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Kautynės Tarp Kinų
Kelia Susirūpinimą Amerikoj
Jau Antrą Savaitę Kinijos Komunistai Puola Naciona

listų Valdomas Salas; Kinų Komunistai Grasina 
Atakuoti Quemoy Salas; Sovietų Spauda Žada

Kinų Komunistams Visokių Pagalbų For- 
mozai “Vaduoti”.

Ar Anglai ‘‘Kariaus
Su Islandija?
-

Tarp Islandijos ir kitų 
vastybių iškilo sunkiai iš
sprendžiamas ginčas. Islan
dija paskelbė, kad ji savi- 
nasi jūrų vandenis 12 mylių 
nuo pakraščio, kaip tų daro 
ir Sovietų Rusija.

Kitos valstybės to Islandi
jos vienašališko jūrų vande
nų pasisavinimo nenori pri
pažinti, nes iki šiolei tik 4 
mylios jūrų pakraščių buvo 
skaitoma priklausą atski
roms valstybėms, o visi kiti 
jūrų vandenys buvo “laisva 
jūra”.

Ginčas turi nemažai reik
šmės todėl, kad Islandijos 
pakraščiuose yra daug žu
vų. Tas žuvis gaudo anglų, 
prancūzų, danų, norvegų ir 
net rusų žuvininkai.

Anglija pasiuntė apie 100 
savo žuvininkų laivų į Is
landijos pakraščius ir kartu 
pasiuntė keletą mažų karo 
laivų, kad tuos žuvininkų 
laivus saugotų nuo Islandi- 

Sovietų Rusija pereitos jos “karo laivų”. Anglų ka- 
savaitės gale per “Pravdą”: ro laivai jau sutrukdė Islan- 
paskelbė, kad rusai esą pa- dijos karo laivams suimti 
siryžę kinų komunistams pa- vieną žuvininkų laivą.

Islandijos ministeris, ku-

Kinų komunistai jau ant
ra sąvaitė smarkiai apšau
do Quemov salas Kinijos 
pakraščiuose ir skelbia, kad 
jie tuoj pat paims tas salas. 
Jie kviečia kinų nacionalis
tus tose salose nieko nelau
kiant pasiduoti.

Kautynės pereitos savai
tės gale ėjo jūroje. Kinų na
cionalistai skelbia, kad jie 
per dvi dienas kautynių nu
skandinę 23 komunistų 
greituosius torpedinius lai
velius ir 5 laivelius sugadi
nę. Nacionalistų karo laivai 
sakosi neturėję nuostolių. 
Sako, tai buvo didžiausias 
susikirtimas prie Quemoy 
salų.

Arnerikos vyriausybe dar 
neskelbia, ar ji padės kinų 
nacionalistams ginti Que- 
moy ir Matsu salas, bet A- 
merikos karo laivynas ir y- 
pač oro laivynas paskutinė
mis dienomis buvo žymiai 
sustiprinti, Amerikos karo 
pajėgos yra pasiruošusios 
galimų kinų puolimą prieš 
Formozą (Taiwan) sulaiky
ti.
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INTEGRACIJOS KLAUSIMAS AUKŠČIAUSIAME TEISME

Little Rock aukštesnės mokyklos (virš a j kairėj) integracijos klausimas dabar 
sprendžiamas aukščiausiame teisme- Negrų advokatas Thurgood Marshall (vir
šuj dešinėj) atstovauja negrus mokinius ir reikalauja, kad mokykla ir šiemet 
priimtų negrų vaikus. Teisėjas Charles E. Whittaker (dešinėj apačioje), aukš
čiausio teismo narys, buvo prašomas patvarkyti, kad mokykla priimtų ir negrų 
vaikus, bet aukščiausio teismo pirmiem kas Bari warren nutarė sušaukti nepa
prastų teismo posėdį ir klausimų išspręsti. Apačioj kairėj matosi, kaip mokiniai 
registruojasi Little Rock mokykloje. M ekslas turi prasidėti rugsėjo 2 d.

Bus Derybos Dėl A-Ginldų 
Bandymų Uždraudimo

Ruui Sutinka Derėtu; Derybų Pradžia Būtą Spalio
Gale; Rusai Norėtų Ii Anksto ligauti Visų Pasi

žadėjimą Nebedaryti Bandymų Nesusitarus Del
Kontroles; Vakaram* Kontrolė

Alžyriečių Teroras 
Visoj Prancūzijoj

Sovietų Rusija per N. 
Chruščiovą pareiškė sutiki
mą su Amerikos pasiūlymu 
derėtis dėl atominių ginklų 
bandymų uždraudimo. To
kias derybas Amerika siūlė 
spalio mėn. gale ir rusai su 
laiku sutinka. Amerika su

Pereitos savaitės pradžio
je alžyriečių teroristai Pran
cūzijoj užpuolė keliose vie
tose aliejaus sandėlius ir 
daug milionų galionų. alie-,'“*“ ?unen“
jaus sudegino. Ta proga ai- !?,nka ^eretis Ženevojejaus sudegino, ra proga ai- v , žyriečiai nušovė 4 prancūzų New Yorke 
policininkus ir kelius sužei
dė. Visą pereitą savaitę te
roristai bandė padegti ir 
daugiau aliejaus sandėlių.

Pirmą kartą Alžyro maiš
tininkai darė tokį platų ir 

j gerai suplanuotą puolimą 
prieš prancūzus pačioje 
Prancūzijoje. Policija daug 
įtariamų alžyriečių suėmė ir 
tardo.

ar
Rusai linksta 

derėtis Ženevoje.
Kalbos apie naujas dery

bas vyksta kartu su rusų 
grasinimais, kad jie viso
kiais būdais padės kinų ko
munistams atsiimti iš kinų 
nacionalistų Taiwan salą 

Derybos dėl a-ginklų ban
dymų uždraudimo vyks pa
siremiant mokslininkų pasi
tarimais. Mokslininkai pri-

Prancūzijoj dirba jvairio-l^0, *ŠT?d“’ kad a‘on,{nil» 
nramnnfe ,„i. «lnklM bandymus galima su-

Anglijoj Kyla j 
Rasinės Kiaiūėn_____ I

Jau antrą kartą bėgyje 
dviejų savaičių Anglijoj ki-

Spręs Integraciją
Balsuoja 

Rugsėjo 8 Dieną

Aukščiausias
Į Maine valstijos balsuoto- 

šalies teis- jai rinks kongreso ir senato

se pramonės srityse apie 
400,000 alžyriečių, kurių ne
maža dalis yra įtrauktą į 
Alžyro maištininkų organi
zaciją. Iš tų darbininkų su
kilėlių organizacija renka 
duokles kovai prieš prancū
zus ir dažnai nenorinčius

lo rasinės riaušės tarp bal- mas. pereitą savaitę susirin- narius kita savaitę, rugsėjo duoklių mokėti savo tautie-
. • • ti _ • - ’• . Vn i nonufil'.icio iincoJi Jv n i m i... J________ i TZ  -__ • i

dėti visais būdais “išvaduo
ti” Taiwan (Formozos) sa
lą iš amerikiečių “okupaci
jos”. Kiek tas “grasinimas” 
ar įspėjimas yra vertas, pa
lodytų tiktai karo veiksmai, 
jeigu kinų komunistai ban
dytų užimti Taiwan salą 
Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles jau grįžo iš 9 
dienų atostogų, bet apie lai
kyseną Quemoy salų atžvil
giu nieko nesakė.

Kinų komunistai skelbia, 
kad jie nutraukę susisieki
mą tarp Quemoy salų ir 
Taiwan salos, bet amerikie
čių informacijos tą žinią už
ginčija. Susisiekimas laivais 
nėra nutrauktas, bet Que- 
moy salos aerodromas yra 
komunistų apšaudomas, to
dėl lėktuvų susisiekimas y- 
ra netikras.

Vakaruose mažai kas abe
joja, kad kinų komunistai 
pradėjo savo puolimus prieš 
pakraščių salas susitarę su 
Maskva ir tyčia tuoj po to, 
kai Viduriniųjų Rytų padė
tis kiek atslūgo. Kinų komu
nistai kanuolėmis bando, įsi
veržti ne tik į pakraščių sa
las, bet ir į Jungtinių Tautų 
organizaciją.

Šios savaitės pradžioj ko
munistai tęsia puolimus 
prieš Quemoy salą Ameri
kiečių korespondentai pra
neša, kad sala yra taip 
smarkiai apšaudoma ir puo
lama torpedinių laivų, kad 
prie jos priplankimas yra la
bai sunkus.

ris daugiausiai už 12 mylių 
vandenų pakraščius kovoja, 
yra komunistas ir anglai įta
ria, kad jis tą daro Maskvos 
pakurstytas, kad Islandiją 
ištrauktų iš NATO sąjun
gos. __

ANGLIJOS DARBO
UNIJŲ KONGRESAS

Šį pirmadienį Anglijoje, 
Boumemouth mieste prasi
dėjo Anglijos darbo unijų 
kongresas, kuriame daly
vauja atstovai nuo 8,377,325 
organizuotų narių. Pirmą 
kongreso dieną buvo aptar
tas komunistų ardomas dar
bas unijose ir jų pastangos 
unijas naudoti politinėje ko
voje. Komunistai yra nežy
mi mažuma unijose, bet 
jiems pavyko kai kuriose li
nijose įsipiršti į vadovybę 
ir tuo būdu jie gauna progos

tųjų ir nėgių. Rugpiūčio 31 ^o i nepaprastą posėdį ir 8 d. Tas bus daroma pasku- 
d. rasinės riaušės kilo Lon- svarstė Little Rbck aukšles- tinį kartą. Vėliau Maine 
done. Muštynėse keli žmo- niosios centralinės mokyk- balsuos kaitų su visa tauta, 
nės buvo sužeisti peiliais ir J°s integracijos klausimą, pirmąjį antradienį lapkri- 
akmenimis. Riaušėse daly- Žemesnieji teismai vienas čio mėnesio
vavo apie 400 žmonių. Po- pasisakė už atidėjimą inte-j per daug metų Maine val- 
licija suėmė 12 riaušininkų, gracijos 2 su puse metų, o stijos balsuotojai balsuoda- 

Rasinės riaušės prieš ke- apeliacijos teismas pirmojo vo visada 3 mėnesius anks- 
lias dienas buvo kilusios teismo sprendimą panaiki- čiau ir iš to žmonės spėda- 
Nottingham mieste. Tame11.0* Byla atsidūrė aukščiau-vo> kajp išpuls viso krašto 
mieste riaušės pasikartojo šiame teisme. rinkimai. “Kaip aina Maine,
ir rugpiūčio 31 d. I A. Teismas išklausė šalių taip eina visas kraštas”, ši

Rasinės riaušės Anglijoje advokatų ir vyriausybės at- tas posakis kilo iš to, kad 
kyla dėl to, kad apie 200,- stovo nuomonių ir nutarė Maine valstija balsuodavo 
000 ar daugiau negrų iš Va- bylos klausimą tęsti rugsėjo anksčiau ir dažnai parody- 
karinės Indijos atsikėlė į 11 dieną. davo, kur link krypsta viso
Angliją pokariniais metais Tuo Arkansas pjkrašto balsuotojai,
ir varžosi su vietiniais dar- bernatorius Faubus gavo iš! Sl«met. Ma,ne valstijoje 
bimnkais dėl butą ir darbų. vaIstijos seimelio įgaliojimą svarbiausios rungtynės eina 
Ateiviai negrai yra koncen- mokyklą visai uždaryti jei gubernatoriaus demo- 
truoti keliose pramonės sri- teismas pasisakytų už > jn-įkrato Muskie ir senatoriaus 
tyse ir dėl to jų buvimas u i (įsileidimą neg- repubhkono Payne dėl vie 
ypač metasi į akis ir kelia mokinių). Gubernatorius įtos senate-

čius šaudo. Kas mėnesį ke
lios dešimtys alžyriečių žūs
ta nuo saviškių teroristų.

Alžyro sukilėliai* dabar 
grasina, kad jie sabotažuos 
prancūzų keleivinius lėktu
vus ir kitas transporto prie
mones.

Mirė Kandidatas 
George Fingold

sekti, todėl pasiremiant 
mokslininkų prieitomis išva
domis bus kalbamasi apie. 
ginklų bandomų sulaikymą 
ir apie- įvedimą kontrolės, 
kad niekas susitarimo ne
laužytų.

ATOMINIS GERBŪVIS

DAR NE ČIA PAT

Ženevoje vyksta plati ato
minių mokslininkų konfe
rencija, kurioje dalyvauja 
apie 5,000 delegatų iš 65 
kraštų. Susirinkę mokslinin
kai tariasi apie atominės e- 
neigi jos naudojimą taikiems 
tikslams.

Iš pranešimų atrodo, kad
M i^*. atominis gerbūvis dar nėraMassachusetts valstijos re- taip arti, kaip kai kas pra-

nepasitenkinimo.

Vlmo Teismas
Faubus sako, kad jam aukš
čiausio teismo pasisakymas 
nėra ‘‘šalies įstatymas”.

Pasmerkė 10 Nacių V“1? Rock aukštesnioje
---- mokykloje mokslo pradžia

Vokiečių teismas Ulmo atidėta iki rugsėjo 15 d.,

Lebanone Vis Dar 
Eina Šaudy masis

Lebanone sukilėliai dar 
nesudėjo ginklų ir šalies so-

mieste per 4 mėnesius nag-kad aukščiausio teismo pa-Etinėje Beirote jie karts nuo 
rinėjo 10 nacių bylą už žy- 'sisakymas būtų padarytas įkarto pradeda šaudyti kur

ir tuo „liau ue irauna žudym4 Lietuvoje ir pirma negu mokykla pradės ji akliu vo.
, ,• • J ®... • I J?.* prie Lietuvos sienų. 10kai--veikti. Lebanono opozicija, atro-drumsti visą unijinį judėji-*. . ivuaiJ 1 J J tinamųjų pereitą savaitę bu-1 -------------------------- - do, yra pasiryžusi demons-

vo nuteisti kalėti nuo 3 ikil^Ae jtruoti savo karišką galią ikimą.

Prezidentas Pasirašė
Pensijų Pagerinimą

/statymas apie pensijų pa
gerinimą jau pasirašytas 
prezidento ir todėl visi pen
sininkai, kurie dabar gauna 
senatvės pensijas, vasario 
mėnesio pradžioje gaus pa
didintas pensijas. Pensijų 
padidinimo nereikia prašy
ti, jos bus padidinto? auto
matiškai.

15 metų kalėjime už nužu- 
mą 5,202 Lietuvos žydų.

Bylos eigoje paaiškėjo 
biaurūs nacių žiaurumai 
Lietuvoje. Vyriausias kalti
ninkas Tilžės Gestapo virši
ninkas Hans Boehme ir Til-

KAS TURI TVARKYT 
ERDVES TYRINĖJIMĄ

Amerikos 
J. T. organizacijoje, H. C. 
Lodgc šį antradienį kalbėjo
Amerikos legionierių 40-a- 

žės saugumo policijos virsi-į me suvažiavime ir ten iš-
ninkas Wemer Herschman dėstė Amerikos pažiūrą, kad 
nuteisti kalėti po 15 metų, I erdvės tyrinėjimas ateityje 
kiti gestapininkai ir SS bu- būtų vykdomas J. T. orga- 
deliai gavo mažesnes baus- nizacijos kontrolėje. Tokį 
mes. Apie tą bylą “Kelei- pasiūlymą Amerika darys J. 
vyje” buvo plačiai rašyta. T. seime šį mėnesį.

pasikeis dabartinė vyriausy 
bė. Naujas prezidentas Che- 
hab rugsėjo 23 d. perima 

ambasadorius;valdžią iš prezidento Ša- 
mun, bet ar po to opozicija 
vis dar tęs savo šaudymo 
pratimus, nėra žinoma. Nau
jai išrinktas prezidentas 
Chehab, kuris yra kariuo
menės vadas, nieko nedaro,

publikonų kandidatas į gu
bernatoriaus vietą George 
Fingold, buvęs Mass. valsti
jos generalinis prokuroras, 
staiga mirė rugpiūčio 31 d. 
vos sulaukęs 49 metų am
žiaus.

G. Fingold buvo popu
liari^ generalinis prokuro
ras ir rinkimuose republiko
nai tikėjosi jį išrinkti gu
bernatoriaus vietai. Jis mirė 
širdies liga. Pereitą šešta
dienį jis jau buvo pradėjęs 
rinkiminę kampaniją ir skel
bė, kad gandai apie jo ligą 
yra skleidžiami politinių 
priešininkų.

Massachusetts republiko
nai dabar paskubomis taria
si dėl išstatymo kito kandi
dato.

Prancūzijoje Eina
Balsavimo Kampanija

šią savaitę visoj Prancū
zijoj prasidėjo “balsavimo 
kampanija” už ir prieš de 
Gaulle vyriausybės pasiūly
tą naują konstituciją. Milži
niški mitingai, susirinkimai, 
agituojama per spaudą ir

našauja. Dar praeis gal 10 
metų iki atominė energija 
gamins elektrą taip pat pi
giai, kaip dabar gaminama 
su pagalba anglių, o vande
nilio įkinkymas į taikų dar
bą gali pareikalauti dar ir 
20 metų laiko.

Bet Anglija, Prancūzija ir 
Italija skubina atominę e- 
nergiją naudoti elektrai ga
minti, nes tie kraštai neturi 
užtenkamai anglių, o alie
jaus gavimas iš Viduriniųjų 
Rytų gali pasidaryti ne vi
sai tikras reikalas.

Automobilių
Laukia Streiko

Detroite daug kalbama, 
kad automobilių pramonėje 
greit gali kilti streikas. Taip 
kalbama unijistų tarpe, bet 
dar nėra tikrumo, kurioje 
korporacijoje streikas iškil
tų. General Motors korpora
cijoj prieš Darbo Dieną jau 
buvo kilę dalini streikai. 
Derybos dėl naujos darbo 
sutarties kol kas nejuda iš 
virtos. Darbdaviai atrodokad ginkluota opozicija su

dėtų ginklus ir kad kraštas atsišaukimais, o taip pat lyra susitarę ir siūlo pratęsti 
i normalų gy-{naudojama radijas ir televi- ‘seniau veikusią darbo sutar- 

rija. M dviem metams.
pradėtų gyventi 
venimą.
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Kinų nebaigtas baras
Rytai ir Vakarai dabar kalbasi apie naujas dery

bas kur nors Ženevoj ar New Yorke dėl sulaikymo ato
minių ginklų bandymų. Rytų ir Vakarų mokslininkų pa
sitarimai Ženevoje tokioms deryboms paruošė dirvą ir 
net padarė susitarimą dėl to reikalo galimą. Tokios de
rybos gal ir prasidės spalio mėnesio gale. nors, kaip tai 
jau Įprasta, prieš derybas Chruščiovas mėtosi visokiais 
kalinimais, įtarinėjimais ir nusiskundimais. Beje, Sovie
tų diktatorius, kalbėdamas apie derybas dėl atominių 
ginklų bandymų uždraudimo, pasakė, kad Sovietų Rusi- j 
ja irgi galinti daryti atominius bandymus, nes jos atsisa- j 
kymas nuo tokių bandymų jau nebegaloja! Paskelbė, 
kad bandymų nebedarys, o dabar praneša visam pasau
liui, kad atsisakymas buvo tik dėl svieto akių, dėl pro
pagandos .. . Tiek verti Chruščiovo pažadai.

Vakarams ir Rytams bekalbant apie derybas dėl 
atominių ginklų bandymų uždraudimo, Maskvos sąjun- i 
gininkai kinai, žinoma, susitarę su Maskva, prisiminė,- 
kad jie dar nėra pabaigę pilietinio karo ir dar turi “iš
vaduoti” iš “Čankaišeko klikos” kai kurias salas Paci- 
fike ir ypač Taiwan salą (Formozą), kurioje gyvena apie 
10 milionų kiniečių.

“Atsiminę” nebaigtą karą, kinų komunistai pradėjo 
smarkiai bombarduoti QuemOy salas netoli Kinijos pa- Į 
kraščio ir grasina tas salas imti šturmu, o vėliau žada ;

JIS IEŠKOS “PRAKTIŠKŲ ŽYGIU”

Jungtinės Tautos viena baisu nutarė įgaHoti gene
ralini sekretorių Dag HammankfoM nufuti “praktišką 
žygių“ tvarkai ir ramybei Viduriniuose Rytuose įvyk
dyti. šiuo metu jis bako Vid. Rytą valstybes ir ta
riasi su ją politikos vadam.

, vietinių žmonių jie visgi ne
išnaikino ir daugelyje vietų,, 
dar ir dabar “arabų kraš-j- 
tuose” yra nemažai kitų 
tautų žmonių. Pavyzdžiui, i 
Maroke apie pusę gyventojų 
yra berberai, kurie yra ma- 
gometonys, bet nėra arabai.

Kas savaite
Integracija povėliai Milžiniška dauguma gy-

„ -j * r. ta v - ventojų, maždaug 5 prieš 1, 
Prancūzų valdomoje Alžyro , iezl en .. * .pasisakė už atskirą Alaskos
iproyincijoje vargu ar yra Kada"gi k°—
bent pusė gyventoju arabų, 
ten gyvena kabliai, berberai linkJ
ir tik miestuose vyrauja a- k kl inteeraciia 
rabai. Net arabiškame Irake* 
apie 20% gyventojų yra

į kurdai, kurie net kelis suki- aukžčiausio teismo gorendi- 
limus darė, kad galėtų atsi- t _ 
kratyti arabų viešpatavimo.
Kai kur arabų užkariauti 
žmonės sugebėjo net savo 

i tikybą išlaikyti, kaip pavyz-l“»
Arini 800 000 libaniečiu 13 spienaimą.

Generalinis

vais, pasisakė, kad jis
kad

į integracija y 
“lėčiau”, bet šiaip jau pre
zidentas atsisakė kritikuoti 

io teism 
mą ar jam pritarti. Vyriau
sybė turi vykdyti teismo 
sprendimą, nežiūrint kaip 
kas vyriausybėje bevertintų

Arabą vienybe?

džiui 800,000 libaniečių 
krikščionių ir virš dviejų!

•milionų Egipto gyventojų, P* Pat ’J1?*
kurie ir dabar išpažįsta paorėze, kad mokyklų 
krikščionių tikybą (koptų integracija turi būti vykdo

ma, kaip teismo patvarkyta, 
nes tai yra ne tiktai šalies

prokuroras

Ar visi arabai susijungs ir dykumos kada nors pra- 
kada nors į vieną arabų vai-,žys! Tada arabai bus tur-ir Taiwan salą “vaduoti __

Amerika yra pasirašiusi bendro gynimosi sutarti stybę? Jei tas įvyks, tai pa- tingiausia pasaulio tauta, jei 
su kinų nacionalistais dėl gynimo Taiwan ir Pescadores šaulyje išdygs dar viena di- jie susijungtų į vieną vals- 
salų. Jei komunistai bandytų tas sąlas užkariauti, Ame- džiulė valstybė, kuri galtybę.
rika padėtų kinų nacionalistams jas ginti. Tuo tikslu jungs apie 80 miKonų žmo- ' Visos arabų žemės yra gin- 
Amerika laiko stiprų septintąjį laivyną lytiniame Pači-j nių, nes taip vadinamuose klu užkariautos, išskyrus A- 
fike ir šiomis dienomis tą laivyną žymiai dar sustiprino, “arabų kraštuose” tiek yra rabijos pusiasalį, kur nuo 
Kinų komunistai žino, kas jų laukia, jei jie bandys verž- gyventojų..
tis i Taiwan salą. Jei jie visvienb^ymą darytų.
tai tik susitarę su Maskva pradėt dideų kaią. Dabar jų yra 10. Viena ne- gal kokie 7 milionai gyven-

Pagal sutartį su kinų nacionalistais, Amerika nėra .prįklausoma arabų valstybė tojų. Tiek žmonių ten galė- 
pasižadėjusi jiems padėti ginti mažąsias salas Kinijos —Sirija, savo nepriklauso- 
pakraščiuose, bent viešai toks pasižadėjimas neskelbia- mybės atsisakė ir susijungė 
mas. Tų mažųjų salų gynimas priklausytų nuo Amerikos gu Egiptu į nauju vardu pa- 
vyriausybės apsisprendimo. isivadinusią Jungtinę Arabų

Kimios Dilietinis karas nėra baigtas. Kinų naciona- Respubliką. ......................
V 4. • v ik V ie Taiwan salos nakils kada nors į Arabų kraštai” užima la- giptą ir visą siaurinę Afn-
listai kalba, 3 __fromiimstu hm ^ai plačius žemės plotus. Jei ką. Kur tik jų kardas pasi
vaduoti visą Kmiją is Maskvos agentų—komun stų J su<jėti vfeug kraštus, rodė stipresnis, ten arabai
go. Bet kada tas bus? Praktiškos reikšmes tos kalbos tu- gausjs terįtorija daugdi- atvedė žmones prie “tikro- 
rėtų tik tame atsitikime, jei komunistų valdomoj Kinijoj 'desnė Ameriką Arabų jo Dievo ir jo pranašo Ma- 
kiltų dideli neramumai, arba jei Amerika sutiktų tokią , valstybių žemės plotas sie-
Čankaišeko “vadavimo misiją” remti visa savo kariška Jkia 3,231,785 ketvirtainių 
galia, kas būtų tik kilus naujam pasauliniam karui. i mylių. Į šitą milžinišką kra-

Suprantama, kad kinų komunistams nėra patogu tu- įštą nėra įskaitytas Alžyras,
... * -- —■__kuris dabar vra dar nra n purėti savo pašonėje mažą nuo

amžių gyveno arabų gimi
nės ir tarp savęs pešėsi. Da
bartinėje Arabijoje gyvena

jo gyventi ir senovės lai
kais, kada arabai pakilo 
“pasaulio užkariauti”. Ara
bą kariauninkai užkariavo 
Palestiną Siriją, Iraką, E-

sekta, kuri vyrauja ir Abisi-

Kalbėti apie arabų rasę iš Įstatymas, bet ir moralinė 
viso yra nesąmonė, nes ara- Pnev°^, to reikalauja tei- 
bai yra daugiausiai maišy- sln^umas*
ta tauta pasaulyje. Juos Prezidento pasakyme to- 
jungia kalba. Bet ir jų kai- kio tvirtinimo nėra. Jei kas 
.ba turi daug tarmių ir tik Jaukė prezidento vadovavi- 
rašto kalba, arba klasiška a- mo integracijos reikale, lau- 
irabų kalba visiems užka- kimas neišsipildė. Preziden
tautiems kraštams yra ta tas pasisako už vykdymą įs- 
pati, o šiaip jau vakaru a- tatymo, bet kad jis tam įsta- 
rabas nesusikalba su Arabi- tymui pritaria — jis nesitei- 
jos arabu, tiek tarmių skir- kia pasakyti.
tumai yra dideli. ‘ Tuo tarpu mokyklų inte-

A rabai užkariavo žemių Racija vyksta povaliai. N. 
platybes per, palvginus, ja- A.A.C.P. (organizacija neg-
bai trumpą laiką? Per 100 P3Z3?^\remt;)
metų nuo Magometo mirties kad is 3,000 mokyklų dis- 
arabai jau buvo išplatinę tnktų pietinėse valstijose 
pranašo tikybą tarp daugy- kol kas tik 770 distnktų šj 
bės žmonių. Ju itaka siekė tedarė, kad mokyklųinte-
nuo Ispanijos iki Centrali- o
nės Azijos (dabartiniame didžiulė dauguma visiškai 
Sovietų Turkestane). nieko nedarė integracijai

Arabu veržimasis į Euro- .
sulaikytas lygiai į ,.^aiP reikalas atrodo auks-

gometo”.
Kadaise arabai buvo už

kariavę ir Ispaniją. Ten jie 
nesugebėjo užimti viso kra-

jų nepriklausomą Kiniją ' kuris dabar yra dar prancū- (što. Ralikę krikščioniški “pa- 
J't r . „„u™., krasriar kanavn su ara-

Taiwan saloje. Tokios Kinijos buvimas jiems yra nuola-
tinis priminimas, kad jų režimas dar nėra galutinai lai- iklHiagJ^sPdar vaW(> anglai 
mėjęs ir bet kokio sumišimo proga Čankaišeko kanai •- - - ’
dar gali pasirodyti pačioj Kinijoj ir pridaryti jiems vi
sokių nemalonumų, o gal net ir sprandą jiems nusukti.
Dviejų'Kinijų buvimas yra galimas tik todėl, kad mes 
turime ir “du pasauliu”. Kol Amerika nori turėti tam ti
krą atsvarą Tolimuose Rytuose prieš kinų komunistus, 
tof mažoji Kinija Taiwane gali gyvuoti. Bet tas duoda 
Maskvai ir Peipingui progą bet kada pradėti “Taiwano 
vadavimą” ir sukelti net pasaulinį karą, nors dėl pro
gos jie ją visada suras, jei Maskvos ir Peipingo diktato
riai apsispręs bandyti jėgas.

Jei prieitų kada nors prie pastovesnio “sugyvenimo” 
tarp Rytų ir Vakarų, tada ir Kinijos. suskaldymas gal 
rastų taikų sprendimą, kaip ir suskaldymas Vokietijos.
Korėjos, Anamo. Bet tai ateities reikalas ir, rodos, tolo
kos ateities. Šiuo tarpu Tolimuose Rytuose, kaip ir Vidu
riniuose Rytuose, arba, pagal komunistų vadų užgaidą, ir 
bet kuf kitur pasaulyje turime trynimosi vietų, iš kur gali 
bet kada kilti didelio gaisro ugnis.

kaip Kuwait, Adenas ir eilė 
“sultonysčių”.

Jei sudėti visas žemes, ku
rias arabai yra apgyvenę ar 
kurias jie savinasi, tai gau
sis teritorija veik dvigubai 
didesnė už Jungtines Ame- 
•ikos Valstybes.

Žemių platybės nėra vis
kas. Arabų gyvenamos že
mės yra daugiausiai neder
lingos, labai daug dykumų 
ir, palyginus, mažai ten tė-

kraščiai” kariavo su ara 
bais per 700 metų, kol juos 
visiškai išvarė iš dabartinės 
Ispanijos teritorijos.

Arabai užimtuose kraš
tuose vietinių žmonių neiš
naikino. Jie jiems tik su 
laiku primetė savo tikybą ir 
savinosi užkariautų tautų 
moteris, kurias ėmė į hare
mus ir daugino savo gimi
nę, kaip žemės dulkes.

Pagal seną arabų paprotį 
kiekvienas vyro arabo vai
kas skaitėsi arabas, nežiū
rint kas jo motina buvo. To

ra derlingų žemių ar girių, i dėl arabų gyventojų prieaų- 
bet ateityje kas žino? Gal glius buvo labai didelis. Bet

A P Vz v a Ig
NORIT NEPRIKLAUSO
MYBĖS? — PRAŠOM!

kad
Um”.

Prancūzija

Gaulle neužsiminė, bet kvie-
koIoniaIin^alkybė.JOSko-M AIzjto gyventojus bai-
lonijos ir dabar apima pla- s“‘‘ “n»n» k°nA^1J*’
čiausias sritis žemiu ir iki ° s3"^131 ir
šiolei nė viena Prancūzijos ;Prancūzijos bus nustatyti 

3<Miau. De Gaulle jei ir no-
yi y rįso yt negalėtų pasisakyti už

kolonijoms nepnklausomy-iA1* « .
hp Rpikėin dp GauIIp kad A*zyro nepnKiausomyoę ll£‘JJA

1 J r • y įna nemažai prancūzų, kūne 
Nepriklausomybės sieki-į nenori patekti po arabų val-

ir Olandijos yra seniausia

nesiprieSins

Dakaro mieste nepriklau- vėliau yra neišvengiamas tarpu dar “sprendžia” gink 
Gaulle grižo iš Afrikos, kur eomybės šalininkai, būk tai dalykas. De Gaulle užbėga'lai, o paskui, po konstituci- 
jislanKė prancūzų kolonijas komunistų agitatorių sukur-’už akių kolonijų gyventojų jos reformos, gal ir tam 
ir kailį jo apie Prancūzijos i triukšmingai pasitiko reikalavimui ir duoda jiems skaudžiam klausimui bus 
konstitucijos reformą. Vi- ^en- de Gaulle ir šūkavo lai- progos pasirinkti, ar jie no-surastas žmoniškas spren- 
sur, išskyrus Alžyrą, gen. de ke jo kalbos. Dėl jų pačių ri tuoj pat gauti nepriklau-į dimas.

Prancūzų vadas gen. de

Gaulle ąiškino Afrikos kąh> 
niju gyventojams, kad jie 
gali pasirinkti: visišką ne
priklausomybę, plačią auto
nomiją^ ar federaciją Pran-

I mas kolonijose anksčiau ar džia. Alžyro klausimą šiuo 
- vėliau yra neišvengiamas tarnu dar “snrendžia” crink-

sukelto triukšmo agitatoriai somybę, ar kiek vėliau, o 
net negirdėjo, kai de Gaulle gal jiems patiks gyventi tu-
sakė:

‘Plakatų nešiotojams (su 
i priklausomybės šūkiais) aš

rint plačią vidaus autonomi
ne- W Prancūzų Unijos rėmuo-

sas jau yra nutaręs suteikti 
Alaskai valstijos teises, tai 

lf3dįklausimas yra išspręstas ga- 
vyktyilutinai. Turime 49-ąją val

stiją! . •
Alaska bus pati didžiau

sioji Amerikos valstija, virš 
dviejų kartų didesnė už Te- 
xas valstiją. Bet gyventojų 
joje labai maža, ir balsavi
me dalyvavo tik 40,000 
žmonių, o šiaip visame mil
žiniškame krašte gyvena tik 
apie '200,000 žmonių. v 

Reikia manyti, kad gavu
si valstijos teises Alaska su
klestės. Jos žemės gelmių ir 
paviršiaus turtai, jos girios 
ir upės, laukia darbščių ran
kų.
Kinų karas

“Neduoti buržujams ra
mybės” — toki atrodo ko
munistinių šalių politika. 
Vos tik šiaip taip buvo lai
kinai užmozotas Vidurinių
jų Rytų ginčas, tuoj iškilo 
kautynės prie Kinijos pa
kraščių. Kinų komunistai 
pradėjo daužyti kinų nacio
nalistų laikomas salas, prie 
Kinijos ir dar nežinia, kas 
įs to įseis.

Jei kinų komunistai ban
dys “išlaisvinti” ne tik pa
kraščių salas, bet ir Taiwan 
(Formozos) salą, jie susi
durs su Amerikos 7-uoju ka
ro laivynu ir atsikąs dantis. 
Bet ar jie. bandys?

Greičiausiai tai yra tik 
bandymas laikyti padėtį į- 
temptą Kinų komunistai 

aukštesnios primena pasauliui, kad

pą buvo _____ j,___ .j o___ . -
100 metų po Magometo mir-'^3UJ’?n? teismui pasisakant
ties. Jis mirė 632 metais, o dėl Little Rock aukštesnios. __
732 metais arabų kariuome- m°kyklos integracijos rei- jiems būtu patuštinta vieta 
nė buvo sumušta pietinėje ^a^°- Jungtinių Tautų organizaei-
Prancūzijoje tarp Poitiers ir N^iuo tarpu nei kinų ko- 
Tours miestų. Po to mūšio munistai negali išlaisvinti
daug arabų pateko į nelais-j Adlai E. Stevenson kelia- Taiwano, nei Taiwano na

vo po Sovietų Rusiją. Jis pa- cionalistai negali išlaisvinti,vę ir krikščionys jiems da- 
,vė pasirinkimą — arba pri
gimti krikščionybę, arba eiti 
tuoj pat į magometonišką 
dangų. Daugelis pasirinko 
gyvybe ir krikščionybę. Pri
ėmusieji krikštą buvo apgy
vendinti netoliese mūšio 
vietos ir iki šiai dienai tos' 
apylinkės žmonės skiriasi 
nuo kitų prancūzų savo se
mitiška išvaizda... Arabai iir
taip griežtai žmonių nekrik
štijo. Jie užkariautose žemė
se įvedė visiems netikė
liams aukštus mokesčius ir 
patys pasidarė kariška ari
stokratija, kurią pavergtie
ji netikėliai turėjo išlaikyti.

darė 7,000 mylių kelionę ir 
sakosi matęs plačią, atsili
kusią šalį, kuri smarkiai dir
ba, kad pavytų ir pralenktų 
Ameriką. Kelionės pabai
goje Stevenson turėjo pasi
kalbėjimą su N. Chruščiovu.

Kinijos. Bet triukšmo pri
daryti ir kraujo pralieti ko
munistai gali ir tą iie daro. 
O Amerikai ir vėl kyla rei
kalas patikrinti savo pozici
jas Tolimuose Rytuose ir 
daboti, kad ten neatsidary-

Kalbėjo jie apie viską ir komunistams skylė verž- 
daugiausiai apie priešingu- "
mų išlyginimą tarp Sovietu

Amerikos. Chruščiovas
skundėsi, kad Amerika “ki
ša savo nosį visur”. Kai Ste
vensonas priminė, jog So
vietų Rusija irgi nevengia 
kišti savo nosį į svetimų 
kraštų vidaus reikalus ir ta 
proga užsiminė Vengriją ir

Sunkūs mokesčiai, moterų Jugoslaviją, Chruščiovas 
grobstymas ir užkariautųjų jam atkirto, jog dėl Vengri- 
garbė, kartu su misionierių jos ir Jugoslavijos niekas 
darbu, su laiku patraukė negali nieko sakyti, nes tai 
žmones priimti Magometo
tikybą ir tokiu būdu arabai 
savo užkariavimus sucemen
tavo tikybiniais ryšiais.

Po plačių užkariavimų, po

esą komunistų “vidujiniai 
klausimai”.

Stevenson iš to daro išva
dą, kad viskas, kas vyksta 
komunistiniame pasaulyje

didelio arabų kultūros paki-lyra pačių komunistų reika

tis į naujas sritis.

Kodėl jie meluoja?

Komunistų “Laisvė” pa
duoda rugpiučio 8 d. neva 
tai iš “Keleivio” paimtą to
kią ištrauką:

“Chruščiovas jau New Yorke. 
Jo apsaugai keli tūkstančiai 
slaptos ir uniformuotos polici
jos apstatyta per kelis blokhs 
apie Suvienytų Tautų namą.”

“Laisvė” sako, kad tie žo
džiai yra paimti iš “Kelei- 

ivio” liepos 30 d. laidos.
“Keleivyje” šių “Laisvės” 

paduodamų žodžių nėra ir 
negalėjo būti, nes Chruš
čiovas į New Yorką nebuvo 
atvažiavęs. Tai kam “Lai
svė” meluoja? Koks tikslas?

F tą klausimą geriausiai, 
žinoma, galėtų atsakyti pati 
“Laisvė”, bet pasiaiškinimo 
vargu sulauksime. Pamela
vo ir tylės, lyg tarei toks me
las būtų paprastas dalykas.

Melas bolševikams nėra 
smerktinas dalykas. Jų di
dysis Leninas juos mokė, 
kad meluoti yra visai leisti
na, jei iš to yra kokios nors 
naudos bolševizmui. Todėl 
nėra ko stebėta, jei “Laisvė” 
per akis meluoja.

Mums tik neaišku, kokią 
naudą bimbiniai turi iš to
kio menko ir skysto melo?

limo vėliau atėjo nuosmukis 
ir per 400 metų arabai buvo 
netekę savo nepriklausomo 
gyvenimo. Tik Arabijos pu
siasalio viduryje buvo išsi
laikę nepriklausomi arabų 
kunigaikščiai.

Dabar atėjo tautinis at
budimas ir didelis apetitas 
vėl atsigriebti. Atsigriebti 
viską ir dar su kaupu. Kiek 
toli tas atsigriebimas eis ir 
kur jis vėl suklups, dabar 
galima tik spėlioti. Bet šiuo 
tarpu pasaulio politikoje iš
dygo nauja veržli jėga — 
arabų nacionalizmas, su ku
riuo tenka skaitytis, ar kurį 
reikia kur nors sulaikyti.

las ir niekas neturi teisės ten 
kišti savo nosies. Bet užtat 
viskas, kas vyksta kapitalis
tiniame pasaulyje, Maskvą 
apeina ir ji skaito savo tei
se ten kišti nosį.

Taip tai Chruščiovas su
pranta nesikišimą. Ką jis 
pajungė — tas jam yra “vi
daus reikalas”, bet ko jis 
dar nepajungė — ten jis ta
riasi turįs teisę kišti savo 
nosį... Ir kokią “nosį”. 
Alaska 8 prieš l

Alaskos gyventojai perei
tą antradienį sprendė, ar 
jiems tvarkytis, kaip atda
ra valstija, ar pasilikti ir 
toliau teritorija.

PER ŠVENTES
DAUG NELAIMIŲ

Amerikos keliuose ir įvai-r____ ___ ___ _ __ Turėdami pasirinkimą, _________________ ________
cūzų Unijos rėmuose. Vie-lkau- ‘Jūs norite nepriklausomy- kolonijų žmonėms gal nebus nose kitose nelaimėse per 
noj prakalboj jis sakė: įbes? Imkite ją rugsėjo 28 d.’” n® išskaičiavimo skubėti su ilgą švenčių savaitgalį žuvo

- .. . , . .Jnepnklausomybe, nes jie ją 364 žmonės, žymiai mažiau
Tokie pasisakymai įs galės ir vėliau pasmnkti, jei negu buV0 pranašauta. Nau-

Prancūzijos vyriausybės va- gyvenimas Prancūzų Unijoj jojoj Anglijoj keliuose žu
do skamba neįtiketmai. pasirodytų neviliojantis. jvusiųjų skaičius siekia 6, ir- 

Prancūzija, salia Anglį- f o kaip su Alžyru? Dėl tos gi mažesnis negu buvo pra
jos, Ispanijos, Portugalijos.srities nepriklausomybės deinašauta.

“Jie sako: ‘Nepriklausomyhe 
yra mūs^i teisė!’ Visai teisingai. 
Kas nori nepriklausomybės, tas 
gali ją gauti balsuodamas ‘ne' 
rugsėjo Aš garantuoju.

sa- se:
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

MIAMI UETUVIŲ MOTERŲ VISUOMENINIO KLUBO NARES

Paveiksle matome Miami Lietuvių Moterų Visuomeninio Kl’’bo nares, 
veiklos sukakti.

susirinkusias minėti savo klubo penkerių metų

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS jers pirmojo skyriaus vice- tarta, kad ir mūsų 
į pirmininkė, klubo susirinki- turės “summer season

skola jau sumokėta.
Kai buvo sumatyta staty

ti klubo namą, buvo nutarta 
pardavinėti akcijas—šėrus. 
J u buvo parduota apie $9<- 
000, bet jų negalėjo užtekti 
sumanytam planui j vykdyti. 
Tada A. J. Morris net verk
damas ir pykdamas malda
vo pirkti šėrus. Jis pats pir
mas pirko už v500, ji pase
kė K. Naujokaitis. Bet ir tas 
negelbėjo.

Tada Norris paskolino 
$8,000 ir tiek pat K. Nau
jokaitis. Taigi, ne vien tik 
Norris ir Naujokaitis prisi
dėjo, bet visi nariai, tik, ži
noma, daugiausia aukščiau 
minėtieji 2 asmenys, 

į Skolą šėrininkams dar nė- 
klubas ra sumokėta.

IŠ PHILADELPHIJOS PADANGĖS
Kodėl nebėra žinių ii vietų koše bėra bendra priežiūrą.

Liūdniausioj padėty yra 
atsidūręs Lietuvių Tautinie 
Namas, statytas, rodos, Į9- 
15 metais. Jj siūloma par
duoti. v.

- Seniau visuose laikraš
čiuose kiekviename numery 
buvo daugybė žinių iš įvai
rių lietuvių gyvenamų vie
tovių. Šiandien jų jau retai 
bematome. Seni skaitytojai, 
vienas kitą sutikę, klausia: 

i Kur pasidėjo Keleivio, Nau
jienų ir kitu laikraščių ko
respondentai?
t Atsakymas aiškus: Dau
gumas jų Ilsisi po velėna, li
kusieji paseno, nebeturi no
ro rašyti, o naujų bendra- 

i darbių mažai tepribuvo.

Ir

MIAMI, FLA.
_____  me pranešė norinti surengti neapsirikome. Pobūvyje ne
klos čia norėtųsi šis tas pa-iC.or?1 GabIe* veteranų ligo- buvo galima sutalpinti visų 
žymėti. į pinės naudai kortų vakarą, svečiu, kitiems turėjome at-

Beveik 100 laipsnių

Miami gyvenu nuo 1945 
metų, bet tik šiemet pirmą

Moterų Klubo penkmetis
Moterų Klubas, pernai surengtas gerai pavykęs Ka

Lietuvių Klubo salėj buvo ^ubo narės tam pritarė, ir sakyti. Mat, vasara kad ir kartą buvo 98 laipsniai šilu- 
—~----- -•----- balandžio 26 d. atsilanky--daug vietinių išvyko j siau-mos> nors pūtė šaitas vėjas.

gruodžio 1 d. susirinkęs me
tinio pokylio, tinkamai pa
minėjo klubo veiklos penk
meti. Tai buvo šauniausias 
pokylis. Jame dalyvavę sve
čiai tarė daug gražių linkė
jimo žodžių. Naujoji valdy
ba buvo Įvesdinta i parei
gas.

Šiemet valdyboje yra: 
Pirm. Julija Styles, vice

pirm. Julija Shimkus, sekr. 
Anna Stotkevich, ižd. Cleo 
Kelley (Mildai Regis atsisa-
rius/, mi. seki. _vriia Ui-
Kaulakis, mari. 
man.

Anna Bai-

lėdų balius. Užgavėnių va
kare buvo surengtas Įprastas 
blynų balius. Klubo virtu
vėje įdėta nerūdijančio plie
no kriauklė vandeniui iš
bėgti, Lietuvos laisvinimo 
darbui paaukota $25.

Motinos dieną narės at
sinešė kiekviena savo paga-

damos Į tą vakarą atnešė 
dovanėlių, o Veronika Pet- 
raitienė parūpino ypatingai 
vertingą dovanų. Vakaras 
davė $100 pelno.

Nepamiršo Klubas ir Ka
pinių Papuošimo Dienos. Tą 
dieną buvo tinkamai pagerb
tos pernai amžinai iš mūsų

mintą valgį, viską sudėjo,^7° .^.vrusios narės: 
ant papuoštų stalų ir, pasi-Į^etr(į]e^e Kačinskas, Elzbie-
kvietusios savo artimuosius, Stapolomene Cukrus, 

Vera Randums, Anna 
Brown ir Frances Klimas.vaišinosi. Šiemet pagerbta 

seniausia mūsų motinėlė p. 
Agota Aushfiene. Tą pačią 
dieną buvo Tr jos 77-sis gim
tadienis; Ponia Aushrienė

Ull&KUU buvo pas- 
susirinkimas. Vi-kutinis

soms narėms palinkėta link
smai praleisti atostogas ir 
laimingos kelionės atosto
gaujančioms šiaurėje, kad 
ir vėl sugrįžtų Į Miami pil
nos jėgų dirbti visuomenį 
darbą. Užkandžius turime 
kiekvieną susirinkimą pa
baigusios, bet šį kartą jie

Pirmininkei Julijai Styles yra daug prisidėjusi prie 
buvo Įteiktas auksinis plak- Moterų Klubo veiklos Įvai- 
tukas, tuo norint pabrėžti, riomis dovanėlėmis. Buvo 
kad klubas vertina jos nuo- pagerbta ir prosenelė (great 
pelnus (jos sumanymu klu- grandmother), kuri tun 
bas Įkurtas, ji visą laiką jam daugiausia vaikaičių. Tokia 
pirmininkavo). O šiemet jai yra mūsų pirmininkė p. Ju-
buvo dovanota auksinė apy- lija Styles. . _
r ark ė auksiniam plaktukui, i Ponia Julija Styles, būda- buvo ypatingai gausūs. Už 

Iš šeštųjų metu Klubo vei- ma Miami Gold Star Moth- tai esame dėkingos pobūvių 
komiteto pirmininkei Izabe-

rę, bet iš ten nemažai atva-j Retkarčiais turėjome lie- 
ziavo svečių. Liepos 4 d. bu- gu perkūnija ir žaibais, 
vo surengta graži vakarienė,'nenorėtume, kad mus aplan- 
o rugpiučio 3 d. “piknikas kytų uraganas. - >
po stogu”. Narės buvo vėl-;
tui pavaišintos, tuo atsidė- unu* ^P**11*® Į Lenkiją 
kojant už jų stiprią paramą Mano sūnus Benediktas 
klubui. tarnauja laivyne. Jo laivas

Šiemet turėjome 125 užsi- su grūdais išplaukė Į Lenki- 
mokėįusias nares. Yra ir ją.
daugiau norinčių Įstoti Į C.K. Braze
Klubą. Taigi, Miami Mote- --------------------------
ru Klubas vis auga. Vis tai i HAZLETON, PA.
dėka veiklios pirmininkės, ______
valdybos ir nariu, a taip pat Sumažino pensijas 
didelės Miami lietuvių ir iš angliakasiams 
kitur atvykstančių svečių pa
ramos. Antracito Sveikatos ir šal-

Visiems nuoširdžiai ačiū Bos Fondas birželio 24 d. 
už tai. Tikime, kad’vėl visi Pran^šė savo pensininkams,
pasimatysime ateinančią
žiemą
me.

ir vėl gražiai dirbsi-

Ona G. Kaulakis
Klubo korespondentė

Noriu daugiau paaiškinti

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon: Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietu vis. vyną, daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspiidžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys Ik? akių...
Ir daug. daug kitų piomybių! Su gražiai: paveikslais. 

Knyga jau išėj« Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.

. . Keleivio Nr. 34 buvo po-
jlei Satinsky ir jos padėję-į no L. J. Stasiulio korespon- 
! joms Veronikai Petraitienei dencija. Pagal ja išeitų lyg 

► j ir Betty Wingel. j Lietuvių Piliečių Klubas bu-
4 i . §ią vasarą pirmininkė pa- 'vo pastatytas Norris ir Nau
ji .Isiliko Miami, tai buvo su- jokaičio pinigais ir lyg vis?Į

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kių naudingi} patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
iyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Rroadvray So. Bortoo 27, Man.

□arba
VISUOMENĖS MOKSLŲ. MENO 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS

kritiškai stebi mūsų išeivijos, Lietuvos ir 
viso pasaulio gyvenimą. Prieš konservatyvią, 
provinciališką tradiciją DARBAS stato hu
manistines vertybes ir kūrybiškai šviežią 
žodi.

5410 Sixth Avė. 
Brooklyn 20, N. Y.

Ligi 1958 metų pabaigos iliustruotą trimė- 
nesini žurnalą DARBĄ galima užsisakyti se
na kaina: $2 metam?, $5 trejiems metams; 
$1.50 studentams metams. Paskiras Nr. 75 c.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAU
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos vaMžkm 

pripažintas vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųucre, Worceater, Mi

Jei Jutus reikia vaistų, kreipkitės { registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską, “Ideal Pharmacy’* savininką. Čia iš
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš artu

Mes siunčiame vaistas VISUR, 
speciaiinių vaistą nno džiovos 
vaistų nuo aukštą kraujo spaudimo, ano 
reumatizmo, nno* širdies ir nervą ligą. 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit muats 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Phm.

niooe. Kreipkitės(B Tnrime

Ir Notary

kad jis yra priverstas suma
žinti mėnesines pensijas iš 
$50 iki $30.

Fondas paaiškina, kad 
nuo šių metų sausio mėne
sio antracito parduota net 
24% mažiau. Per gegužės 
mėnesį parduota mažai ką 
daugiau kaip 1 mil. tonų. 
Todėl ir fondo pajamos per 
gegužės mėnesį sumažėjo 
apie $300,000 ir jų tegau
ta apie $500,000, o tuo tar
pu fondas per mėnesi pen
sijų išmoka $800,000. Dėl 
to teko pensijas sumažinti.

Angliakasių unija pensi
ninkams taipgi raštu paaiš
kino, kodėl sumažėjo antra
cito gamyba ir pardavimas. 
Priežasčių esą ne viena. Vi
su pirma vyriausybė neturi 
aiškios išmintingos kuro po
litikos. Be to, Į užsienį ma
žiau parduodama, nes kai 
kurie kraštai daug perka iš 
už geležinės uždangos kraš
tų, kurie dažnai parduoda 
tyčia kainas sumažindami 
(dampingas), vis didėjantis 
gazo vartojimas ir pagaliau 
nevengimas pirkti tų kasyk 
lų anglį, kurių darbininkai 
nepriklauso unijai. 

MONTREAL, P. Q.

Studentų dienos
Kanados Lietuvių Studen

tų Sąjungos Montrealio Sky
rius spalio mėn. 3, 4 ir 5 
dienomis ruošia studijų die
nas ir Kanados - Amerikos 
liet studentų susiartinimo 
šventę Montrealyje.

Jau dabar kviečiame visus 
skyrius bei pavienius stu
dentus rezervuoti pirmąjį 
spalio savaitgalį studentiš
kai iškylai Į MontrealĮ. 

K.L.S.S. Montrealio 
Skyriaus Valdyba

Indijoje 
gyventojų.

beraščių yra 82%

Turėjome seimą ir mes

Rugpiučio 21 d. prasidėjo 
Lietuvos Vyčių 45-sis Sei
mas ir pasibaigė rugpiučio 
24 d. šiemet tai penktasis iš 
.eilės didesnis lietuvių suva
žiavimas, dar bus Bendruo
menės šaukiamas seimas ir 
Balfo seimas.

Istorikai galės šiuos me
tus pavadinti Seimų metais, 
nes tiek daug seimų vienais 
metais nėra buvę. •
Žydai superka lietuvių 
smukles

Kaip daug kur kitur, taip 
ir čia, seniau svaigiųjų gė
rimu parduotuvės buvo ai
riu ir vokiečių rankose, bet 
vėliau pamažu jas pradėjo 
įsigyti lietuviai, lenkai, ita
lai ir kitų tautybių, žmonės. 
Dabar tas Įmones superka 
žydai, ypatingai tose vieto
se, kur juoduku gyvenama. 
Savininkas retai kame pats 
nupirktoj parduotuvėje dir- 

jda. Jis dažniausia parduotu- 
svę paveda pardavėjui išti
kimam asmeniui, o pats tik 
atvyksta pinigų pasiimti ir 
juos i banką nuvežti.

Paskutiniuoju metu žydai 
nupirko dvi lietuvių svaigių
jų gėrimų parduotuves No. 
Brand gatvėje, sumokėdami 
virš $80,000.
Lietuvių salės ir klubai

Lietuvių Muzikinė Svetai
nė statyta 1908 metais, tai
gi, jau prieš 50 metų. Ka
da ją pastatė, atsimenu, 
spaudoje buvo rašyta, kad 
tai pirmoji Amerikos lietu
vių svietiškių Įstaiga. Jos 
sumanytojų» ir statytojų 
daugumas jau yra išmirę, 
tik mažuma bėra gyvi, bet 
išraižytais senais veidais.

Kita stipriai laikantis sve
tainė yra Šiauries Dalies 
Lietuvių Republikonų Susi
vienijimo salė. Joje jau šei
mininkauja čia gimę lietu
viai, bet pardavėjais yra ir 
du naujakūriai. Senųjų ran-

1 .iMiiiviu liMllluLS STUMTUS * >-■

šis bankas “First Lithųą* 
nian Building and Loan As- 
sociation” vardu buvo Įkir
tas 1901 m. Jos kūrėjų" 
nebėra gyvųjų tarpe, .T 
pradėtas darbas seki 
tebedirbamas jau čia 
šiųjų lietuvių — bankui 
dovauja Charles S. Chel 
nas ir jo žmona Ona.

Atlaikęs visus didžiosios 
depresijos sunkumps, jis 

| persitvarkė nauju pa vadini
mu “Liberty Federal Say 

I ings and Loąn Asa-n.” a- 
.sparčiai auga. šiandien jo 
turtas siekia $29,558,537. %

šių metų kovo mėnesį jįs 
atidarė savo skyrių Stanton 
-Duval gt. Viso labo banke 
dirba apie 20 asmenų. . 
Trūksta profesionalų

Sunku pasakyti, kodėl čįa 
gimę lietuviai nesiekė aukš
tųjų mokslų baigti. Ne vi
siems tas Įmanoma, bet yra 
tokių tėvų, kurie galėjo ir 
norėjo savo vąikus išmoki 
linti, bet nevyko. To dėl mū
sų mieste ir trūksta savų 
profesionalų: medicinos n* 
dantų gydytojų, optometris- 
tų, advokatų, vaistininkų ir 
t.t. -1

“•b

CHICAGO, ILL.

s>
>
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Dainininko Stasio 
nausko vardas lietuviuose 
jau plačiai žinomas, bet pa
skutiniuoju metu jis pagar
sėjo ir amerikiečių tarpe. '

Rugpiučio 24 d. jis laimė* 
jo Chicagos Tribūne varžy
bas ir buvo pripažintas ge
riausiu tenoru ir geriausiu 
dainininku is varžybose da
lyvavusių. , \

Tos pačios dienos vakare 
S. Baranauskas dainavo Scū- 
diers-fielde, kur jo klausėsi 
apie 70,000 čikagiečių. <

S. Baranauskas pakviestas 
dainuoti televizijoje Nęw 
Yorke, Chicagoje ir kitur.*

S. Baranausko

Didžiausias ežeras yra 
jos (priklauso Sovietų S-gai 
tranui), kurio plotas apie 
000 kvadratinių mylių. Ai 
Šuperior — apie 32,000 kvadra
tinių mylių.
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KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai Įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti* 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 
visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir Į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 6 doleriai už visas 4 knygas*? (Kurie siųsite 
Į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, neg 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psi. Tik $3.0Q

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku. 
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. iliustruota. 316 pai., kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi Mr. 
dies rūmuose ir juos tikrai pažĮsi, kada mane skaitysi, 
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUlTAIlNiAl (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tauttąf 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.001

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ąr A 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted SU Chicago R ■
..................................................i................
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! mokytojas nori pramokti 
matininko amato. Visi mo
kosi iš knygų, vienas kitam 
padėdami. Keturi iš jų ma- 

J. v* žažemiai ūkininkai ar že
mės nuomotojai, o vienas 

(Tęsinys) pradžios mokyklos mokyto-
TARDYMAS, KALĖJIMAS t čiais žodžiais. Jam atrišto- jas. Dabar tarp mūsų ledai

--------  [jus ir aš atsistojau ir jo pa- sutirpo — santykiai pasida-i
Gal apie 10 vai. ryto bu- reiškimą išklausęs, pridėjau, rė reikiamai draugiški, tik 

vau sargo palydėtas pas kad jo žinioje būsiu laiko- tas pradžios mokyklos mo-! 
žandarmerijos tardytoją Pa- mas įstatymų nustatyta tvar- kytojas laikėsi nuošaliai ir 
baždanovą ar kitaip vadi- ka. Čia žandarų tardytojas retai kada leidosi į didesnes 
namą. Palinkėjau jam gero pyktelėjo ir susuko: “Ty- kalbas. Mokytojo būta vien- 
ryto, čia pat atsiklausiau ar lėki Daug neįsivaizduok”, gungio, o viri- kiti buvo ve- ‘ 
galiu atsisėsti? Nusiskun- čia pat pasirodė du gink- dę ir kas antra savaitė jie 
džiau, kad man skiltame luoti policininkai. Jų lydi- gaudavo iš savo žmonų 
kambaiyje nebūta net tokio mas buvau nuvežtas į Rygos siuntinėlius, todėl maistu 
patogumo, kaip kėdės, o be mieste esamą gubernijos ka- nesiskundė. Jie jau buvo be-. 
to, ir naktis veik be miego- Įėjimą, čia kalėjimo rasti- baigią kalėjimo bausmę at- 
Tardytojui tokie žodžiai ti-'nėje turėjau palikti bet ko-likti, bet štai nelauktai už- 
krai buvo nelaukti iš suim-|kius turėtus kišenėse daik- griuvo nauja byla, todėl ir 
tojo. Jis dirstelėjo išpūsto-[tolius, kaip laikrodėlį, veik sunkiųjų darbų kalėjimo 
mis akimis, kiek patylėjęs, tuščią piniginę, peiliuką ii- jie buvo atkelti į vadinamą- 
paprašė sėstis. Dabar pra-kito. Visa tai surašė, iškrė-jį gubernijos kalėjimą.

Rygoje prieš 50 metų

Motinos — didvyrė* i per vienus ar pusantrų metų,
... . , .. statomos trejus ir daugiau

Sutybinių medžiagų 
> - pramone labai lėtai aprupi- 

apdovanotos 21 moteris, pa- na statybas reikalngomis
gimdžiusios ne maz.au kaip
po 10 vaikų. Į
- , ♦ •luk Stoty* Įritą jėgainęStatyba atsilieka

,, -_ ... „ . Be prie Kauno statomos
Komunistų Partijos Cent- jėgaįnės numatyto-pastaty- 

ro Komiteto žurnale -Ko- į rfe SmalinirdtųTkur 
munistas centro sekretonus basianti galingesnė už Kau- 
J. Man.usis pruupazĮsto kad n<> jėgaiĄ. jj bū4ianti pra.
Statybos mimstenja 195, dįta kai bug baV

metais gyvenamųjų namų a-,Kauno jėgainė ir paleista j 
ndavimo naudotis planą j- 1965 metaia “
vykdžiusi tik 79'<. Gi šių
metų 4 mėnesių laikotarpyje Ruošia parašiutininku* 
iš 18 statybinių organizaci- i Lietuvoje veikia “luis-
jų, betarpiškai pnklausan-^anoriška draugija armijai, ridėjo tikras tardymas, kaip,’tė kišenes ir nieko neradę, Norėdamas užsimiršti, su
cių ministerijai, tik 4 staty-1 aviacijai ir laivynui remti”, tokiais atsitikimais seka. atidavė mane sargui nuvesti likimu susitaikinti ir aš ura valdvhos ivvkde statv-____ _________ , • ’ « ------------ i .... . ® « naimu susiraminu ir as prabos valdybos įvykdę stoty-, kuriai vadovauja Žiburkis, 
bos planus. 1^ jos tikrieji vadovai sėdi

Didelė blogybė esanti ta, [Maskvoje. ;
kad statybos laiku neužbai-Į Draugija ruošia savano- 
giaraosT Neužbaigtoms sta- riškus parašiutininkus irki- 
tyboms tenka kasmet apie tus technikus karo reika- 
80 visų kapitalinių įdėji- lams, skleidžia karinę pro-
mų. Lėšos išsklaidomos dau
gely statybų, o reta statyba* 
pilpai užbaigiama. Įmonės,
kurias būtų galima pastatyti naujų skyrių.

pagandą ir tt 
Vien tik kaimo rajonuose

pastaruoju metu įsteigta 112

Betgi gera nuotaika ir čia- į kalėjimo kamerą. Ot čia dėjau galvoti kokio ir man 
mane neapleido. Tardyto-.varinėjamas kalėjimo pa- amato verta pramokti. Anot 
jas užsirašęs mano vardą, Įkampėmis ir lipdamas į an- kameros bendro likimo 
pavardę, gimimo vietą, irįtrąjj aukštą, pamečiau ture- draugų, Sibiro ištrėmime 
metus, pasakė, kad esu kaUtą gerą ir tvirtą nuotaiką, žymiai lengviau tiems, kas 
tinamas, kaip socialdemo-ĮKąi atsivėrė kalėjimo kame- kurio amato pramokęs,
kratas ir paklausė, nuo ku- ros durys ir atsidūriau tarp jokie gauna darbą ir nors
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TRYS REKORDININKAI

virtu j kairėj seržantas Jim Marųue suvalgė 5 svarus 
ir 4 uncijas italą makaroną (spaghetti) ir laimėjo 
varžybas Las Vegas mieste, šį kartą jis pajėgė su* 
valgyti 3 uncijas daugiau negu kitais kartais. Jis 
pats sveria 210 svaru. Viršuje dešinė) Charles Stamp 
iš Hersey, Pa., laimėjęs buvusias žemės arimo varžy
bas, o apačioje floridietis Skipper Ritter, visus nuga
lėjęs laiveliu varžybose, nuplaukdamas 63.269 mylias 
per valandą-

Jubilejrnio SLA seimo vaisiai

rio laiko veikiu partijoje ir 
kuriai kuopelei priklausau. 
Gerai nusišypsojęs jam atsi
kertu, jei jis jau turi įrody
mų, jog aš esu socialdemo-

Wtų suimtų ir išgirdau du- ir katorgininko likimas to
ris užrakinant, tol lyg kas da lengviau pakeliamas. j 
man būtų skaudžiai drezęs Kalėjimo knygynas buvo 
per žandą. Taip skaudžiai, turtingas knygomis, ypač iš 
kad sudrėko akys. Ir dar skirtų žemės ūkio reikalams,1

KAZYS DIRVYDIS
Susivienijimas šiam sei- mas išgirdo daugybę karstų protokoluojami . kaipo be

rnui teikė daug reikšmės, ne minčių ii- išklausė 
tik todėl, kad jis buvo va- konkrečių pasiūlymų, 
dinamas “auksiniu” — 50-

kratų partijos narys, tai te- Iki šiol, kuomet išgirstu di- ffeoerafiios ir istorijos. Su- 
gu man aiškiai faktais, gal dėlių raktu duris rakinant, kiečiau pirmoje eilėje susi 
dokumentais tai patvirtina, -----1— ’------------ '
tuomet man bus kas atsa
kyti; o šiaip spėliojimai spė
liojimais palieka, kurie ne

Puašnus įvairus 1 Darbas ’
kaž koks nykus jausmas vi- pažinti su Sibiro praeitimi Lietuvių Darbininkų Drau- 
są baubia. geografija. Tai ištisas die- itijos leidžiamas “Darbo”

Kameroje būta penketos nas į tokio turinio knygas žurnalas jau eina dvyliktus 
kalinių. Juos žodžiu pasvei- įkibau. O čia lyg įvairumui metus. Pradžioje jis labai

bent kaip bolševikai apie 
ją rašo.

J. Repečka trumpai pri
stato buvusį žymų italų ko-

nemaža reikšmiai teismui.
kinau, bet niekas iš jų įma- (jar pakartotini tardymai, .kukliai atrodė —prastas po- munistą Ignazio Šilone, nu- 
no sveikinimą neatsiliepė. Kalė iime-tardė tardytojas Pierius’ mažai paveikslų, o traukusį įyšį su komunistais, 
v-, i., J- J —ė- i bet kuriame “tikėjimas so

cializmu išliko gyvas labiau 
negu bet kada”, ir duotas 
J. Kėkšto išverstas Silones 
kūrinėlis “Draugu pereisky- 
rimas”.

Įdomius klausimus iškelia 
J. Greimus “Užrašuose”, J. 
Mačiūnas rašo šį tą iš kinų 
meno istorijos, A. Pajaujytė 
-Staknienė apie “Gyvenimo 
garbintoją D. H. Lawrence”, 
Vladas Stanka — “Čiurlio
nio vardas tolimoje šiaurė
je”, ir Lt.

žodžiu, yra kas pasiskai-

Kas jų sėdėjo asl^e knygą toks nepraustabur. paskutiniuoju metu jis p^i-
Bet suprantama yra, jog kaS *7'?? !r nis, akiplėša Gregov ar ki- P“08® t?kla.,s ™^>s-

tuoju seimu, uet ir tooei, tokius painius reikalus, kaip i“ f n T^0."? vadinamas. Apie ji ėjo «?tu? «« lietu-
kad su jo sušaukimu šuto-jaunimo pritraukimas prie ™e™. n ? “P^1*?.Iang!lls>.ls- gandai, kad jis tardomus se- žurnalas. Neseniai pasi-
po visa eilė svarbių klausi- lietuviškos veiklos, dideliam « k‘®m« » kitosJta- *au kankindavęs, bet vė- ,'od?s ®ntras
mų, kuriuos jis ar šiaip ar feimc neįmanoma išspręsti. S‘en^ ?obUV-° kovęsis tai daryti, kai me™ 5™ 40 puslapių, tun
taip turėjo išspręsti. Tačiau šios visos kalbos ir i.Z^f £ P>'™a pro jį matyti, tik pri- reiUalas išėjo viešumon. "?1 16 paveikslų, geras po-

Jeigu pažvelgti į šį seimą karštos diskusijos neabejoti- ?pus b*n'0., Iš tardymo supratau,. kad'P!e"us ,r J?* sPau.6a
bendruoju žvilgsniu, tai ga- nai ateityje turės didelės -“T,*18,.Tlynę “v-d.€bes±s mažiausia žinių jie turi apie k!ek J? išvaizdai
lime džiaugdamies pripa- reikšmės. Pirmiausia tai k°la’ T ?Uta- T® mane. Nenuostebu, vos me- ”,eko nebut,l Sal,ma Pnkls-
žinti, kad jis ženklino pasi- daugiau išjudins S.L.A. kuo-, P8^ i^a 11 tas neatsakymas į gyvenau Rygoje, pažin- b- > . .
gerėtiną Susivienijimo gyvu- pas ir veikėjus ir paskatins mano sveikinimo žodžius maža turėjau ir griežtai' . Joonj“5- Įvairus ir jo tu-

— . r i-k-—------ ------ 1 - * « nnvs. Kam rūpi mūsų jau-mą. Pirmiausia šiam seimui ieškoti būdų jaunimą į or-Į Na, žinoma, seimas turėjo ^al... ..au ™ane P?veilaikiausi konspiracijos nu- 
kuopos, veikėjai ir apskri-ganizaciją įjungti. Lygiai!daug laiko skirti grynai kampe l ir įstatytų visų taisyklių. Tik
čiai patiekė arti šimto įvai- paveiks seime pasireiškęs praktiškiems taip plačiai iš- su savo tardymo metu patyriau, kad
rių klausimų ir sumanymų, nuoširdus susirūpinimas ir į'sišakojusios organizacijos mi.8* ~;abar .n*. as.ne, luJ?,ejtos taisyklės man ir kitiems 
Tai parodo S.LA. narių ir Susivienijimo vadovybę, ku-'reikalams. Tas darbas buvo Ka,y°“» svajoti apie ką tik
kuopų veiklumą bei susiiū- ri neabejotinai dabar jau- sudėtingas ir reikalaujantis ,non*

— ----- --------- 1—j---- .•— —. »- . « . • • | Rytojaus lytą išgirdaupinimą savo organizacijos čiasi daugiau paskatinta ir 
reikalais. įpareigota praktiškai siekti
- Šie Susivienijimo seimas, įyšių su jaunimu. Tad sei- 
bendrai paėmus, buvo sėk- mas vaisingai praleido tą 
mingas ir gyvas. Susivieni- laiką, kurį skyrė jaunimo 
jimo seimai pagal 70-tų me- problemoms aiškinti, 
tų tradicijas visados rūpin- Antras klausimas, kuriuo 
davosi ne tik grynai savo šis seimas rūpinosi, tai lietu- 
organizacijos reikalais, bet vių poilsiu namų steigimas, 
visados savo darbus stengė- Nore visai konkretaus spreu- 
si surišti su bendra lietuvis- dimo ir nepadaryta, bet rei- 
ka veikla. Kadangi Susivie-kalas gerokai nušviestas. O 
nijimas savo tarpe turi įvai-į Pildomoji Taryba, gavusi 
rių įsitikinimų ir pažiūrų i seimo pa ve Amą poilsio na- 
lietuvius, tai jų visų sutarimais rūpintis, tuo pat metu

įtempto dėmesio. Bet visais1 ...................
atvejais seimo dalyviai va- stuksėjimus į sieną. Tuoj
dovavosi gera valia ir nuo
širdžiais norais kiek tik ga
lima geriau patarnauti sa
vai organizacijai. Pažymėti
na, kad šiame seime jau da
lyvavo keletas dešimčių 
naujų ateivių ir jie įnešė 
nemaža gyvumo į seimo 
darbus.

Susivienijimo nariai sten
gėsi pabrėžti šios organiza
cijos visuomeninį pobūdį, 
tad net atmetė pasiūlymą

taikomiems gerai pravertė. 
Paskutinysis mane tardęs 

J buvo jaunas vyi-as, matyti, 
' teisės mokslus baigęs. Jis 

ne tiek mane taikė, kiek 
kalbėjosi su manim apie šį 
ir tą ir vis priminė, kad aš

pribėgo vienas kalinamų 
klausyti prikišęs ausį ir už- 
sii’ašinėti. Kitas atsistojo 
prieš duryse esamą vilko a- 
kies dydžio skylutę. Čia su
pratau, kad priimama iš ki
tų draugų slapta “telegra
ma”, o ‘‘vilko akis” saugo- 0 p^į^“ kad jis nors
įalPa’ kad nuolatos būdantis |vjeną į§ mano to pavojingo 
kalėjimo sargas nepastebe-jveikimo faktą man patiek-
tų telegramos priėmimo. tų al. kokį dokumentą pa-

Kam
himo reikalai, tos su atida 
perskaitys J. Kiznio straips
nį “Senųjų ligos ir jaunųjų 
iliuzijos”. Kas įdomaujasi tyti, sumokėjus tik* 75 cen 
gyvenimu Sovietų Sąjungo-; tus, o jei užsisakoma me- 
je, tom bus įdomus D. Burg toms, tai tik $2 tekainuoja, 
str. “Intelektualinis rūgimas Administracijos adr.: 5410 
Sovietų Sąjungoje”, nes ten; Sixth Avė., Brooklyn 20, 
rašoma, kad ir Sovietijos vi-. N. Y. 
duje eina rūgimas, kad y- Redakcijai šia proga norė-
pač jaunimo tarpe vis dau- čiau prikišti: Žiūrėkite, kad 

visi autoriai rašytų žmoniš-

tina veikla vienoje organi- jau turi visai aiškius nuro- seimus šaukti ne kas 2, bet
zacijoje neišvengiamai da- dymus. Ar šiaip ar taip 
ro įtakos platesniems lietu- dauguma pasakė, kad vy- 
vių veikėjų sluogsniams ir resnio amžiaus lietuviams, 
stiprina lietuvių tarpe soli-į pirmoje eilėje, žinoma, Su
daromą ir pripratina prie sivienijimo nariams poilsio

kas treji metai. Pasigirdo 
balsų, kad seimai yra nau
dingi, kad dalyviai sustipri
na savitarpinius santykius ir 
tuo būdu suteikiama dau-

vieningo darbo, kas šiais lai-namai pageidaujami. Taip giau gyvumo organizacijos
kais mums yra labai pravar- pat buvo nuraminti tie SLA

nanai ir kuojios, kurios 
manė, kad gali būti šiam 
reikalui uždėti kokie nore 

senas Susivienijimo tradici- mokesčiai. Tokios baimės 
jas ir išlaikė rimtį bei gerą visai nėra. O svarbu, kad 
kaip organizacijos, taip ben- kai kurie kalbėtojai sugebė- 
drųjų lietuviškų reikalų su- jo į šį reikalą plačiau pažiū- 
pratimą. nurodydami, kad šiuo

Gana daug laiko šis sei- keliu būti įsteigtas tom 
mas skyrė jaunimo reika- tikras lietuviškas centras, 
lams. Bet tai juk bendras ir kuns galės pnglausti ir pla- 
vienodai visas oiganizacijas tesnės apimties lietuviškus 
liečiantis rūpestis. Seni vei- užsimojimus, čia galėtų būti

tu.
Pažymėtina, kad šio sei

mo dauguma atsižvelgė i

sutelkti, sakysim, lietuviški 
kultūriniai palaikai, čia ras
tų progos rinktis ir mūsų 
jaunimas, o svarbiausia, čia 
būtų pastovus lietuviškas ži-

kėjai pagrįstai baiminasi, 
kad visų lietuviškų organi
zacijų veikla gali susilpnėti, 
kadangi daugumoje jų šiuo 
metu veikia vyresnio am
žiaus darbuotojai, o šalia jų 
jaunimo nėra pakankamai sivienijimas yra 
daug. Jaunimo reikalu sei- Jėgus.

veiklai. Bet iš kitos pusės 
kelia rūpesčio nemenkos sei
mų išlaidos...

Nore seimo dalyviai ret
karčiais gyvai diskusavo ir 
pareiškė įvairias nuomones, 
kurios ne visada sutapdavo, 
bet skiretydamies į namus, 
išvyko giedria nuotaika, 
jausdami, kad atliko svar
bų ir plačios reikšmės turin
tį lietuviškame gyvenime 
darbą.

Dabartiniu metu svarbiau
sias Susivienijimo veikėjų 
riųiestis — sustiprinti vajų 
ir gauti daugiau naujų na
rių. šiuo vieninteliu keliu 
galima sutvirtinti šią seną ir

“Telegramą” priėmęs, man 
pranešė, kad kiti toje pa
čioje byloje suimtieji laiko
si tvirtai, niekas nereika
lingo neišplepėjo. Visi buvo 
klausiami apie mane, bet 
visi pasakė arba manęs vi
sai nepažįstą, o tik žiną, 
kad tokio esama, o kiti, jei 
ką sakė, tai tiek, kiek mano 
pasirodyta “Giedros” drau
gijoje. Ir... mano nusiste
bėjimui, visi tos kameros 
kaliniai mane pasveikino, 
draugu vadino ir pasipasa
kojo, kad jie jau teismo bu
vo nubausti kalėti kaip so
cialdemokratai, bet dabar 
vėl jiems sudaroma nauja 
byla dėl dalyvavimo gink
luotuose susirėmimuose su 
policija, tai yra būvąs jų 
“miškų broliais”. Visų jų įsi
tikinimu, jiems bausmė yra 
neišvengiama, nes atsirado 
provokatorių. Gaus jie sun
kių darbų kalėjimo bausmę 
Sibire. Dabar naudojasi pro-

esu lto.uan.as kaipo pavo- ^Vyra tokių, kurie mato ™ aul0„al ,^vtu žmonų, 
jinga valstybei asmenybe ir ® • Qi, ’ «uw*iai lasytų zmoms-
vis klausė ką apie tą ir kitą pažadų %ir bolševikinės y31’ su^a"ta,PaL
ir apie save galiu pasakyti. U bolševikines Jaunesniems bendradar-

tiKroves. biams reik įkalti į galvą,
O kam nerūpėtų daugiau kad rašinio mokslingumas, 

sužinoti apie buvusi Tito į gerumas nepareina nuo to, 
draugą Milovaną Džilą, ku-įjeį jame yra daugybė torp- 
! kyyo^arnas. už teisybę! tautinių žodžių, jei pavaiz- 
Kalėjimą pasninko savo davimui imami labai “gud

rūs”, “aukštos materijos” 
palyginimai, kuriuos nesun
ku pagalvojus pakeisti j>a- 
prastois lietuvių “vartojamais 
žodžiais, visiems supranta
mais pavyzdžiais.

Darbas veltas visų pažan
giųjų lietuvių didelio dėme
lio: jie turėtų jį skaityti ir 
visaip remti.

Žemaiti*

rodytų, tuomet būtų galima 
apie tai pasikalbėti ir tada 
galėčiau gintis. Tardytojas 
nusišypsojo, atsistojo, pasa
kė, kad jis neturįs ką veikti 
su manim ir mano nusiste
bėjimui jis atsisveikinant 
padavė man ranką.

Kai visa tai papasakojau 
savo kameros draugams, tai 
jie pasakė, kad už dienos, 
kitos aš turiu laukti naujo 
sprendimo arba būsiu gu
bernatoriaus įsakymu vie- 
neriems metams kur nors 
ištemtas ar visai paleistas 
iš kalėjimo. Tai esą* buvo 
teismo tardytojas. O šie 
mandagesni ir daro galuti
nas išvadas iš žandarmijos 
tardytojų gautos medžiagos.

Ta žinia mane > tiek sujau
dino, kad naktis buvo be 
miego. Rytojaus dieną atra
kinęs duris kalėjimo sargas 
iššaukė mane, liepė pasiim
ti ką turiu ir eiti su juo

dinvs. Tokį darbą atlikti Su- nepaprastai daug užsitarna- ga »•’ kas mokosi bitininkys- kartu į raštinę. Net nebuvo
—s—-----— pilnai pa- vusią didžiausią lietuvių tės, kas pienininkystės, kas kada tinkamai su bendros

fraternalę organizaciją. sąskaitybos, o štai vienas ju nelaimės draugais atsisvei-

namais”. Tame straipsnyje 
Kazys Ramelis plačiai supa
žindina su Džilo knygos 
“Naujoji klasė” mintimis. 
Už tą knygą Tito įmetė Dži- 
lą į kalėjimą dar 7 metams.

P. Gaižutis aptaria kitą 
Džilo knygą, jo autobiogra
fijos pirmąjį tomą — šalis’ 
be teisingumo.

J. Kaminskas plačiai re
cenzuoja “Bolševiko, kuris 
nesiliovė mylėti Lietuvos”— 
St. Matulaičio atsiminimus, 
išleistus Lietuvoje.

Iš J. Jurginio ir V. Mi- 
kučianio knygos apie Vilnių 
paimtos ilgos ištraukos gali
ma sužinoti, kaip atrodo 
Lietuvos sostinė šiandien,

kinti. Saigas ragino vis 
greičiau ir be jokių kalbų 
su kitais rengtis. Ir vėl tais 
pačiais takais atsiradau aš 
kalėjimo raštinėje. Laukiau 
ir savęs klausiau: “Ką liki- ■ 
mas lemia?” !

(Bus daugiau)

SAFETY HINTS
Irom the Red Crou

Wketlier lt’» torte* «r net, 
tilto •tx*«lioftter to not t»r Httto 
Jehmy. FIreanm tkoaM *• 
kcęt weR wt «< tlw leadi e(
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—Alou, Maik, alou! Armobilą, arba duotų savo 
tai policija tavęs nesučiupo?-.mašiną su mergom nakties

—O dėl ko ji turėtų ma-į laiku pasitrankyti. O jeigu 
ne čiupti? tėvas neduoda, arba neturi,

—Dabar, Maiki, pradėjo 
tokius gaudyt. Ve, Zacirkos 
boisą sugavo. Matai, jis pa

tai vaikas pavagia svetimą. 
Taip atsitiko ir su Zacirkos 
boisu. Nu, pasakyk, j ką tai

vogė pri.e bažnyčios pastaty- padabna! Kodėl Lietuvoje
tą armobilą ir norėjo pabėg
ti. Policijos mašina pradė
jo vytis, o Zacirkaitis bėgti. 
Atsimušė i stulpą, paskui i 
medi ir apsivertė. Policija 
sučiupo ir uždarė i iakupą. 
Žmonės sako, kad su Zacir- 
kiuku buvo ir kitas boišas; 
sako, akurat į tave padab- 
nas, ale šitas pabėgo. Taigi 
valuk to aš ir paklausiau, 
ar tavęs nenutvėrė.

—Aš, tėve, su Zacirkaičiu 
..nedraugauju.

—O ką aš galiu žinot, su 
kuo tu draugauji? Juk ir 
Zacirka nežinojo, kad jo 
boisas padalys jam tokią 
sarmatą. Ir tėvui padarė gė
dą, ir sau nosį nubalnojo.

—Čia, tėve, pats Zacirka 
kaltas, kad davė vaikui per
daug valios.

—Bet gi sakau, kad tė
vas nežinojo, ką vaikas da
lys. Išėjo i bažnyčią, tai 
juk, rodos, šelmystės nepa
darys; ale velnias, matai, ir 
bažnyčioj nesnaudžia.

—Su tuo, tėve, neturi nie
ko bendra nei bažnyčia, nei 
vclniaš. Jauni vaikai visa
da yra linkę prie blogų dar
bų. Tokia jau žmogaus pri
gimtis. Jis surimtėja tik su
augęs, bet jaunas būdamas 
visada mėgsta išdykauti. 
Todėl tėvų pareiga yra vai
kus prižiūrėti ir kontro
liuoti.

—Vot, čia tu pasakei tei
sybę. Vaikus tėvai turėtų 
vaktuoti. Be tėvų žinios vai
kas neturėtų iš auzos išeiti. 
Tėvo žodis turėtų būt šven
tas — žodis ir geras bizū
nas!

—šiais laikais, tėve, “bi
zūnas” jau nemadoje. Gali
ma ir be jo vaiką suvaldyti.

—Ne, Maiki, be bizūno 
nebus rodos. Juk dėl to A- 
merikoje vaikai ir yra taip 
ištvirkę, kad jie nieko nesi
bijo. Aš plačiai po žmones 
vaikščioju, bet niekur dar 
nepasisekė matyt ant sienos 
pakabinto kančiaus. Aš, 
Maiki, piktumu netrivoju, 
kai matau, kiek pienburniai 
čia turi valios. Boisas vos 
tik košę nuo smakro nusi
šluosto ir jau reikalauja,

tokio pasileidimo nebuvo? 
Atsimenu, kas atsitiko, kai 
syki paėmiau tėvo kumelę 
pas mergas nujoti. Rytojaus 
dieną gavau tokios pylos, 
kad per tris dienas negalė
jau -prisėsti.

—Amerikoje, tėve, yra ki
tokios sąlygos, todėl čia ki
tokie ir žmonių papročiai, 
negu Lietuvoje. Tenai seni 
žmonės tikėjo, gal ir dabar 
dar tiki, kad jaunuolį reikia 
mokyti mušimu. Bėt muši
mas yra teroras, tėve, o te
rorizuoti silpną jaunuolį yra 
ne tiktai nekultūringa, bet 
stačiai nežmoniška. Aš daž
nai matau gatvėje, kaip ne
kultūringa motina griebia 
už rankutės savo vaikutį, 
kuris nespėja su ja eiti, ir 
piktai jį puito, o kartais ir 
kumščiu suduoda. Na, kuo 
tas vaikutis kaltas, kad jo 
kojukės dar trumpos ir jis 
negali tokiais žingsniais 
žergti, kaip ji? Taip su sa
vo vaikais elgiasi daugiau
sia ateivės. Amerikietės jau 
taip nedaro. Vaikai čia la
bai gerbiami ir mylimi.

—Bet dėl to jie ir pasilei
dę, Maiki. Kas gi tai matė, 
kad jaunos mergaitės rūky
tų cigaretus, malevotų savo 
lūpas ir vaikščiotų strytais 
be andarokų, 'plikom kiš
kom, vesdamos iš doros ke
lio jaunus vaikėzus? Ne tik
tai strytais tokios besarma
tės vazojasi, ale susėda su 
jaunais vyrukais į masinas 
ir dievai žino kur išvažiuo
ja ir ką daro. Ar tai tokiems 
nereikėtų bizūno?

—Gal reikėtų, o gal ir ne, 
tėve. Tiesa, kad šitokio gy
venimo pasėkos kartais bū
na liūdnos. Bet ar galima 
jaunuolius kaltinti, kad jų 
tokia prigimtis? 0 šitai pri
gimčiai pataikauja ir kapi
talistinė santvarka. Televi
zija, teatras, patrauklūs ma
gazinų paveikslai, kur gra
žios mergaitės su plikom 
kiškom rūko cigaretus, kur- 
styt kursto jaunuolius ir jau
nuoles sekti tokias madas. 
Stambus biznis daro iš to 
didelius pelnus, o pelnas 
kapitalistinėje santvarkoje

Gerai apsimokėjęs pirkinys
V. RIMANTAS

Dabartiniam Aliaskos gu
bernatoriui, jugoslavui Stę- 
peričiuf reikėjo didelių pa
stangų, kad kongresas Va
šingtone pagaliau suteiktų 
Aliaskai Jungtinių Ameri-
kos valstybių lygias su kito
mis teises. Dabar JAV vė
liavoje jau yra 49 žvaigž
dės, o pati Aliaska pradės, 
atrodo, naują gyvenimą.

Aliaska yra Amerikos iš 
Rusijos pirkta žemė. Rusi
jos caras Petras Didysis 17- 
41 metais pavedė danui V. 
Beringui, kad, plaukdamas 
rusų laivais, ištirtų, ar Azi
ja nesusisiekia su Amerika. 
Beringas betirdamas išlipo į 
Aliaskos krantą, įsmeigė ru
sų vėliavą ir tuo būdu “už
kariavo” Rusijai 586,000 kv. 
mylių plotą. Kiek vėlesniais 
laikais čia įsikūrė rusų pirk
liai, pasistatė cerkves, na
mus ii* sandėlius, ii' pradėjo 
pelningai prekiauti bran
giais kailiais su vietos eski
mais ir indėnais. Atsirado, 
žinoma, ir gubernatorius ru
sas.

Devynioliktojo šimtmečio 
antroje pusėje Aliaska susi
domėjo ir Amerika. Baigusi 
pilietinį karą, Amerikos vy
riausybė pakalbino caro val
džią parduoti jai Aliaską ir 
pasiūlė gerus, kaip aniems 
laikams, pinigus, — septy- 
nius mil. du šimtus tūkstan
čių dolerių. Ilgai derėtis ne
teko, ir 1867 metais pirkimo 

| pardavimo sutartis buvo pa
prašyta. Daug kas tuometi -

omfli-ilnmi navadinn ta v wv***,v **2 
pirkimą “beprotišku bizniu’', 
o sutartį sudariusį ministe- 
rį William Steward pamišė
liu, — mokėti tokius pini- 
gus už sniego tyrus!

Jau praėjusiojo šimtmečio 
pabaigoje po visą Ameriką 
asklido garsas, kad Alias- 
oje aptikta auksas. Tūks- 

čiai aukso godžių puolė 
Aliaskon jo ieškoti; daug 
kas surado, bet praturtėjo 
mažai kas. Ir tik po to, kai 
Ąuo reikalu susidomėjo di
dysis Amerikos kapitalas, 

darė reikalingus tylimus, 
ngė kasyklas ir auksinio 

•nėlio tinkamą plovimą, iš 
£liaskos pradėta išvežti vis

aauni žmonės mėgsta spor- 
,tą ir spartą, tai yra didelį 
greitį; todėl automobilių 
fabrikantai daro greitus au
tomobilius ir siūlo juos la
bai lengvom išsimokėjimo 
išlygom. Įmokėk tik šimtą 
dolerių ir galėsi važiuoti 
nauju automobilium 80 my
ku per valandą. O jauni 
Vaikėzai, kurie dar nedirba 
ip neturi $1000, tie vagia 
gretimas mašinas. Visa tai 
yra šių laikų mados padari
niai, tėve.

—Bet tas neišeis ant ge
ro, Maiki. Dievas nuskan
dino į verdančią sierą iš
tvirkusią Sodomą ir Gomo- 
ną, gali užleisti kokią koro- 
nę ir ant Amerikos.

—Dievas to nepadarys, tė
ve, nes jis ir negali nieko 
padaryti. Tačiau reikia pri
pažinti, kad viskam yra 
pradžia ir yra galas. Mes ži
nom, kad buvo savo laiku 
aukštai pakilusi Babilonijos 
civilizacija, tačiau atgyveno 
'savo laiką ir žlugo. Buvo 
.iškilusi Romos imperija, bet 
ir ji žlugo. Sunyko visa eilė 
ir kitų pasaulio galybių. 
Valgiai bus amžina ir da
bartinė Amerikos kultūra.

j —Jes, Maiki, gali būt sud- 
kad tėvas nupirktų jam ar- yra šventas daiktas, tėve. na diena.

didesni aukso kiekiai. Iki 
šiol jo gauta Amerikoje apie 
vieną milijardą dolerių ver
tės, ir kasmet aukso iškasa
ma apie 18 milionų dolerių 
vertės.

Tačiau Aliaska -turtinga 
Ine vien auksu. Kai pradėta 
i planingai tyrinėti kas ten 
yra, jau dabar surasta geros 

į geležies rudos didelės atsar
gos, rasta chromo, kobalto, 
mangano, nikelio, vario, švi
no, naftos, anglies ii- dega
mųjų dujų. Suprantama, 
kad Amerikos kapitalas pa
skubėjo “griebtis dąrbo”, ir 
jau dabar 12 naftos kompa
nijų, linktiniuodamos gręžia 
šulinius “skystam auksui” 
pasiekti ir turi gerų vilčių. 
Nesnaudžia ir kiti. 

j Aliaska kainuota. Iš kalnų 
bėga sraunios ir vandenin
gos upės. Jas užtvindinus, 
lengva įrengti hidroelektri
nes stotis ir gaunamą elek- 
•tros energiją sunaudoti alu- 
Įminio gamybai. Ir prie tų 
darbų jau ruošiamasi.

Gal niekui- upėse nėra 
tiek žuvies, kiek Aliaskoje. 
Dar ir dabar žuvininkystė 
yra svarbiausias aliaskiečių 

j verslas, ir kasmet sugauna
ma žuvų 80 mil. dolerių 
vertės. Aliaskos spygliuoti 
miškai yra neįkainuojamas 
turtas. Jų yra tiek, kad po
pieriui iš medienos gaminti 
ir paruošti statybai reika
lingos medžiagos užteks jų 
visai Amerikai nenumato
mai ilgiems metams. 1954 
metais Ketchikane' pastaty
ta celiuliozės fabrikas, ku
ris kainavo 52; su viršum mi
lionai dol. ir-kuris jau ga
mina celiuliozę, kasmet jos 
'paruošdamas už 40 mil. do
lerių vertės. Tačiau tai tėra 
pradžia.

i Antrajam ' pasauliniam 
karui pasibaigus, į Aliaską 
pradėjo plūsti turistai. A- 
liaskos žuvingi" ežerai ir u- 
pės, kalnų ir miškų grožis, 
dar žmogaus rankos mažai 
kur paliestos gamtos žavu
mas, — tas viskas vilioja 
naujų įspūdžių godžius a- 
merikonus, ir jų čia tūkstan
čiai. Kartu, kaip rankos pa
moti, vandenyno ir ežerų 
pakrantėmis iškilo visokiais 

' patogumais aprūpinti vieš
bučiai. Jau pernai metais 
turistai paliko Aliaskoje 29 
mil. dolerių, bet ir tai tėra 
pradžia. Turistų tarpe ne
maža ir tokių, kurie “uo- 
džia” biznius.

Pagaliau Aliaska įdomi ir 
žemdirbiui. Teisybė, vasa
ros čia trumpos, auginimo 
laikotarpis vos 3—4 mėne
siai. Už tai šviežių daržovių 
pareikalavimas labai dide
lis, ir už jas mokama geras 
pinigas.

į šiais neramiais laikais A- 
liaska turi Amerikai svar
bios karinės reikšmės. Šioje 
vietoje Sovietams yra arti
miausias kelias į Amerikos 
žemyną, ir galima spėti, kad 
jie, karui kilus, gali bandyti 
pasinaudoti tuo artimumu 
netikėtam puolimui. Dėl to 
Amerikos vyriausybė, susi
tarusi su Kanada, daro di
delių pasiruošimų nuo tokio 
puolimo apsiginti. Bene bai
giama įrengti visoje Ameri
kos kontinento šiaurėje tre
čioji radarų linija kraštui 
nuo priešo aviacijos netikė
to puolimo saugoti. Kartu 
statomi aerodromai savie
siems lėktuvams, ir ne tik 
vandenyno pakrante, bet ir 
Aliaskos viduryje. Kartu 

'tiesiami keliai, kurių tuo

VIENI JŲ DŽIAUGI ASI, KITAS LICDI

Viršuje kairėj Barbara Romack (kairėj) ir Anne Quast (dešinėj) laiko taurę, 
kurią viena ha gaus. laimėjusi paskutinį žaidimą Darien, Conn.. Amerikos mote* 
rų golfo mėgėju varžybose. Kairėj apačioje italas Gianluigi Saccaro (kairėj) 
šaltu ginklu pWKečia savo varžovo kubiečio Roberto Jordan kaklą, bet visdėlto 
kautynes Filadelfijoje laimi kubietis ir pelno feciitavimosi pasaulio čempiono 
vardą. Dešinėj viršuje kanadietis Emerson Clark pučia dūmus iš šautuvo, ku
riuos jis laimėjo Amerikos 59-sias šaudymo varžybas. Dešinėj apačioje nusi
minęs Robert^V^ Nolan iš Lewiston, Ilk, 16 metą. kuriam neleista šaudymo var
žybose dalyvauti, nes jis iki tol teturėjo užregistruotą pataikymą šimtą su 
viršum, o taisyklės reikalauja turėti 606.

fkp. Boston, Mass., ALRKS 22 
skyr. VVaterbury, Conn., K. A.

Birželio 27-28 dienomis Bos- Conn., skyrius. Bukaveckas Cliffside, N. J.,
tone įvykusio Amerikos Lietu- Po $100’: Alto Miami, Fla., Į Ch»cagos Lietuvių buvai iečių
viu Kongreso proga Lietuvos skyrius. Lietuviu Piliečių Klu- ’Ja’ ,/
laisvinimo reikalams aukojo: bas Providence, R. I., Sandaros uoas, °-

Alto New Yorko skyrius $1,- 24 kuopa, Lietuvių Darbininku terų kuopa*
* 'Po $20: W. T. Kvetkus iš Wil-

AUKOS AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESUI

7AA « W. ryi-jv^ np. uvovcziitz, ututu^ai
Po $1,000: Alto Chicagos sky- Remti Dr-ja Wo’rcestery, Mass., kes Barre’ Pa’ E‘ St

rius ir Alto Rochesterio, N. Y„ Lietuviu Piliečiu Klubas Wor- L°ui'>. Ilk,sky rius, . or
skyrius. cestery, S.LA. 2 apskr, Jonas

Po $50: Alto Bostono sky- Rimašauskas, Čikaga, III. Apisvietos Dr-ia Chicago, Ilk, K.
Matuliauskas iš Baltimore, Md-, 
Z. Karalius iš Waterbury, Conn.,

rius, Bostono Lietuvių Piliečių Po $50: Alto Laurence. Mass..
Dr-ja. Susivienijimo Lietuvių skyrius, SLA 50 kp. Binghamp- 
Amerikoje Centro Valdyba. ton, N. Y., kun. Pr. Virmauskis,

Kanados Liet. Tarybos Mont- So- Boston, Mass., ALRKF So. . „ „ 41 ,
realio skyrius $300. J Bostono kp., Lietuvių Klubas -vomin~ v a,le-v’ Pa»

Alto Norwoodo, Mass., sky- ClaiAon, Pa., ALRKS Mass. ap- 52 sk* i>lttsbur«h; Pa“ u 
rius - $235. skr., Sandaros Moterų Klubas S-gos «0 kp. Bos-

Po $200: Alto Nn Jersey So. Bostone. Lietuviu Dr-juTa- ton- Mass’ ALRK1' Čikagos ap, 
skyrius ir Alto Waterburyje,'ryba Baltimorėj, Alto Ratine,

---- ------------------------------------ jWis., skyrius. Lietuvių Piliečių,

P. Man kus iš Blackstone, Mass. 
Po $15: LRK Chorų Dr-ja

Lietuvių Bendruomenė Worces- 
•, L. Sociald. S-gos 4 kp.

Čikagoje. L. Socialdem. S-gos 19tarpu labai dar maža. Pas-;Klubas Paterson, N. J., Lie-
sone,

greita skuba buvo phstaty-'N. J.
ta 1,700 mylių gero kelio Alto skyrius Lindenę, N- J., 
karo reikalams. DaV&i* tuo $40.
keliu leidžiama naudotis Po $25: Lietuvių Teisininkų 
betkam, tačiau jo toli gra- Dr-jos Centro Valdyba, Lietuvių 
ŽU neužtenka, ir kelių staty- skautai Bostone, šv. Kazimiero i IT * n * v t 
bai reikes skilti daug de- parapija Providence, R. L, S.L.-' , . . . v , , « ’
mesio ir pinigu. TUO( tafrpu A. 57 kp. Worcestery, Mass.. 
susisiekimas su krašto ridu- DLK Vytauto Klubas Loveli, 
riu dažniausia palaikomas Mass., Lietuvių Piliečių Klubas 
lėktuvais, tiek pat ir su di-jMaspeth, N- Y., adv. J. R. Ver-

kutinio karo metaiš ’ iyKai tuvių Bendruomenė Patersone. kp* Br<>okl-'nc Andfik>^® “ 
VVaterourio, Conn.. saulių S-gos 
Klubas Ratine, Wis., J- Prans- 
kus iš Čikagos. Ilk,

Po $10: -J. Januškevičius iš 
Dorehesterio, Mass., M. V. Bra- 

, tėnienė iš Dorehesterio, Mass.,

“Ramovė'*, Chicago, Ilk, ALRK 
S Čikagos apskr., Lietuvių Ka
reivių Draugystė. Cicero, III.,

džiaisiais Amerikos mies-'balis, Wilkes Barre. Pa., Alto berkis*4 kP’ Ha” K
tais. i Rockford, Ilk. skyrius. Lietuvių *

Besikurianti pramonė, žu- Pik Klubas Cambridge. Mass., . 
vininkystė, bedidėjanti žem- SLA 17 kp. Brocktone. Mass.. '~nes 
dirbystė, kariškų įrengimų Lietuvių R. K Piliečių Klubas 
Statyba, miškų naudojimas Providence, R. I., ALRKS Pitts- 
daro iŠ sniego tyra gyvą burgho apskr., Apjungtos Lie- 
kraštą. Teisybė gyventojų tuvių Organizacijos Vak. Penn- 
skaičius dabartinėje Alias- sylvanijoj, Sandaros 7 kp. Bos- a 
koje labai mažas. Baltųjų tone, Franklin Klubas Brock ‘ 
jame yra 161,000, eskimų ton, Mass., Moterų Vienybė. Lie- 
16,000 ir indėnų 15,000. tuvių Sociald. S-gos 116 kp. De- 
Vienam žmogui atitinka 6 troite, Mich.. SLA 352 kp. Det- 
kv. mylios ploto. Tačiau gy- roite. Mich.. Lietuvių Pik Klu- 
ventojų bematant daugėja bas Brighton. Mass., Sandaros 
ir sparčiai daugės. Daugėtų 16 kp. Worcester. Mass . A. 
ypatingai greitai, jei Ameri- Puskepalaitis, Hyde Park. Mass., 
kos vyriausybė palaisvintų Alto sk. Akron, Ohio, Alto sk. ' 
suvaržymus įvažiuoti. Lake Countv, Ind., Sandaros 2-: J .,

Kai dabar Aliaska, ture- ji apskr.. ALRKS 65 kp. Pąt. ^wdl* *4ass” .Mote? P’L 
dama visas atskiros valsty- terson. N. J., šv. Kazimiero Dr- .į maus rašto
bės teises, galės parodyti ja Patterson N. J„ Lietuvių S f UV!y T
daugiau iniciatyvos ir susi- Inž. ir Architektų S-gos Centro 
lūpinimo savojo ūkio tvar- Vaidyba, SLA 4-ii apskr.. San- es,, /K?4-° 
kymu, reikia tikėtis, kad daros n kp. Waterbury. Conh.,' ery A ' °'* * Rlubas Pattcr’

iš So. Bostono, Mass., 
Sandaros — Šviesos S-ga, Tė- 

Mylėtojų Dr-jos skyr. 
Racięe, \\ is.. Dorehesterio Lie
tuvių Pik Klubas, Čikagos Naš
lių Klubas, SLA 371 kp. Cam- 
bridge, Mass.. Fraternitas Litu- 
anica. šv. Kazimiero parapijos 
choras Providence, R. I., Šv. 
Onos Dr-ja Providence, R. I., 
Martyno .Jankaus vardo šaulių 
Būrys Brockton. Mass., LRKF 
10 sk. Nonvood. Mass., K- Er- 
nest iš Cambridge. Mass., SLA 
359 kp. Dorchester, Mass., Atei
tininkių Sandraugią kp. Wor- 
cestery. Mass.. Moterų Klubas 
M ' rteste". Mass., SLA 173 kp.

son. N. J.. Liet. šv. Antano Dr-
žanga artimiausioje ateityje vių Svetainės Bendrovė Balti- ,a. XUte^ur' • (onn“ Lietimų 
eis Šuoliais, vis pilniau pa- more, Md.. Lietuvių Kr. Denio- ‘ nson“* L0"”’’
teisindama rusams sumokė- kratų S-gos Centro Komitetas. ‘ ‘ P' ' nson,a’ Conru v- 
tUS UŽ Aliaską / mil. dole- Lietuvių Darbininkų Dr j<*s 7
rių. kj>. Brooklyn, N. Y , ALRKS 9 i

jau ir dabar sparti ūkio pa- Alto sk. Pittsburgh, Pa.. Lietu-
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Redapts SeSfcas

Mokyklų durims vėl atsidarant

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 36, Rugsėjo 3, 1958
Jiems turi rūpėti, kad jų 
vaikai būtų susipratę lietu
viai, gerai mokėtų lietuviš
kai kalbėti ir rašyti, mokė
tų savo tautos istoriją, geo
grafijų, iš jauno domėtųsi 
lietuvių visuomeniniu gyve-; 
nimu, dalyvautų lietuvių 
jaunimo viename ai* kitame 
sambūry. • j

Viso šito Amerikos ar ku
rio kito svetimo krašto mo
kykloje jie neišmoks, tam 
reikalinga lietuviška moky-

UODAS DOVIDENAS

Mokyklų durys vėl atsi- buvo visuomet reikalingas, 
daro. Milionai jaunimo pri- tai šiandien jis dar reika- 
pildys jų patalpas ir ten per lingesnis. O, deja, dar yra 
žiemą semsis žinių, kurios to nesuprantančių. Dar yra I kia. Todėl visų lietuvių tėvų 
padės jiems vėliau žengti tėvų, kurie nededa visų ga--pareiga leisti savo vaikus į 
gyvenimo keliu. limų pastangų savo vaikus lietuviškas mokyklas, jei tik

Gyvename amžių, kada tinkamai išmokslinti ir tuo'jos yra jų gyvenamoje vie- 
technika duoda mums vis būdu įduoti jiems geriausią;toje ir sekti, kad vaikai ir 
tobulesnes mašinas, įrankius kelrodį sunkiame vingiuota- ten būtų pažangūs, 
ir kitas priemones, kurios me gyvenimo kely. Blogiau tiems tėvams, ku-
lengviau, greičiau ir dau-! Tą patvirtina ir tas fak- gyvenamoje vietoje nėra 
giau pagamina visko, kas t-m, kad iš 10 aukštesniųjų į^o^ių mokyklų. Čia jie, kiek
žmogui reikalinga. Bet vi
sos tos priemonės yra ir su
dėtingesnės, joms valdyti, 
jas prižiūrėti reikalinga dau
giau žinių, geriau išlavintų, 
išmokytų darbininkų. Todėl 
ateityje vis daugiau ir dau
giau bus reikalinga įvairių 
specialistų, o paprastų dar
bininkų pareikalavimas ma
žės. Žinovai sako, kad jau 
1965 metais pramonėj viso
kių specialistų bus reikalin
ga visu trečdaliu daugiau 
negu jų buvo 1955 metais, 
o tuo tarpu paprastų darbi
ninkų nereikės nė tiek, kiek 
jų buvo 1955 metais.

O kad spevialisto, išmok
slinto žmogaus darbas bran
giau apmokamas, nėra rei
kalo nė kalbėti. Kas tą rei
kalą yra nagrinėjęs, tas tvir
tina, kad bendrai paėmus 
aukštesniąją mokyklą bai
gęs per savo gyvenimą už
dirba $30,000 daugiau negu 
jos nebaigęs ir $50,000 dau
giau už tą, kuris tėra bai
gęs tik pradžios mokyklą. 
Žinoma, gyvenime pasitai
ko išimčių, bet išimtimi gy
venime negalime pasikliau
ti.

mokyklų mokinių jos nebai
gia 4 ir tik nedaugiau kaip 
12% tebaigia kolegiją.

Žinoma, dėl to negalima 
kaltinti vien tėvus, nes da
lis nebaigia mokyklos dėl 
to, kad neturi reikiamo ga
bumo, dalį priverčia su mo
kykla atsisveikinti sunki me
džiaginė būklė, bet tikriau
sia daugumas nebaigia be 
jokios rimtos priežasties ir 
čia jau daugiausia kalti yra 
tėvai. Kalti dėl to, kad 
nesistengė ir nesugebėjo 
vaikų tinkamai nuteikti, su
žadinti juose noro mokin
tis. Kalti dėl perdidelės, ne
protingos “meilės” vaikams, 
kuri remiasi pataikavimu. 
Vaikai pareiškė nebenorį 
mokintis, tėvai jų klauso, u- 
žuot tuo ar kitu būdu pa
veikę juos taip, kad jie mes
tų šalin tas savo vėjavaikiš
kas mintis.

Už savo tėvynės ribų gy
venantieji lietuviai

sugebėdami, turi ir mokyklą 
pavaduoti. Sunkus darbas, 
bet jei yra supratimo ir no-, 
ro, vaisiai yra labai gražūs. 1 

Daugelis mūsų jau turi su-! 
augusius vaikus ir gali atro
dyti, kad jiems čia liečia
mas klausimas nebeturėtų 
rūpėti. Bet taip nėra. Juk 
kieno vaikai suaugę, tie tu
ri vaikų vaikus, jie savo žo
džiu, savo orumu gali pa
veikti teigiamai savo vaikai
čius, gali ir jų tėvams pa
tarti, kaip tuo ar kitu at
veju pasielgti.

Žodžiu, reikalas yra visų 
bendras ir opus.

R. M.

ŠOKfiJA NEBIJO ALIEJAUS

šokėja Ann Milier, 35 metę, ištekėjo už turtingo alie
jaus verslininko Bill M«ss. žinoma, abiem tai buvo 
ne pirmos jungtuvės. Vien* kartą jie jau buvo vedę.

Grumtynės prie kumpių
(U knygos “Naktys Karalttkiuosd 

leidyklos).
išleistos Terros

ŠEIMININKĖMS
štai keli patiekalai, kurių 

nereikia virti:
Špinatų salotos su majonezu

Svaras špinatų, 2 kietai 
, , .x . ^vai, virti kiaušiniai, 3 uncijos
dar tun ir kitą pareigą: Jie majonezo, keletas ridikėlių, 
pnvalo stengtis savo vai-. špinatus labai gerai nu- 
kams duoti ne tik kiekga- plauti, nuskabyti stiebelius, 
Įima geresni bendrą išsi- o Janus supiaustyti. Tada i 
mokslinimą, bet ir išlaikyti susmulkintus lapus pridėti 

šita rodo, kad jei mokslas ' a]kuo>e lietuv išką dvasią. virtų ir sukapotų kiau
šinių, užpilti majonezo ir 
viską atsargiai išmaišyti. 
Paduodant į stalą, sudėti į 
salotinį indelį ir paruošti iš 
ridikėlių padalytomis rože
lėmis.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaityti ir Kitam Dovanoti

UETUVA BUDO, Stepono Kairio 
lab^i vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miegro, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais, iliustruta. 416 puslapius di
delio formato. Kaina .......... $5.50

DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 

• jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaine ................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SCNOS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1035 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ....................... $3.00

NEMUNO SCNOs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ........................... $4.00

ALTORIŲ SESELY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kny
gą, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na ............................................ $6.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina ................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, paraSė ke

turios namų ūkio sgronomės: E. 
Drąsutietiė, O. Radaitienė, E. 
8tarkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 20,000 žodžių, 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynas, kieti viršai. Kaina .. $4.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai ii Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp.. jdomi knyga. Kaina.. $2.00

lengvas būdas išvokti ang. 
LĮSK A I. .-Geriausias

dedantiems angliškai

SUŽADĖTINĖ, J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ........................................ $2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina .......................$2.25

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje, pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai a»- 
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.50

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū- 
sų rašytojos pirmojo kai o metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina ................................ 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny
ga. Kaina ................................ $1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ! KNYGA, M. Mi- 
ehelsonienės parašyta: 250 įvairių 

eeeptų. 132 pusi. Kainą . ...$1.2S
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BTNO SENOVEJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir Įvairino 
<e laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai 7 
Caina ........... »1.0$
’OPIEŽIAI TR LIETUVA. Kunigo 

M Valadkos parašyta knyga, 250
»ual. Kaina $2A0
t KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
ISO pusi. Kaina kietais viršeliais $2, 
-ninkštais viršeliais ....................$1.00
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Ahelkio ro

manas iš žemaičių Kalvariios pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusią 
piai, kaina .........................................H
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mą istorija ir valdymo oraktika. La
imi daug medžiagos. 06 puslapiai,
kaina ......................................
MIRUSIOS SIET-OS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaine....$3.28

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

So. Boeton 27,

Žaliais žirneliais ir kum* 
piu įdaryti pomidorai

Pusantro svaro pomidorų, 
5 uncijos žalių žirnelių, 3 
uncijos lieso rūkyto kumpio, 
2 uncijos majonezo, drus
kos, pipirų.

Pomidoras nuplauti, nu
plauti jų viršūnėles, išimti 
sėklas ir iš vidaus truputį 
pabarstyti maltais pipirais 
ir draska. Žirnelius nuplau
ti, supilti ant kiaurasamčio 
ir duoti nutekėti vandeniui. 
Kumpį supiaustyti smulkiais 
gabalėliais, sumaišyti su žir
neliais, užpilti majonezu ir 
gautą masę pripildyti iš
skaptuotus pomidorus. Pas
kui juos sudėti į salotinį in
delį ant žalių salotų lapelių, 
o viršų papuošti žaliais žir
neliais. >

KNYGŲ LENTYNA

A. J. Ružancovas—Lietu
vių Bibliografijos Tarnyba 
išleido vėl vieną Knygų len
tynos numerį. Jis žymimas 
1957 m. sausio -birželio da
ta, vadinasi, gerokai pasivė
luotas, nes vienam asmeniui 
tenka visus darbus atlikti.

Knygų lentyna norintiems 
sužinoti, kada kokia knyga 
išėjo, ar kada, kame ir koks 
svarbesnis straipsnis buvo 
išspausdintas, yra ne tik len
tyna, bet tikras sandėlis. Jos 
adresas: 203 Madison St, 
Westville, III.

Skruzdei darbo netrūksta.

GIMTASIS KRAŠTAS

Kalneliai, ežerai
Ir sidabrinės brastos,
Pajūrio kopos,
Lygumos,
Miškai žali...
Žinau—
Nedidelis gimtasis manp kraštas,
Bet išmatuoti jį 
Tiktai širdim gali.
Nes niekad laisvės, meilės,
Nieks neišmatavo
Kilometrais, tolimačiais ar pinigais...
Čia prosenių kapai,
Tėvai,
v otnyavc uxvu,

Čionai daina, kuria ir guodeis, ir džiaugeis.
Čionai artojai*
Daug sunkių vargų patyrė.
čia krito broliai
Dvaro lauko vidury...
Čia grūmėsi
Už liaudies laimę rūstūs vyrai,—
Jų atminimą saugoti 
Šventai turi.
Ir kai atokaitoj
Arimai vėl garuoja,
Kada linksmai varnėnai striksi ant vagų,— 
Kokia gera, brangi,
Žemele tu gimtoji!—
Kaip motina,
Pilna gyvybės ir jėgų—
Nors daug šalių,
Daug žemių, miestų pamatyčiau,
Žinau—
Pasaulyje gimtinė tik viena.
Į nieką šio mažyčio krašto nemainyčiau, 
Kur skamba dainos,
Dega žvaigždės Nemune...
Jei Lietuvos, jei savo liaudies nemylėčiau,
Jei vardas jos
Nebūtų gyvas man širdy,—
Suprast kitų,
Pagerbt jų krašto nemokėčiau,
Ir nesuprastų niekados 
Manęs kiti.
Kalneliai, ežerai,
Ir sidabrinės brastos,
Pajūrio kopos,
Lygumos,
Miškai žali...- • .* .’’$ > 4 i-,
Žinau—
Nedidelis gimtasis mano kraštas,
Bet išmatuoti jį 
Tiktai širdim gal?.

• Euf. Matusevičius

Iki šiol tą organizuotai da
rė Vyčiai. Jei ir studentai 

Lietuviu Studentų S-gos 'organizuotai atsilieps tinka- 
užsienių skyrius pradėjo lei-1 P?*1 i kiekvieną amenkie- 
sti A. Gežausko redaguoja- q< ayudosar kur kitur pa- 
mą biuletinį “Už Tėvynę”,!

GERAS SUMANYMAS

kuriame jaunimas ragina
mas laiškais atsiliepti į sve
timtaučių spaudos ar kieno 
kito pasisakymus mus lie
čiančiais klausimais.

sirodžius mums žalingus 
balsus, bus daug pasitarnau
ta Lietuvos labui.

Beveik tris ketvirtadalius mū
sų žemės užima vanduo.

(Ginočių kaimas rengiasi vykti Karališkių pievų piauti. 
Jos yra už 7 varstų, išvažiuojama ne vienai dienai, 
bet savaitei, to dėl reikia ir maistu tinkamai apsi
rūpinti. Taip daro ir dėdė Augustas).

Dėdė su dėdiene nešasi didelius peilius ir stato 
kopėčias prie durų į aukštą. Dėdė kviečia ir mane.

Ant aukšto, po apdulkėjusiu stogu, ant juodų, su
rūkusių kartelių kabo kumpiai, lašinių paltys, dešras, 
skilandžiai. Aš niekad nemačiau tiek mėsos! Trijuose 
būriuose susimetę lašiniai ir kumpiai, ir juos dėdienė 
vadina šiųmečiais, pernykščiais ir užpernykščiais. Ji 
savo žvilgančiu dideliu peiliu pasuka paltį ar kumpį į 
i viešą, blyškiai krintančią pro pastogės langelį—atrodo, 
>unku išrinkti—nori piauti, ir vėl eina prie kitos palties 
ar kumpio.

—Mamule, ta paltis jau surūdijusi, į noragą pana
gi, — taria dėdė ir nori nuo pernykštės palties atsi- 
iiauti bryzą, bet dėdienė piauna nuo užpernykštės, 
gražiai pirštais atmatavusi, galą nosies prikišusi mie
lai uostydama.

v—Tai kurgi mes, bijok Dievo— pavalgius tokių’ 
ašinių rėmuo piauna, koks ten darbas, — kalba dėdė 
r savo delnu ir peiliu matuoja geltoną paltį.

—Bet gi reikia suvalgyti, seni, ką gi tu dabar—ba- 
asi dėdienė ir stumia dėdę nuo palties, kurią jis nori 
>iauti.

Taip juodu ginčijasi, o man gaila gražaus ryto,
’ ies jau arkliai pakinkyti.

Dėdė man pakiša po švarku puspaltę lašinių, kai 
•ėdienė pukši su kita pąltim nusigrįžusi į langelį, puk- 
i visaip apsvarstydama.

Aš nežinau ką daryti, bet dėdė pastumia prie ko
kčių ir patylomis liepia puspaltę nešti į vežimą. Ta- 
iau man belipant kopėčiomis iškrinta puspaltę, ir tai 
įamato dėdienė.

—Tai kurgi tu, jaunas vagie!
Aš stoviu prie kopėčių ir nežinau, ką daryti. Pati 

lėdienė nusileidžia kopėčiomis ir pasiima nuo žemės 
)uspaltę, o aš grįžtu ant aukšto' ir matau, kaip dėdė 
:emša po skvernais puspaltę ir dešrų, skubėdamas, 
:ol užkopia dėdienė.

Dabar dėdė geruoju kalba ir dėdienei, ir man, gal 
r kumpiam:

—Matau šį lytą šnekutį, ir jis savo vaikams tem- 
>ia dar besiraitantį slieką, o tu, motule, nori mus už- -: 
>ernykščiais lašiniais. Surūdiję, apdulkėję, kaip se
tas grabas.

—Ar tu nutilsi, seni! Paduok šviežių lašinių, kum- 
>io, tai bala žino, kiek suvalgys. Senesni — sotumas 
'ienas,—dėdienė tebeieško senesnės palties, kumpio, o 
lede vėl suspėja man pakišti nedidelį kumpį ir lie- 
>ia eiti prie ratų.

Dabar aš atsargiai nulipu ir po pasėstėmis paki
lu kumpį.

Nepiktai bardamiesi, abu nulipa nuo aukšto ir eina 
klėtį, kur pilami ruginiai, kvietiniai miltai, nuo lan

gelio parenkami padžiūvę du sūriai.
Prie sviesto molinio puodo užverda ginčas, nes 

Jėdė nori visą dubenį sviesto, o dėdienė skuta plono
ms karnomis ir f dubenį krauna kaip rožės lapus, 
<ad tik daugiau atrodytų.

—Betgi tu bijok Dievo, mes ten juk visą savaitę 
lūšim. Ir su blynu, ir ant duonos reikės užtepti, — 
nalcjavo dėdė, su kitu šaukštu stengdamasis prisigram- 

i lyti sviesto.
Išeinant iš klėties, dėdė suspėjo į mano kišenę 

brukti trečią sūrį, kurį jis, dėdienei nematant, kažin 
rada buvo numovęs.

Dabar jau saulutė ant medžių, Simonas Valiulis 
au sėdi vežįnę, Jokimas po liepa pypkę rūko, Emiliū- 
ė su Sabaliu žaidžia.

Taip kasmet, broli, — taria Simonas Jokūbui Jo
jimui. — Tas vargšas Augustas turi už kiekvieną bry
dį gromttoJ'V . -c , .

—Užtat gardžiai valgysim, Simonai.
Dabar dėdė sudeda delnus ir sušvilpia. Po to dar

nurinka: , ‘ -
—Visi į vežimėlius fr į barelius!
Mūsų vežįmah sėda dėdė, Emiliūtė ir Jokūbas Jo

jimas, tas, kuris neištaria č ir ž, ir iš jo bus juoko 
kaip krekenų. ‘ '

Antram vežime, vadeles laiko Simonas Valiulis ir 
užpakaliu atsigrįžusi f mus žiūri Kristutė, Emiliūtės 
vienadienėj.

Dabar mes užkopiant ant kalnelio, nuo kurio ma
tyti toli, net trijų, kaimų kaminai ir Čedasu bažnyčios. 
bokštas. Ant netolimo Trakinio kalnelio virsta mūri
nis vėjo malūnas, kurio sparnai vos juda. Man rodos 
jie mus sveikina, keliaujančius į pievas, Karališkius.

■ <—Miliūte, kogi mes tylim, lyg palšio pagraban 
kakdami, — taria dėdė.

Nukelta i 7 peL
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No. 36, Sųggju Ą 1SS6 austro, 96,-tOSTOS
LAIRENCE NAUJIENOS tai bematyti.

Praeitą sekmadienį su šei
ma buvau nuvykęs f Salisbu
ry, o iš ten pajūriu į Ham- 
ton Beach pas gerus kaimy-

Gavau liūdną žinią | užuojautą,
ii Lietuvos Tą pačią dieną per Sat-

Liūdna žinia atėjo iš Lie ktaH ir Melaiši’ kaimus "US J°,n’ &‘^Vi'
tuvos—netekau brolio Pet-|^„_ \ r ’se kartu su W E Petkevi-ro Stakionio. Tai pranešė jo??^U nuosto,>M “ W‘ K Fetkevl

— H * ir nepasitenkino vien mano ciais.
brolio gyvybės atėmimu,žmona Katrė.

Liepos 17 d. jo gyvena- nes Satkūnų kaime griausti- 
moj apylinkėj —- Melaisių nis nutrenkė du jaunu vyru, 
kaime siautusi audra su žai- tik grįžusius iš kariuome- 
bais ir griaustiniu. Brolis su nės: Medelinska ir Valintą. 
žmona, skubiai sudėję šie- ‘ ‘
ną į kūgį, artėję prie savo Mirė J. Vaikiusiai

Taip pat gavau žinią, kad 
Žadikių kaime mirė Jurgis 
Valkiūnas. Pavalgęs pietus,

kūtės. Žmona pradėjusi bėg
ti, o Petrui nespėjus ištarti 
“nebėk”, trenkęs perkūnas. 
Abu pritrenkęs prie žemės, 
bet žmona atsipeikėjusi, o 
mano brolis Petras kelių

Sakavičiai čia turi gražų 
namą. Jie vasarą 4 mėnesius 
čia būna, 4 mėnesius Lavv
rence ir 4 mėnesius Flori
doje.

M. Stonio

BROCKTON, MASS.

Dariaus ir Girėno vardo
jis pasiskundė, kad krūtinę lietuviška bakūže “Brock

ton Fair” parodojedegina, atsigulė ir mirė.
žingsnių atstume gulėjęs ne- • ye^on^s Jurgis nuo 1909 
gyvas, galva ir krūtinė ap- LawJ'e”ce’
draskyta, drabužiai suplėšy-'"”8*’ ^- bąlan
ti dzio 20 d. išvyko j Lietuvą.

Amerikoj gyvendamas ve-

10 kp. New Haven, Conn., AL 
RKS 89 kp. Hartford. Conn., P. 
Kevinas ii Waterburio, Conn., 
Lietuviy Motery Klubas Dor- 
cheater, Mass., vysk- V. Brizgys
11 Čikagos, Žemaičių Kultūros 
Klubas Čikagoje, Eržvilkiečių 
Klubas Čikagoje, Upytės Drau
giškas Klubas Čikagoje, A. O- 
rantas iš Waterbury, Conn., F. 
Rodgers Miami, Fla., Moterų 
Klubas Brighton Park, Čika
goje.

Po 85: K. Kučinskas iš King- 
gtono, Pa., P. Brazaitis iš Dor
chesterio, Mass., Ch- Shirkes iš 
Chikago, III., L. Kariuomenės 
Kūrėjų Savanorių S-ga, Chica
go, III., Lietuvių Piliečių Klubas 
Easton, Pa., Tėvynės Mylėtojų 

j Dr-jos 5 kp.. Lietuvių Kultūros

«e

Petras gyvenime daug 
vargo buvo matęs. 1904 me
tais jis buvo pašauktas ka
rinės prievolės atlikti ir tuoj 
pateko į rusų japonų karą. 
Laimė jį ten neapleido, ati
tarnavęs grįžo sveikas na
mo ir 1909 metais atvyko į 
Ameriką, Lawrence, o po 
kurio laiko ir mane parsi
kvietė pas save.

1914 m. balandžio 20 d. 
brolis išvyko į Lietuvą ir 
netrukus ten buvo pašauk
tas į kariuomenę, pateko į 
frontą, buvo sunkiai sužeis
tas, bet pasveiko, vėl turėjo 
eiti į karo lauką. Laimė ir 
šį kartą jį lydėjo—kad ir 
daug vargo matęs, bet lai
mingai po karo grįžo į savo 
namus. Netrukus vedė Kat
rę Mizaraitę, su kuria lai
mingai gyveno iki staigios 
mirties dienos. Be liūdinčios 
žmonos dar liko sūnus Povi
las, dukterys — Marija Da
gienė ir Alvina Macienė ir 
brolis M. Stakionis Lavv
rence, Mass.

Visos savo šeimos vardu

lionis labai mėgo skaityti 
Keleivį, ypač Maikio su tė
vu pasikalbėjimus. Jurgio 
artimi giminaičiai — svai
niai Jokūbas Šlakis gyvena

i Būrelis Providence, R. I., E. 
Šiais metais “Brockton Paurazienė iš Detroit, Mich., O- 

Fair” paroda prasidės š. m. ĮGegužienė iš So Boston, Mass., 
rugsėjo mėn. 7 d. ir baigsis R. Marciulynienė iš Ansonia, 
rugsėjo mėn. 13 dieną. !Conn., SLA kuopa Chelsea, 

Lietuviai šios parodos me-i Mass., S. Butkus ii Baltimore, 
tu savo bakūžėje taip pat'Md., V. Anesta ii Dorchesterio,

DVI GRAžCOLfiS

Dešinėje Ona Kudirkaitė, iš Walpole, Mass., kuri šių metų Minkų 
radijo gegužinėj buvo išrinkta N. Anglijos lietuvaičių gražuole. Kai
rėj Irena Andriūnaitė iš Hyde. Park, Mass„ kuri pernai buvo išrinkta gra
žuole*

!• »t
•<<

r ♦ -

ruošia parodėlę, išstatyda? Mass., L Vyčių 7 kp- Waterbu-
mi medžio drožinius, ginta- ry, Conn., SLA 168 kp. stam-
ro ir odos išdirbinius, lietu
viškus leidinius, tautinius

ford, Conn., A. Liešunaitienė ii 
Waterbury, Conn., B. Sitko ii 
Seattle, Wash., I. Stanikas iš 
Čikagos, SLA 115 kp Wilkes

W. Andovery, Steponas Šia- 1 drabužnfe ir tt
kis— Lavvrence, ir Amiliaf Lietuvių bakūžės atidary-__________ ___ _______ _ .
Šimėnas —- Gardnery. Ve- mas įvyks š. m. rugsėjo mėn. Barre, Pa., A. Gudonis, J. Ja- 

uJ1S ^UV° vedęs Ka- 7 d. (sekmadienyje) su įdo- sys, A. Rugys, J. Sprainaitis ir 
mia programa, kuri prasidės I. Keraitienė, visi ii Pattersono,trę Šlakytę.

Pasisekusi gegužinė 13 vai. po pietų. Programoje
pasirodys ir p. Ivaškienės 

Lietuvių Piliečių Klubo į vadovaujama tautinių šokių 
surengtoji gegužinė liepos'grupė iš Bostono.
24 d. gerai pavyko. Nors. Kiekvienais metais Brock- 
diena buvo apsiniaukusi,!ton Fair parodą aplanko 
bet svečių privažiavo gana į daug žmonių ir suvažiuoja 
daug, buvo ir iš tolimesnių [daug lietuvių iš plačios apy- 
vietų. Nepamiršo ir šiemet linkės į lietuvių bakūžės ati- 
atvykti B. Pieliakas su žmo-;darymą. Prie bakūžės veiks 
na, Malinauskas, Ramanau--lietuviška virtuvė ir baras, 
skus ir kt į Kviečiame malonius lietu.
<. _. . e ,vius dalyvauti šios bakūžėsSvečiavome* pas Sakavičių* !atidaryTne

rNew Jersey.
S. Jonušas iš Balthnorės, 

Md.. $3.
Po $2-50: J. Jakštys iš St. 

Petersburgo, Fla., P. Karaliūnas 
ir F. Stanionis iš ten pat.

J. M. Šaltenis iš Čikagos $2. 
Draugas iš Detroito 81.
Viso labo aukų gauta 89,414.50

BR. VARGSO-LAUCEVI- 
Č1AUS REIKALU

Netoli Lawrence yra geri j 
Salisbury, Hampton paplū-l 
dymiai, į kuriuos suvažiuoja 
daug žmonių maudytis. Se
niau, ten ir «lietuvių gana 
daug buvo galima sutikti,

Alto Brockton. Skyrių,' Neseniai gavau iš d Le-
____________ ___ _ Ivano Br. Vargšo - Jucevi

čiaus dramos “Anf,
AUKOS KONGRESUI ‘Ko” rankraštį. Deja, jo pa

baigos nėra ... Atrodo, jog

mas.
Jei kas nors turi Br. Varg

šo dramos “Ant kryžkelio 
rankraščio kopiją, ar bent 
jo pilną pabaigą (nuo 31 
pusi.), —nuoširdžiai prašau 
tai man išsiųsti! Drama no
rima išleisti, todėl jos pa
baiga būtinai reikalinga.

Taipgi dėkočiau už bile 
kokius velionies Br. Vargšo 
rankraščius — laiškus, dra
mas, vaizdelius ir t.t.

Lauksiu!
A. Petriką 
221 So. 4 St. 
Brooklyn 11, N. Y.

Veidas ir kakta yra atviri 
žmogaus sielos vartai.

JUOKAI

Teisme

Teisme advokatas apklausinė- 
ja jauna, gražia mėlynakę liu
dininkę. Jis klausia:

—Kur Tamsta buvai pirma- 
dio vakare?

—Aš važinėjaus automobiniu, 
—atsakė liudininkė.

—O kur Tamsta buvai antra
dienio vakere?

—Aš važinėjaus automobiliu.
—O kur Tamsta būsi rytoj

sakymo negavau, — paaiškina 
prokuroras.

J ieškojimai
Paieškau Onos Delton. Girdejm 

kad .vra ištekėjus. Vyro pavardės na* 
žinau. Kas ją žinote, ar ji pati, la
šėkite adresu:

Adam Delton 
303 Bridjre St.
Greenport, L. L, N. Y.

Ieškomas Andrius Slavinskas, ki
lęs iš Veprių, Ukmergės apskr. Jis 
pats arba apie jį žinantieji prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Lietuvos TSR, 
Ukmergės rajonas, Veprių paštas,

reiškiu brolio šeimai gilią bet pastaruoju laiku jų re-

GRUMTYNfiS PRIE KUMPIŲ

Atkelta iš 6 psl.
Ir jis pats pradeda dainą:

“Gale lauko toli,
Trys berželiai augo”.

Man regis, ir vėjo malūnas dainuoja, nuo Traki
nio kalno toli matydamas... “Trys berželiai, svyru svy
rūnėliai, tarpu savęs kalba”...

(Bus daugiau)

* (Atkelta iš 4-to psl.) aktoriams buvo hektografu 
bas So. Boston, Mass., LRK atmušta ir daugiau kopijų, 
Motery S-gos 33 kp. New Ha-f kadangi drama nebuvo iš- 
ven, Conn., Alto skyr. New Ha- • spausdinta. Todėl sprendžiu, 

!ven, Conn., SLA 3 apskr. Pitts-kad jų kur nors turi būti ir 
burgh, Pa., Lietuvių Klubas į daugiau, ypatingai pas se- 
Humboldt Park, S.L.A. 45 kp. nesniosios kartos aktorius, 
New Haven, Conn., Sandaros vaidinusius Br. Vargšo dra-

ir į VISUS KRAŠTUS ui GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

KIMBARAS ŽOLft
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medieva Žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Paėmus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštų ne
šiu nčiame.

Alex. Mizara >0: 
414 W. Broadvray

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į Alexander’s vietų.

vakare, — paklausė advokatas, Ruginių km., Juozas Slavinskas.
gražiųjų liudininkę. i 'Ieškoma Ado]fina K?uk^n*nė~ Ba-

Kaip tik prokuroras išgirdo uto duktė, kilusi iš Kuršėnų. Jų pa- 
,, . .... ... čia arba žinančius jos adresų prašo-

tų klausimų, Jis tuoj pašoko ir ma pranešti “Keleivio” redakcijai, 
sako:

—Aš protestuoju prieš tų 
klausimų.

—Kodėl Tamsta protestuoji,
—paklausė teisėjas.

—Todėl, kad aš pirmas ta 
klausima jai daviau ir dar at-

Paieškou savo brolio Juozo Saka
lausko, kilusio iš Kauno apskr., Vil
kijos vaisė., Klevinės vienk. Išvyko { 
Ameriką prieš pirmąjį pas. karų. 
Ieško sesuo Ona Sakalauskaitė-Ohan. 
Jis pats ar apie jį žinantieji atsi
liepkite adresu:

Mrs. Anna Ohan 
185 Orient SL,
Worcester, Mass. (37
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TRAKŲ VASARVIETE JŪSŲ LAUKIA
Trakų vasarvietė, gražios gamtos aplinkumoje prie Ouadrie 

ežero, THOMPSON, CONN., yra geriausia Naujoje Anglijoje ieš
kantiems ramumo ir gero poilsio.

žuvingas ežeras. Paprasti ir motoriniai laiveliai. Erdvūs mie
gamieji, dideli laisvalaikiams praleisti kambariai. Dušai. Tele
vizija. žaidimai.

Maudymasis vietoje ar motorlaiviais persikėlus valstybiniame 
Ouadrie paplūdime.

Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.
Kaina: asmeniui 835 savaitei maistas ir kambarys. Kreiptis: 

J. PAKNYS, Box 126 THOMPSON, CONN.
Tefefonas: PUTNAM — WAInut 3-2836

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungta Hetuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautini solidarumų, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas d® Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI 810,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 810,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas sM>
čiaL

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki 8325 j mėnesi.

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

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

M. M. J. VINIKAS

rasaseaaaaAai

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgų ir naudingų 

amžių, tai Tamsta turi turėti gurų kraujų ir 
nervtis. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslų, 
organizmai yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vienų kapsulę per die

nų reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal URrabex Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu 87 už bonkų 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq^ Worcester,
V. G. Skrinska (savininkas)

887 W«k Nmr Yuefc 1, N. Y.

ŽODYNAS
A. LALIO

Angtų-Lietarių.

1256 Poslapiai
dvigubos špaltos

$14

karta aa

Or. D. PILKA 
E. Broadvray

So. Boeton 27, Mass.

Siuntiniai j SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalis
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydiios Ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC
ygy-j-|>y USSk

13S W. 14tk SL, NEW YORK 11, N. Y„ Tol CH 3-2383 
MOŠŲ SKYRIAI

398 W. 4th Street 332 Filhaore Avė. 132 FraakHn Are. 118 East 7th Street 
SO. BOSTON, MASS. BUFFALO 6, N. Y. HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY 
TeL AN 8-5949 Tel. MOhavrk 2974 TeL CRapel 8-4724 Tel. Yl 2-9388

900 Literary Rd. 11839 Jas. Caamaa 932 W. Girard Are.
CLEVELAND 13. OHIO DETROIT 12, MICH. HHILADELPHIA 23, PA.
Tel. TOrrer 1-1491 Tel. TOvmsend 9-3980 Tel. WAImrt 5-8878

Viaah klausimam, ryšyje su persiuntimu siuntinių J ūsų giminėms ir draugams, kreipkitės i mūsų pa
tyrusius, atydžius ir mandagiu* skyrių vedėjus, kuris maloniai suteiks jums visus nurodymus.

MOsų didžiulė firma, turėdama tūkstantius patenkintų klijentu, 100% garantuoja siuntinių prirta- 
tymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 0-7 savaites (oru 
paštu laike 7-12 dienų). Jūs dar spėsite pasiųsti maisto produktus vasaros laikui.

M Asų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos r Ašies maisto produktų, kaip tai—sviesto, arbatos, 
kavos, ryžių, kumpių ir t. t. e taip pat pramonės gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio šilko, odų viso
kiausių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pnėiomta žemiausiomis kainomis.stoatMų

PATS GERIAUSIAS BŪDAS PADĖTI JŪSŲ 
ŠEIMOMS LIETUVOJE

Pasiuskit vienų iš mūsų specialiai paruoštų šeimos paramoo 
paketų su angliškomis prekėmis, kurios ten yra aukščiau- 
vertinmos. Keikvienas doleris, kurį jūs išleidžiate siuntiniui, 
ten jūsų giminėms yra vertas mažiausai 80-100 rublių.

F. S. Siuntinys No. 1 — $25.00
* 3 jardai vilnonio Atgaline šiltesnėms dresėms
* 4 jardai rajono medžiagos žavingose spalvose
* 1 šveicariška medvilnės sa tini nė skara 

F. S. Siuntinys No. 2 — $35.00
* 4 jardai paprastos nesiraukšlėjančios medžiagos suknelei
* 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam apsiaustui
* 2 vilnonės skaros 

F. S. Siuntinys No. 3 — $50.00
* 3 jardai pirmos rūšies vilnonės medžiagos dresėms
* 3 su trečdaliu jardai vvorsted medžiagos vyriškam siutui
* 4 jardai rašyto rajono medžiagos
* 1 Kašmiro vilnos skara
—į AUKŠČIAU PODUOTAS KAINAS JEINA VISKAS— 

Taip pat siuntiniai už $75 ir $100, arba sudarykite garo
siuntinius, kaip norite.

SIUNTIMAS VAISTV IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA
MUSŲ SPECIALYBR. MES SIŪLOME MUSŲ GYDYTOJO 

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
l’rašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių

Tazab of London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mase. Tel: KI 7-970S 

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Avc^
nue Bušų nuo Harvard Sųuare).

: (Nemokamų katalogų lietuvių kalboj'e galite gauti ir Baltic 
• Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broadway, So. Bostone).

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tanMtome reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis Šuo

“KELEIVIS”
838 East Broadvray, Soolh Boetoa 27,

n
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.« .A t AIVIS, SO. BOSTONPoslapis ntaotai

Atvyko prof. J Dėkojame visiems*

Kultūros premija Lietuvių 
Enciklopedijai

Baigęs atostogas Pak- 
niams priklausančioj Trakų
vasarvietėj netoli Thomp-rikos Kongreso atstovams, 
son, Conn., prof. J. Kamin-'aukotojams ir visiems, ku
lkas atvyko i Bostoną ir čia rie šiuo ar tuo prisidėjo

Dėl prasidėjusių atostogų 
pavėlavome padėkoti Ame-

žada kiek ilgiau pabūti.

Dr. Sruogienės pagerbimo 
reikalu

prie Kongreso pasisekimo. 
Ta pačia proga praneša-

;me, kad aukų Kongresui su
dėta $8,896.50 ir bene $518 
gavo Centras betarpiškai. 
V isos aukos atiduotos Gent
ini, jią^ pasirūpins ir auko
tojų sąrašo paskelbimu.

ALT Bostono skyrius

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Dr-jos kultūros premiją $1,- 
000 tam reikalui skiltoji ko
misija (prof. S. Kolupaila, 
inž. G. Lazauskas, P. Če
pėnas, dr. P. Jonikas, inž. 
Jurkūnas, dr. J. Kižys, dr. 
V. Sruogienė, dr. V. Vai-dys 
ir D. Velička) pripažino 
Lietuvių Enciklopedijai.

Premija įteikta Niujorke 
Bendruomenės Seimo 
mingo posėdžio metu.

A. Bričkų* ir ten pasižymėjo

Jau buvo rašyta, kad Tė
vynės Mylėtojų Dr-jos sky
riaus sumanymu rugsėjo 20 
d. Tautinės Sąjungos na
muose bus pagerbta moksli
ninkė, istorikė, didžiausios Vieša padėka 
Lietuvos istorijos autorė dr.
Vanda Sroogienė, kuri gy
vena Čikagoje, bet aukščiau 
minėtą dieną bus Bostone.

Norintieji tame pagerbime 
dalyvauti prašomi iki rug
sėjo 13 d. pranešti šiuo ad
resu : Pranas Lembertas,
597 Broadwav, So. Boston 

Mass.. tel. AN 8-7031.

Bostone gerai žinomo vi 
suomenininko A. Bričkaus 
sūnus Raimundas baigia ka
ro tarnybą Vokietijoje. Jau 
prieš užsivilkdamas Ameri
kos kario uniformą, jis se
niai nešiojo lietuvio skauto 
uniformą. Patekęs į kariuo
menę ir atsidūręs Vokietijo
je, Raimundas įsitraukė į
Amerikos skautų gyvenimą j.
u- topo tos vietoves, kur McConoick, Jr. 
buvp, Amerikos kanų vaikų ______

Hon. Charles J. Artesani
House Alajority Leader

iškil- Hon. Garrett H. Byrne
Dist. Attorney Suffolk County 

Hon. Edward P. Boland
Member of Congress 

Hon. Thomas H. Buckley
Former State Auditor 

Hon. Maurice Donahue -
Dem. Whip, State Senate 

Hon. Howard Fitzpatrick
Sheriff, Midd. County

BALSUOK UŽ OFICIALI 
DEMOKRATŲ KANDIDATĄ

Edivard J. 
McCORMACK, J R

1
GENERALINI PROKURORĄ 

Hon. Jackson J. Holtz

27

S.L.A. 43 kp. nariams

Primenama, kad kuopos 
narių susirinkimas bus rug
sėjo 10 d. 7 vai. vak. Lie
tuvių Piliečių Dr-jos patal
pose. Jame bus seimo atsto
vų pranešimai, bus galima 
ir mokesčius sumokėti. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Siuntiniai greitai nueina

No. 36, Rugsėjo 3, 1958 .
I Antradieni rimlgimami SIOLO DARBĄ1 < Reikalinga sąžininga. mokanti an-
i ----------- ’rlų kalba darbininkė dirbti hinch-de-
! Rugsėjo 9 d. Massachu- Hkat»ų~kre«t»v*je. Darbas PMtovus,

4* T. geras atlyginimas. Kreiptis: 356 Wa-SettS valstybėje bus nomt- shington St., Dorchester, Mass. 
naciniai rinkimai. Ir lietu- t36)
viai piliečiai turėtų visi juo
se dalyvauti ir tuo būdu 
veikti, kad lapkričio mėnesį 
būtų išstatyti tinkamiausi 
kandidatai.

NAMAI BE TARPININKU 
2 namai už >15,500, 3 ir 4 Žeimy, til
domi karštu vandeniu, au įvažiavimu, 
naujai apžingeliuoti. pajamų duoda 
62380. Kreiptis Tel. HI 5-0074.
“ (37

Sekmadienį staiga miręs , 
Massachusetts generalinis

Past Nat. Conun. J. W. V.; prokuroras George Fingold, 
Hon. John W. McCormack j republikonų kandidatas gu- 

Majority Leader, Congress bernatoriaus vietai, palaidO- 
Hon. Patrick J. McDonough j tas antradienį.

Governor’s Council1
Hon. Thos. P. O’Neill, Jr.

Member of Congress :I
Hon. John E. Powers

KAS NESKAITETE?

Nuoširdžiausią padėką 
reiškiame visiems, kurie sa
vo atsilankymu ii* gausiom 
bei vertingom dovanom pa
gerbėte mūsų 20-ties metų 
vedybinio gyvenimo sukak- j skautų vadovu, 
ti- * : Šių metų gegužės 17 d.

Labai ačiū prietelkoms ir Raimundui ‘ už “ypatingus 
prieteliams, kurie fiziniai ir Nuopelnus Amerikos jauni- 
moraliniai padėjote mums mui” buvo įteiktas raštas su 
šią šventę atšvęsti kuo iškil- į paties septintojo korpuso
mingiausiai. I

Emily Rūplis McCormack 1110 Morton St., Boston

vado gen. let John F. Unc-
Stasys ir Praksėda Jakučiai klės parašu. Jame be ko ki

ta iškeliami Raimundo ga
iš Australijos į Bostoną bumai vadovauti ir pabrė

žiama. kad juo didžiuojasi
Mūsų įstaigoj lankėsi p-lė;ir gerbia tiek vaikų tėvai,

Birutė Šulcaitė, prieš 5 mė
nesius atvykusi iš Australi
jos į Los Angeles, Calif., o 
dabar ji atvyko apsigyventi 

’į Bostoną, kui’ keta lankyti 
technikos mokyklą. Su ja 
kartu buvo atvykęs jos dė
dė John Budzinauskas iš 
Waterbury.

Bii-utė kadaise gyveno Vo
kietijoj, Kempteno stovyk
loje, iš ten išvyko Australi
jon ir aplinkiniais keliais

So. Bostone (308 West 
Fourth St., D St. kampas) 
pradėjo veikti General Par
cel and TraveI bendrovės 
skyrius, kuriam vadovauja 
M. Kavaliauskas. Įstaiga R- 
tidaiyta darbo dienomis nuoi pateko į Ameriką. 
9 iki 1 vai. ir nuo 5 iki 8
vai. vak. Taigi laikas pato-j j. Vaičaiti* negaluoja
gus visiems: dirbantiems! ______
tiek dieną, .tiek naktį. , Justinas Vaičaitis šiemet 

. -lu^tiniai išsiunčiami tie- jau kelintą kaitą negaluo- 
S1O?JS Bostono,. todėl jie ja> ir šįuo metu jįs nesijau- 
gieitictu pasiekia adresatą. <sja visiškai sveikas, gydy

tojas uždraudė jam
Arlauskų sūnus 
grįžo iš ligoninės

Bendruomenės seimą 
! j orke vykti.

ir 1 
Niu-

Juiijos ir Juozo Arlauskų Galėjo blogiau baigti*
sūnus Juozukas po operaci- ______
jos grįžo namo.

“Keleivio” administracijo-

senate* «,uli
u . l r tu Darbo numerį už 75 cen-Hon. John F. Thompson Į * “

Speaker, House of Rep'*U8» Varpą už $2.00, 5
mokslininkų parašytą knygą 
“Mažoji Lietuva” už $5.00.

<**************4hmhmhhhhmm

tė, kaip oficialų partijos . 
kandidatą } generalinio pro- N ODA SiUNTINiAMS 
kuroro vietą. ^Parduodu pirmos rūšies odą, *u-C

Į generalinio prokuroro’ Kandidatų nominavimas 1 į^žjTriujV,XSu SŽI ;
~ , x_ —1------------n. 9 j ateinanti ^Atlieku Visos batsiuvio darbai

duodu patari- 
odas. Adresas:
St_ So. Boston »

------------- - ------------- -------------, nominavimas _ t _pi|įiiii
(Attorney General) vietą vyks rugsėjo 9 d., ateinantį j Atlieku visus batsiuvio 
siais rinkimais musų valsti- antradienį. Visi uzsiregis- ^mus apįe odas. a-
joj stato savo kandidatūrą travę balsuotojai demokra-'^173 Eighth SU So. ___
jaunas politinis veikėjas, tai kviečiami paduoti už jįd™° 7^ie^s7 ^LkmadS: t 
vedęs lietuvaitę, Edward J. savo. balsą. Is šiame Kelei- 3 Telefonas: an 8-0055 r 
McCormack, Jr. Ne pinną vyje” dedamo skelbimo ma-į,f*************^*********** 
kartą jis prisistato balsuoto- tyti, kad E. J. McCormack
jams. Jis yia miesto tarybos kandidatūrą remia žymes-. į Charles J. Kay 
narys ir demokratų partijos nieji demokratų vadai mu- 
konvencija neseniai jį išsta-sų valstijoje. •

tiek kiti kariai 
Malonu, kad lietuvis jau

nuolis ir dar bostoniškis su
geba būti tokiu geru lietu
viu ambasadorių net viso 
Amerikos korpuso vyriau
sios būstinės karių tarpe.

Raimundas Bričkus grei
tai baigia karo tarnybą ir 
grįžta į Bostoną.

Benas grįžta iš Čikagos

(KUČINSKAS) 
Lietuvis Plumberis

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Nebekask anglių ilgiau, kai gali turėti naują, automatišką 

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galimų aliejaus tan-
k-— itniavia ui *j i «x 1 i no VIRKI IcaLTtžž t liftui••‘V

PAMALDOS LIETUVIAMS 
BVANGBUKAMS 

Kas sekmadienį, 12.00 vai. 
So. Bostone, L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJE įvyksta'pamaldos lia* 
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
di Sv. Raštą į lietuvių kalbą.

Dr. B. Matulionis *

is “plumbing**— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm r.«*gu ką darote, pas
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon, Dorabester, 
«zzzszsgggss iotmh

TeL AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 1-4 ir SA 
NediUomis ir Avontadtauoiat

pagal susitarimą 

485 Columbia Road
L

viBiasvai įvažoj v<j ua opvv*

Visiškas
įtaisymas $245

RADIO PROGRAMA 
• Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1260 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muziką ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

^eL AN8-2712 irba BI4-9012

Dr. J. C. SeymourKol kainos dar- nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui 

PAŠAUK DABAR f GE 6-1204

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET —DORCHESTER, MASS.

CYO šv. Petro parapijos 
72 asmenų benas kartu su į 
Dariaus Girėno posto 12 at- j 
stovų dalyvavo Čikagoje vi
sos Amerikos legionierių 
suvažiavime ir benų varžy
bose. Šį trečiadienį jie grįž-į 
ta namo.
Mokykla pradės darbą

Lietuviškoji mokykla mok
slo metus pradeda šeštadie- j 
nį, rugsėjo 13 d. 9 vai. ry-j 
to. i-

Visi tėvai, kurie turi mo
kyklinio amžiaus vaikų, tu
rėtų juos leisti į šitą moky
klą. Mokyklai ir šiemet va-

Adomkaitį ir Tamošiūną, 
vykusius savo automobi
liais į Lietuvių Skautų tau-
tinę stovyklą Michigano vai- dįvauia'Ona'Girntovie’nė. 
stybėje, ištiko nelaimė. Jų 

Lietuvių Tautinės Są-gos mašinos labai nukentėjo,

Iškilmės tautininkų 
namuose

REIKIA MAŽO BUTO

The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Tunme vaistų ir vitaminų persiuhtimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard. B- S., Reg. Pharm.,

382a W- BR0ADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6024

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

I

(LANDOKR) 
IrVaitoja

X-RAT 
Pritafto

VALANDOS: aao 2-4, a 
«4 BBOADWAT

■OUTH BOSTON.

r-a

skyrius rugsėjo 13 d. savo bet visi keleiviai išvengė de
ramuose rengia Vytauto Di- dėsnių sužeidimų.
džiojo stovylos, A. Smeto- -----------------------------
nos biusto, dr. J. Basanavi-įMichelsonai Connecticut
čiaus ir A. Olio porterių a- ---------
tidengimo iškilmes, į kurias. St. ir M. Michelsonai Dar- 
atvyksią: gen. konsulas J. bo dienos savaitgalį pralei- 
Budrys,'garbės konsulas A. do pas dukterį ir žentą Con- 
Shallna, inž. E. Bartkus, V. necticut valstijoje.
Olienė, J. Smetona. -----------------------------

Rimtam vyrui reikalingas mažas i 
butas, pageidautina 2-jų kambarių ir t 
virtuvės, pageidautina, kad būtų ap- ♦ 
šildomės gazo pečiumi, šiltas vanduo j • 
ir vonia, tik ne 3-me aukšte. Pašei-1 j 
dautina tykiame rajone arti jūros ir , 
prie plačios gatvės South Bostone. Į Į 
Pranešti Keleivio raštinėm 635 ! 
Broadway. Te!. AN 8-3071.

PATOGI VIETA PARENGIMAMS
FRANK ROŽĖNO PARKAS prie didelio ežero, vieta 

dėl 10,000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams.

Lembertai naujame bute
Arch. V. Meiliūnas Bostone

---------  Monika ir Pianas Lember-
Arcbitektas Vincas Mei-ltai atsikėlė gyventi į South 

liūnas iš Melbourne, Austra- Bostoną (595 Broadvvay). 
1 i joje, atvyko į Ameriką. Gretimame name Pr. Lem- 
Šiuo metu jis yra Bostone beitas turi savo turto pirki- 
ir čia žada apsigyventi. mo - pardavimo įstaigą.

- ♦
!:
iii«

!■

♦ PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil- į
♦ siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai -
♦ ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam

binti:
Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite 

Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

XXXXXX^4XX»X5OOOOCX50«5G0O©OOe©OOOO00OOCXXX»eOG©©GO3OtXXX

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 Wcst Broaduray, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas antis.
Į iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 

'PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ-
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik

tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITtS LIETUVIŠKAI 
į *Visi siuntėjai isitikino. kad musų ištaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame su I n turi. to įgaliojimais.
- Siuntiniai priimami kasdien nuo S Hrt 5 vnl. vat, ketvirtadieniais auo 
t 9 iki J vai. rak. ir šešttadieniais auo 8 ryto iki 2 po pietą.

Kas perka ar parduoda 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

597 E. BROADWAT 
SO. BOSTONE 

šaukit nuo 9 iki 7 v. vak. 
Tel.: AN 8-7031

o kitu laiku: Tel. GB 6-2887

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

John Petras

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Maaa.

TeL: JA4-4574

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nu-; 
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
JaaUee of tbe Peaee—Caaata

598 E. Broadvray 
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1741 Ir AN 8-1

TeL AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomi* 
Dr. Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Noo 9 ryto iki « vakare. 
8aradomto—ofisas uiiĮnijtaa /

447 BROADWAY 
1OUTH BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL BBTATB A IN8UBANCB

408 W. Broaduray 
SOUTH BOSTON, NASA.

OfRea TaL AN 8-0948 
Baa. 87 OMOLB STRCHT

TaL FA 8-8818

KETVIRTIS < CO.

taisoma laikrodiiua, 
iMdttSp papooftatas

379 W. BTOADWAY 
SOUTH BOSTON

T«L AN 8-4549

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

AN 8-4148Telefonas


