
i vilnonių ir kt., skarelių ja
poniškų, šveicariškų, argen- 
tiniškų vilnonių ir šilkinių, 
kirpymo mašinėlių, žirklių, 
skustuvų, stiklo rėžtukų, ki
limėlių, lovatiesių, staltie
sių ir kt. Prekės parduoda
mos pigiausiomis kainomis.

Siuntiniai siunčiami Į vi
sus Sovietijos valdomus kra
štus bei Kiniją ir Lenkiją 
i Čia galima siųsti ir dėvėti 
rūbai). Taip pat duodami 
adresai Lenkijoj gyvenan
čių lietuvių siuntiniams sių
sti.

Rūbų siuntiniuose galima 
siųsti: šokoladas, saldainiai, 
ir pupelių kava bei muilas. 
Vartoti daiktai: juveliriniai 
gaminiai, laikrodžiai, siuva-

didele virtuve. Teirautis 
Fourth St.. So. Boston. Ma 
te. Tel. AN 8-8251.

64., 
... I 21

( —I Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lktuvis Gvdytoįas ir Chirurgai
X P.AY

534 Broadwav,
So. Boston, Mass. 

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

Nimai ir Vkis:
2S? Conrord Rd.. BiKrrica. Mass. 

TEL. M O 3-29 U

_____  Bostone
šiemet teks mokėti nuo 
$1,000 vertės $99.80 (taigi 
80 centų mažiau). Jeigu pri
leisti, kad visur namai vieno
dai Įkainoti, tai vis viena

turi labai daug. Mūsų visų yedull jį sumažino
pareiga ištiesti ranką varg
stantiems pavergtoje tėvy
nėje, Sibire ir kitur. Aukas 
priduoti ar atsiųsti iždinin
kui V. Stelmokui

Baltic Realty,
389 Broadway, So. Bostone

A. Andriulionis
Skyr. pirmininkas

Vaičaičiai turėjo svečių

Bronė ir Justinas Vai
čaičius paskutinėmis dieno
mis aplankė J. ir O. Telks
niai iš New Yorko, A. Vil
kas ir Jonas Radavičius iš 
Detroito, inž. Izidorius Ma- 
liška iš Montrealio.

Mirė M. Alukonienė

Rugpiūčio 12 d. staiga mi
rė Marija Alukonienė-Vil- 
kauskaitė, gyvenusi So. Bos
tone. Paliko liūdinčius sū-

PARDUODU KR KI TI \ I 21. VII UOOC •

Kol John Roman neturėjo 
savo radijo, jam nerūpėjo nė 
So. Bostono Lietuvių Pilie- 

Bostono namų nekilnojamo- Draugijos garsinimas. Jis 
jo turto savininkai moka di-! tada nėra siūlęs nei valdy- 
džiausią mokesti. Kai kurieįbai’ nei visuotiniam susirin- 
net 10 dolerių, pvz., Bed-!klmui’ kad relkia d»augiją 
ford ir Tauton: Worcestery! ga^lntl radijo programose,
pakėlė $3.40.

Mažiausias mokestis yra
spaudoje ar kaip kitaip. 

Viskas pasikeitė, kai jis
Springfielde, nes tik $49.90 i Pradėj° vadovauti radijo 
nuo kiekvieno tūkstančio.! programai ir gavo iš draugi- 
Visų minėtų 39 miestų mo- i valdybos pašalpą. Tada 
kesčio vidurkis 1959 metais kiekvieną savaitę vis ką
buvo $66.87, pernai $70.82, jnor? sugalvodavo paskelbti.
o šiemet bus $74.91 nuo ----------------------------------
kiekvieno tūkstančio. BUTAS 3 KAMBARIŲ

Garo šildymas, karštas van
duo. pirmas aukštas. So. Bosto
ne, 11 Swallow St. — visi pato
gumai. Kreiptis tel. AN 8-4390. 
Skambinti nuo 9 vai. ryto iki 

1 vai. popiet. Butas tik suaugu
siems.

(34)

E. Ketvirtis atostogauja 
Floridoje

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos pirmininkas 
atsargos pulkininkas leite
nantas Edmundas Ketvirtis 
su sūnumi Lawrence išvyko

nūs Juozapą ir Benjaminą, atostogų Į St. Petersburgą, 
kuriems reiškiame užuojau-1 Floridoje, kur gyvena jo te
tą. vai. Grįš šios savaitės gale.

..y r -4- J.— —ysr i į

Trans-Atlantic Travel 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.
390 Vest Broadway. So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusi jos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, » .. --J ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavą, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas. , .

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

nn dėžėje, kurios dydi* yra 15x15x12 co1iy. Oro paštu įgalima siųsti iki 
22 svarų siuntinius ___

IŠTAIGA LIRTUVMKA. KREIPKrrtS LIETVVTAKAI
Visi siuntėjai isitikino. kad musu ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURTSTO jgaliojimaK.

Siuntiniai priimami kasdien nuo * iki S vai. vak- ketvirtadieniais •*•
• ral. ryto iki t rnl rak. ir fadtndieniais nuo » ryto iki 2 vai. po pietp.

frBDtJAS: JONAS ADOMONIS

Parduodu "Super Food V . • •• 
Noriu duoti progą vedusiai.: aauani 
ateiviui (D.P. ( įeiti į bizni. Kra-• 
vės įrengimai apie lO.OOn d<>i. 
be mokesčio. Gera proga. ,'<• :a ' •: 
Tel. PL 2-9150. L. Brod>

REIK PATYRI ŠIO BARTENDERHl

Geras atlyginimas, lengvos darbo są
lygos. Kreiptis pa.' Petrą Peldzių.

Ftrand t'afe Corp.
374 W. Broadway. So. Boston. Mass.

GERAS NAM\S

Dorchester. arti So. Boston >. po 
5-5-5 kamb., atskiras gari ii< apšildy
mas, vienas su aliejum, kieto medžio 
grindys, fi verandos Ipia/.z <:>. dide
lis sklypas žemės. Savininkas, ligo
tas ir senas, turi greitai parduoti.

Kreiptis: Peter Yankun, tęleronąs- 
GE 6-14fi5 vakare po 7 vai., a^-ba 
AN 8-0<?05 visą diena.

(33)

DOVANOS I LIETUVĄ

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

359 W. Bro*4way 
So. Boston 27, Ma**.

Telef. 542 - 1767 
Vedėjas J. Vaičaiti*

(Skelb.)

Peter Maksvytis j
Carpenter & Builder i
925 E. Fourth St., >

So. Boston
Atlieku visas pataisymo, remon- ' 
to ir projektavimo darbus iš lau- < 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- ’ 
lavimą. šaukite visados iki 9 va- ■ 
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogas
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISO* 
Taisome. Šinge’.iuojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko siena*.

Pree Estimatee
SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
Ckarlea Ir Peter Ktelauskai 
Garantuojame gerą darbą

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

J PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINI\l ( AR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER REI \Y
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION ( HAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ AI.IE.IAI S 
TANKAS IR • DARBAS I z.

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Ankšto Spaudimo

$269.

Apsidrausk
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeaee—CouetaMe

598 E. Broadw*y 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

TELEFONAS AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

__ :

4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADM AY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

21 Valandų aptarnavimas

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

GEneva K-12M

£ Dažau ir Taisau
► Namus iš lauko ir viduje. 

Lipdau popierius, ir taisau 
viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
... medžiagą.

H The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit j 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. ryto iki 8 vai. v., išskyras šventadienius ir sekm. 
MMoeeeoocooooooc:

JONAS STARINSKAS 
220 Sarta Hill Avė. 
Dorchester, Mae*. 
T«L CO 5-5864

tunui m*

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Charles J. Kay
LIETUTIS

Plnmbtag—ffeatin*—Gtn—OIl 
| Gar® ftilimą permainai S27S 

Telefoną*: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.

Flood Squarc 
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
«» KAST BROADHAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namam.

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




