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Karas Tarp Kiniečių Prie 
Qoemoy Atsinaujiao

Vienu Nacionalistų Laivu Su Amunicija Išsprogdintu;
Amerikos Laivai Lydi Nacionalistų Laivus Į Pa

kraščių Salų; Kautynės Ore; Amerikos- Kuo 
Jėgos Du Neįsitraukė Į Kovą; Padėtis 

įtempta.

Pereitos savaitės gale ki
nų komunistai buvo sustab
dę apšaudymą kinų nacio
nalistų salų, bet šį pirma
dienį jie ir vėl pradėjo bom
barduoti Quemoy ir kitas 
nacionalistų laikomas salas.
Pereitą sekmadienį Ameri
kos karo laivai pirmą kartą 
atlydėjo kinų nacionalistų 
laivus prie Quemoy salos.
Kinų komunistai nei nacio
nalistų, nei Amerikos karo 
laivų neapšaudė. Bet šį pir
madienį, kada Amerikos ka
ro laivai atlydėjo kitus ki
nų nacionalistų la’vus prie 
Quemoy salos, komunistai 
iš kanuolių pradėjo smar-
kiai šaudyti ir vieną laivą 
su amunicija padegė. Ame
rikos karo laivų komunistai 
neapšaudė. Bet šį pirmadie
nį kinų komunistai jau an
trą kaitą “įspėjo” Ameriką, 
kad ji liautųsi siuntusi savo 
karo laivus į Kinijos van
denis, nors Amerikos karo 
laivai neprisiartino arčiau 
trijų mylių prie Kinijos te
ritorijos.

Šį pirmadienį pirmą kartą 
virš Quemoy įvyko smarkus 
susikirtimas tarp kinų na
cionalistų ir komunistų karo 
lėktuvų. Nacionalistai skel
bia, kad jie nušovę penkius 
įusų gamybos karo lėktuvus 
ir du sugadinę. Patys na
cionalistai sakosi neturėję 
nuostolių, tik vienas lėktu
vas buvęs sugadintas.

“Piknikų sezonas” tarp 
Kinijos ir Formozos pasi
baigė, taip praneša Ameri
kos spaudos koresponden
tai. Bet Amerikos karo jė
gos vis dar nėra įsitrauku
sios į kautynes su kinų ko
munistais.

Pereitos savaitės gale ki
nų komunistų vyriausybės 
pirmininkas čuen-lai pasiū
lė, kad kom. Kinija ir Ame
rika atnaujintų derybas ir 
tartųsi dėl taikos atstatymo 
Taiwano (Formozos) są
siauryje. Kinijos premjeras 
kartu iškėlė įvairių reikala
vimų, apie kurių patenkini
mą tiktai derybos galėtų nu
spręsti. Amerikos vyriausy
bė sutiko derėtis ir siūlo, 
kad derybos vyktų Varšu
voje, kur Amerikos ir ko
munistinės Kinijos ambasa
doriai būtų įgalioti derybas 
pradėti.

Šios savaitės pradžioje dar 
nebuvo žinoma, ar derybos 
tarp Amerikos ir kinų ko
munistų prasidės ar ne.

Kinų komunistų vyriausy
bė paskelbė, kad 12 mylių 
jūrų pakraščiai palei Kini
ją yia kinų “teritorialiniai 
vandenys”. Remdamies tuo 
jų pačių paskelbtu patvar
kymu kinų komunistai kal
tina Ameriką, kad jos karo

laivai “įsiveržė” į kinų teri- 
torįalinius vandenis. Ameri
ka pripažįsta tiktai trijų 
mylių jūrų pakraščius kaip 
teritorialinius vandenis ir 
kol kas arčiau trijų mylių 
Kinijos pakraščiu neplau
kioja.

Alžyriečiai Sakosi
Išsprogdinę Laivą
Pereitą savaitę vienas 

prancūzų keleivinis laivas su‘
880 keleivių išsprogo Vidur
žemių jūroje. Alžyro maišti
ninkai iš Tuniso skelbia, 
kad tai jie laivą išsprogdi
nę tęsdami pradėtą teroro 
okriia načioie Prancūziioie.

Laivo sprogimas sužeidė 
12 žmonių, bet nieko neuž
mušė. Laivas grįžo į uostą. 
Prancūzai pripažįsta, kad 
laivas *‘Presi4ęr^ de CasarĮ — 
let” nukentėjo nuo sabota
žo.

Alžyro teroristai grasina, 
kad jie sprogdins prancūzų 

‘laivus ir lėktuvus ir neduos 
į ramybės prancūzams, kol 
'Alžyras negaus nepriklauso
mybę.

KIEKVIENAS JŲ SAVAIP SUSIRCPIfiĘS INTEGRACIJA

Kairėj viršuje Little Rock mokyklų direktorius Virgil Blossom (kairėj) klausosi 
negrų advokato Thurgood Marškai! aukščiausio teismo rūmuose Washiagtone, 
kur Little Rock, Ark., aukštesnės mokyk os integracijos klausimas bus sprendžia
mas rugsėjo 11 d- Viršuje dešinėj Arkansas gubernatorius Orvai Faubus, in- 
tegrscijss pricšiniskas. Kairėje *7***^?* federalinės vyriausybės atstovas šitoje 
byloje Lee Rankin ir Little Rock mokyklą tarybos advokatas Richard C. Butler. 
Dešinėj apačioje Ray Smith, vienintelis Arkansas atstovą rūmą narys, kuris bal
savo prieš suteikimą gubernatoriui taisės uždaryti Little Rock mokyklą, jei auk
ščiausias teismas nutars, kad į ją turi būti priimami ir negrai.
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J.T. Sekretorius Detroite Jau Eina Lenkija Didins
Kalbina Arabus \ Rimtos Derybos Sunkiąją Pramonę

Sovietų Rusija Grasina 
Amerikai Del Kinų Salų

Sovietą Spauda Šaukia .Prieš 
Žada Remti Kiniją Vi

Maskvos Ir Pekino 
riko* Visuomenei

Bulganinas Išjotas 
Ir Iš Prezidiumo

i Taikomi Ame- 
; Karo Pavojus

Vežikų Unija
Dar Tyrinėjama

Senato komisija, vadovau
jama šen. McClellan žada 
dar dvi savaites aiškinti ve
žikų (Teamsterių) unijos 
veiklą. Komisija jau ap- 
klausinėjo galybę liudinin
kų, apklausinėjo unijos vy
riausius vadus ir iškėlė vi
sokių kaltinimų prieš unijos 
kai kuriuos vadus.

TOLI LEKIA

Nauja toli lekianti rakete 
Atlas, kurią neseniai išban
dė Cape CanaveraL Fbu, 
bandymų lauke. Ji yra 80 
pėdų ilgio ir lekia 2,500 my
lių, bet norima ją ištobu
linti tiek. kad ji galėtų pa
taikinti taikinį ir ui 5,500 
m vilu.• T ----------- |

Jungtinių Tautų sekreto- Automobilių darbininkų ' L€nkį- komunistų vy
rius Dag Hammarskjold tę- unija pereitą savaitę prade- Hausybė iąi0§įa pianUs plės- 
sia savo pasitarimus su ara- jo rimtas derybas su darb- gavo sunkiąją pramonę, 
bų vadais įvairiuose kras- J—Jil “* ” - - . .
tuose. Pereitą savaitę jis ta
rėsi su Jungtinių Arabų Re
spublikos diktatorių Nasse- 
riu. Pranešimai sako, kad 
Nasseris reikalauja greitai 
ištraukti Amerikos ir Angli-

daviais dėl sutarties atnau- ypa - didinti plieno liejyk- 
jmimo. Lnijos pirmininkas jag jr panašias įmones.
W. Reuther sako, kad uni
ja “nereikalauja mėnulio”, Dabartiniu laiku Lenkija
bet visgi negali sutikti su^uri_28 milionus gyventojų, 
darbdavių siūlymu pratęsti i metais gyventojų skai- 
senąją darbo sutartį dviems'C1^® krašte padidės iki 38

Maršalas Bulganinas, ne
seniai pašalintas iš savo vie
tos banke, dabar išmestas 
ir iš valdančios viršūnėlės— 
prezidiumo. Chruščiovas jį 
išmetė iš aukštybių už tai, 
kad jis 1957 metais vasarą 
“svyravo” remti Chruščiovą, 
ar laikytis su Molotovu, Ma- 
lenkovu ir Kaganovičiu.

Iš postalininės “kolektyvi
nės vadovybės” dabar belie
ka tiktai viena valdanti gal
va — Chruščiovas, kiti pre
zidiumo nariai yra Chruš
čiovo pastatytos menkystės 
ar jo pakenčiami likučiai iš 
Stalino politbiuro.

Po Stalino galo prezidiu
me buvo: Berija (sušaudy
tas), Molotovas, Malenko- 
vas, Bulganinas, Kaganovič, 
Saburov, Pervuchin (visi iš
lėkė lauk), Chruščiovas, Vo- 
rošilovas ir Mikojan (dar 
tebėra prezidiume). Voroši- 
lovas Nikitai nėra pavojin
gas dėl senyvo amžiaus ir 
įpratimo šliaužioti prieš 
aukštesnius, o Mikojanas y- 
ra ne rusas ir nesiekia vir
šūnių, todėl pakenčiamas 
Nikitai.

Sovietų Rusijos spauda, 
po “Pravdos” pasisakymo 
už rėmimą komunistinės Ki
nijos, dabar “atidarė ugnį” 
prieš Ameriką ir grasina, 
baugina įvairiausiais būdais, 
kad tik Amerika neremtų 
kinų nacionalistų.

Rusų spauda kartoja ne- 
! pavargdama, kad kinų ko
munistai turi teisę į visas 
pakraščių salas ir į Taiwano 
salą ir kadangi kinų komu
nistai kovoja už “teisingą 
reikalą”, tai Sovietų Rusija 
žada jai visokeriopą pagal
bą “prieš Amerikos impe
rialistus”.

Propagandos kare rusai ir

jos karo pajėgas iš Lebano- 
no ir Jordanijos.

Iš Egipto J.T. sekretorius 
dar lankys Iraką, Lebano- 
ną ir dar kartą grįš į Jor
daniją, nuo kur jis pradėjo 
savo misiją. Savaitės gale 
J.T. sekretorius grįš į New 
Yorką ir dalyvaus J.T. šei
nio posėdžiuose, kurie kas
met prasideda apie tą laiką. 
J.T. seimui jis išduos rapor
tą apie jo pasitarimus su a- 
rabais.

metams. milionų ir tik sustiprinus
Šią savaitę unija nori iš- sunkiąją pramonę kraštas 

siaiškintiv su darbdaviais ga^s aprūpinti darbu visus
dėl galimybių susitarti ir savo gyventojus, 
tada, jei pasirodytų, kad Lenkijos vyriausybė sako- 
susitarti neįmanoma, unija sį žinanti, kad krašto gyven- 
darys balsavimą dėl streiko' tojai yra išsiilgę žmoniškes- 
ir vėliau pasirinks, prieš ku- ;nio gyvenimo ir laukia dau- 
rią didžiąją korporaciją giau visokių vartojamų pre- 
skelbti streiką. Rimčiausiai kių bet ateitis reikalauja, 
derybos vedamos su Gene- kad kraštas turėtų aukštai 
ral Motors korporacija. Au
tomobilių bendrovės dabar

MAISTAS VENECUELOJ
Venecueloje dalis kariuo

menės bandė nuversti laiki
nąją vyriausybę, bet maiš
tas nepasisekė ir maištinin
kų vadai pabėgo į užsienį, o 
kai kurie yra areštuoti.

išvystytą sunkiąją pramonę, 
todėl tam reikalui bus ski-

Čili Neišrinko 
Naujo Prezidento

Čili respublikoje pereitą 
ketvirtadienį buvo preziden
to rinkimai. Buvo 5 kandi
datai. Dešiniųjų kandidatas 
Jorge Alessandri gavo 388,- 
000 balsų, kairiųjų kandida
tas Salvador Allende—352,- 
000 ir kiti kandidatai po 
mažiau balsų. Kadangi nė 
vienas kandidatas negavo 
daugumos, tai pagal konsti
tuciją, kongresas išrinks 
prezidentą iš dviejų dau
giausiai gavusių balsų kan-

rengiasi išleisti 1959 metų riama daug lėšų. 
modelio automobilius ir i
streikas joms būtų labai1 ; .
nuotolingas. PrOUCUZOl KUOSIOSI
n — Svarbiam Balsavimui
Bėgimas Is Rytų

Vokietijos Tęsiasi', Prancūzijoj jau įsisiūbavo
...._ pasiruošimas balsuoti naują-Per rugpiucio menesi įs.V ,

rytinės Vokietijos į val«ari-į? R m ..
nę Berlyno miesto dalį
bėgo 21,595 pabėgėliai. Taip: a’^j^ė už konsritucČ 
nnhėcėliu ckaičius vis riide- Jau PaslbaKe uz Konsuvucį 
ta k ddėia j<* Paėmimą, kaip jų siūlo
1 Paskutiniu laiku iš rvti- gen' de GauIle- Socmlistų 
nes Vokietijos bėga labai ir nekalu partijos dar šių 
j___:___ .______ ______ savaitę turės savo suvazia-daug jaunimo, įvairių moky- vimus ir nuspręs, ar remti

'nte" konstitucinę reformą,

Rytinės Vokietijos komu- Ne tiek tarp partijų, kiek 
nistai vis dar laikosi stali- pačių partijų eilėse eina ko- 

didatų tarpo. Paprastai kon-;ninės politikos ir kemša sa- va dėl naujosios konstituci- 
gresas tokiame atsitikime iš-vąjį “socializmą” gyvento- jos. Visose partijose yra 
renka daugiausiai balsų ga- jams į gerklę. Persekioji- griežtų naujos konstitucijos 
vusį kandidatą, todėl lau- mas inteligentų ir “neištiki- šalininkų ir tokių pat griež- 
kiama, kad Jorge Alessan- mųjų” verčia daug žmonių tų priešininkų. Taip yra ir j 
dri bus sekamas čili prezi- ieškoti saugumo ir ramumo kairiajame visuomenės spar-i 
dentas. * vakarinėj Vokietijoj. ne.

ar ne.

JIS SAUGO

Civilinės apsaugoti narys 
A,via Smith saugo Little 
Rock centrinę mokyklą, ku
rioje mokslo metą pradžia 
nukelta Iki aukžėiaasiaM tei
smas tara žodį integracijos 
klausimu.

Iri nu lznmnniofai wo axaaa«| nviniuiujvcii j z o

suderinę savo žygius ir A- 
merikoje daug kas jau kal
ba, kad Tolimuose Rytuose 
gresia karas “dėl Quemoy 
saleRų”, kurios Amerikai 
“jokios vertės neturi”.

Sovietų -spauda plačiai ai
škina, kad daigi Amerikos 
pagalba Taiwan salos gyni
me būtų “Amerikos agresi
ja” prieš “taikią komunisti
nę Kiniją”, nors puolikai 
būtų kinų komunistai.

Sovietų diktatorius N. 
Chruščiov aiškino Amerikos 
demokratų vadui Adlai E. 
Stevenson, kad komunisti? 
niai perversmai įvairiose ša
lyse reiškia progresą ir 
žmonijos žengimą į naują 
tvarką. Priešinimasis to
kiems perversmams komu
nistų akyse yra “agresija”. 
Taip aiškindami įvykius ko
munistai gali pradėti karą 
ir mesti “agresorių” vardą 
tiems, kurie drįsta jiems 
priešintis.

Demokratai Numato 
Pavojų Dėl Quemoy

Demokratų partijos visa 
eilė senatorių įspėja vyriau
sybę nerizikuoti karo dėl 
Kinijos pakraščių salų. Se
nato užsienių reikalų komi
sijos pirmininkas, senato
rius Green sako, kad prezi
dentas turi būti “absoliučiai 
tikras”, kad pakraščių salų 
saugumas yra būtinai reika
lingas Taivvan salos apsau
gai, tik tokiame atsitikime 
jis gali įsakyti karo pajė
goms tas salas ginti. Kiti 
demokratų senatoriai pasi
sako daug griežčiau prieš 
vyriausybės politiką, nors ir 
demokratai rėmė kongreso 
nutarimą suteikti preziden- 
ui galią ginti nacionalinės 

Kinijos teritoriją.
Tolimųjų Rytų “krizės” 

(laušimas juo karščiau ap- 
tariamast kad ji pataikė į 
rinkimų kampanijos vidurį 
ir yra viešai aptariamas.
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Kinų šaudvmasis Tolimuose Rytuose, Pekinui ir 
Maskvai pasirūpinus, pasidarė pirmaeilė krizė, ko ko
munistai. be abejo, ir ĮiMĮjd./ Jei yra “krizė", reikia 
ką nors daryti, kad ją išsprendus taikiu btklu. O toks. 
sprendimas yra galimas tik derybomis. Kinų komunis-; 
tai jau ir pasiūlė Amerikai pasiderėti xlėl -"‘•krizės” pa
šalinimo. Jie siūlo pasikalbėti, kad Amerika ištrauktų 
savo karo jėgas iš Taiuano salos ir aplinkinių jūrų.

Kinų komunistai norėtų, kad jų nebaigtas karas su 
kinų nacionalistais galima būtų baigti prie derybų 
stalo, Amerikai sutikus, kad visa Kinija su Taiwan sala 
patektų i komunistų rankas ir kad komunistinis Kini
jos režimas gautų viso pasaulio pripažinimą įleidžiant 
ji i Jungtinių Tautų organizaciją su "veto teise”.

Amerika sutinka derėtis, bet. žinoma, visai dėl 
kitokių dalykų. Amerika norėtų pasikalbėti su kinų 
komunistais, kad jie atsisakytų nuo ginklų naudojimo 
sprendžiant Taiwano ir panašius klausimus.

Kada dery bos prasidės, jei iš viso bus nuspręsta J ' 
kalbėtis, o ne šaudyti, dar nėra žinoma.

*Tuo tarpu komunistai savo šūviais i Quemoy ir 
kitas pakraščių salas šio to jau pasiekė. Būtent. Ame
rikos visuomenėje jau kilo ginčai, ar verta "dėl Que- 
moy” muštis. Buvęs valstybės sekretorius Acheson jau ( d
pasisakė, kad visos Kinijos pakraščių salos nera vertos konstitucijų, kurių
nė neno Amerikos kareivio gvvybės. o viceprezidentą?- (je Gaulle vyriau-
Nixon jam ir panašiai gatvojantiems priminė, kad klau- gybė pereitą savaitę paskel- 
simas eina apie Azijos, o ne Quemoy likimą... bė galutinoj redakcijoj. Bal-

..............' —---------------- savimas bus už ir prieš—
“taip” ir “ne”. Balsavime 
.gali dalyvauti apie 45 milio
nus žmonių Prancūzijoj ir 
jos užjūrių kolonijose

FORMOZOS PAKRAŠTY Kas savaitešaukia prieš naująją konsti
tuciją, bet ar visi ir jų šali
ninkai balsuos “ne”, tai 
yra didelis klausimas.

Naujojoj konstitucijoj yra 
straipsnis, kuris komunis
tams neturėtų patikti. Jis Muštis dėl Quemoy?
skamba šitaip: ...........

“Politinės partijos ir gru- \ Amerikiečiai ir dabar ra- 
pės vaižosi rinkimuose. Jos S1UOS žodžius dai ne
susidaro ir veikia laisvai, ^ino, ar Amerika padės ki
jos turi gerbti nacionalinio nM nacionalistams kautis, jei 
suverenumo ir demokratijos kmų komunistai bandytų 
principus”. (4-s straipsnis), ^urcnuoti Q^moy ?

■iimti... čia 
gaudytoją,

Ten vis dar 
ias Ouaaoy salas lvg 
matome kiną F< 
kuris velka bolševiką

salas? Tas klausimas tebe
sakys, kad komunistai ger- ra neatsakytas. Ateakymo
bia “nącioralinio suverenu-'?®2111? nfel al?e. .*. 
imo” ir “demokratijos” prin- kun* komunistę žmojj tik
cipus. Sovietų Rusijos agen- mus^ '’>nau“ •
tūros negali būti “tautinio Amerikos spaudoj jau kal- 
suverenumo “gerbėjos”, o bama, kad Kinijos pakras- 
apie demokratiją komunis- čių salos yra mažytes, jos 
tai yra patys pasisakę tiek mažai svarbos tetun, tai 
aiškiai, kad aiškiau ir nebe- kam dėl jų veltis. į galimą 
galima pasakyti. Todėl, pa- karą su komunistine Kmi- 
gal naująją kostituciją. ko- Ja •. ^są. geriausiai būtų pa- 
munistų partija gali atsidur- dėti kinų nacionalistams įs- 
ti pogrindyje ir sunykti . . . ^kraustyti iš tų salų ir būtų

Niekas ir per klaidą nepa-

Todėl suprantamas yra ko- 
Prancūzija ir jos koloni- visiškai nuo jos atsiskirti ir-munistų šūkavimas apie

28 d. balsuos gyventi nepriklausomu gy
venimu. Tas dėsnis netaiko-

baigtas kriukis.
Tokie pabažlyvai pacifis-

A P V::
Z v a 1 g

neužsimoka tąsytis po teis- Naujoji de Gaulle konsti- 
mus, juo labiau, kad įtrau- tucija labai žymiai skiriasi 
kimas Į subversyvių skaičių nuo senosios, ketvirtosios 
visai nesustabdė tokių orga- respublikos kon stitucijos. 

A L. D. L. D politinė akro- nizacijų veiklos. Bet lietu- Seniau visa valdžia buvo 
batika ir veidmainiavimą*, yjški bolševikai ALDLD vir- koncentruota parlamente ir 

Bolševikų A. L. D. Litera- šūnėj ir dabai* negali už-, ypač atstovų rūmuose. Nau- 
tūros Draugija turėjo savo miršti jiems įvarytos baimės joji konstitucija žymiai su- 
suvažiavimą ir po to paskel- ir vis dar mušasi veidmai- stiprina vykdomosios val- 
bė ilgą rezoliuciją, kurioje į niškai į krūtinę, kad jie yra džios galią. Parlamentas lei- 
užtinkame visus komunistų ištikimiausi žmonės ir di- džia įstatymus ir kontroliuo-

AS NE AS 
NEMANO.

IR KUMELE

komunistų 
dabar vartojamus akių mui
linimus ir' nenuoširdumu 
prašvinkusius i š t ikimybės 
pareiškimus Amerikos de
mokratijai.

ALDLD yra komunistų 
organizacija, kurioje jun
giasi žmonės, kuriems nepa
togu yra priklausyti Ameri
kos komunistų parti jat Tai 
“erzac” partija ateiviams,
Partinę liniją ji išlaiką iki 
paskutinio kabliuko, bet dėl 
svieto akių dedasi tik dem<>
kratilka ir kultūrinė org^ĮįtoĮĮši^ĮpiJ; f i“ A 
zacija. Akių monijimui ir 
savo rezoliucijoj ‘‘bimbmi- 
zariai” įrašė tokį veidmai
nystės pavyzdį:

džiausieji Amerikos tradici- ja vyriausybę, bet vykdomo
ji! -gerbėjai. Savo rezoliuci- ji valdžia, prezidento asme- 
joj jie dėkoja visiems, kurie nyje, yra daug daugiau ne- 
jiems padėjo atsikratyti su b- priklausoma nuo parlamen- 
versyvių vardo, bet vyriau- to ir tam tikrais atsitikimas 
šio jo talkininko, buvusio gali net apsieiti ir visai be
gen. prokuroro Brownell: parlamento. Bet tiek vykdo- 
vardo visai nepamini. mosios, tiek ir įstatymų lei-

Ilgoj rezoliucijoj ALDLD džiamosias valdžios galia 
vadai moko eilinius bolševi- yra remiama tautos valia, 
kiškos išminties ir, pavyz- Galima sakyti, kad prancū- 
džiui, kalbėdami apie ne- zai daro žymią paskolą iš 
leidimą nieko važiuoti į ru- Amerikos demokratijos, o 
— ^Hųotą Lietuvą nukal-lkai ką skolina ir iš anglų 

praktikos.
__ „ . .... Naujoji prancūzu konsti-• Dsturelis musu dar labai mv- .. J J 1• tucija numato ir visiškai

sų o

mas betgi Alžyrui, kuris, pa
gal seniai jau priimtą Įsta
tymą, skaitomas integraline 
Prancūzijos dalimi. Bet de 
Gaulle vyriausybė žino, kad 
teisinėmis fikcijomis negali
ma remtis ir žada ieškoti 
su Alžyru naujo sugyveni
mo, kuris būtų priimtinas ir 
to krašto magometoniškai 
daugumai ir ja prancūziškai 
mažumai.

Prancūzų visuomenėj da
bar eina karšti ginčai dėl 
degolinės konstitucijos—ją 
priimti ar atmesti? Ypatin
gai įdomūs ginčai eina kai
riajame visuomenės sprane. 
Kaip įlaipinant generolą 
de Gaulle į valdžią, taip ir 
dabar dėl jo pasiūlytos kon
stitucijos, vienodo nusisaty- 
mo visuomenės kairėje nėra. 
Pavyzdžiui, socialistai daly
vauja de Gaulle vyriausy
bėje. Socialistų vadai, kaip 
G. Mollet ir buvęs respubli
kos prezidentas socialistas 
V. Auriol daug prisidėjo 
prie de Gaulle vyriausybės 
susidarymo ir jos patvirtini
mo nepaprastose aplinkybė
se parlamente. Tie patys ir 
kiti socialistų vadai dabar 
remia ir naująją konstituci
ją. Kiek panašiai yra ir ra

naujosios konstitucijos “fa- tiniai samprotavimai prime- 
šistiškumą”, nors ji yra visai na Hitlerio propagandos ai- 
demokratiška, nes ir Vykdo- škinimą, kad “lenkų korido- 
moji ir įstatymų leidžiamoji rius” nėra vertas nė dviejų 
valdžia remiasi tautos laisvu anglų grenadierių kaulų, tai 
arisakymu per rinkimus, kokiems galams anglams 
“Stipri” vykdomoji vai- \e^tis į karą dėl to korido- 

džia, ar, geriau pasakius, riaus •
vykdomoji valdžia mažai Visą tą argumentaciją, ži- 
priklausoma nuo parlamen- noma, galima apsukti. Argi 
to, prancūzų kairįųjų akyse Linų komunistams taip la- 
yra įtartinas dalykas. Taip bai svarbu yra dėl mažyčių, 
yra todėl, kad praeityje tiek nieko nevertų salų veltis į 
pirmoji, tiek ir antroji res- Larą su Formozą ir galimas 
publiLa baigė savo dienas daiktas net su galinga Ame- 
Lariškos diktatūros nus- rika? Jei jie nori taikos, jie 
melktos. Antroji respublika, dėl tokio menkniekio karo 
su visuotiniu balsavimu iš- nepradės, o jei jie nori~ ka- 
rinktu prezidentu priešaky- ro, tai jie ir dėl šuns sesė
je. virto imperija, o ir trečio- lio gali kąrą sukelti. Karui 
sios respublikos laikotarpy- pradėti, deja, užtenka vie- 
je netrūko bandymų užso- no, tik taikai palaikyti rei- 
dinti tautai ant sprando “vy- Lia dviejų ir daugiau, 
ra ant žirgo” (generolą
Boulanger). Rasių riaušės Anglijoj
„|ve!kas nepasitikėjimas Anglijoje vvksta rasinės 
stipnu vyru. ar stipria riauJįs Londone, Nettine- 

vj-kdomąja valdžia gali bet. h Paddirigtone jau sa- 
gi nueiti per toli. Kai visa vaitė ]aiko eina muftvn&
valdžia yra sukoncentruota t baItuju ir juodld
parlamente, kuname nera dėl ko? Nie-
aistaos daugumos _ir yra kas to tikrai nežin0.
gausybė pailijų, vyriausybių į Angliją iš vaLarinės In-

lėtrone savo, naują kolonijų santykį su dikalų partijoj. Ne vienos
“ienį 2L Pra.n?a?jįa- Kolonijos gali nuomonės yra ir krikščionys
i.tMucių J pasinnkti, ar jos non nau-

“Visa mūsų draugijos veikla dotis Plačia vidaus autono-
visuomet buvo ir pasilieka tam- ~

priai susieta su visomis garbin
giausiomis amerikinės demokra
tijos tradicijomis ir poreikiais.

Niekuomet mūsu draugija nėra _____
susvyravusi ištikimybėje agi [Lietuvoje. Tačiau m* nenusto-;rusų

demokratai. Yra net ir deši
nėj žmonių, kurie su įtarimu 
žiūri į naująją konstituciją.belaiko tolų troškimą patenkin- .. , ____

• i • . v-™ mija, ar gal non įsijungti i
P*** *»***’ ^ :Tiktai kotnunistai vieningi

masiniam Amerikos lietuvių va
žiavimui atlankyti savuosius žiuoti, tik rusai neleidžia, o siuntinius ir sunormalizuoti 

santykius su Lietu-
šaliai ir jos demokratijai.”

Matote LoLie patriotai? 
Jie drąsiai galėtų konkuruo- 
ti su DAR—Amerikos Re-

pakritikuoti ALDLD Amerikos 
jame tikėję, kad šaltojo karo vadai negi drįs, todėl ir po- va...
audra praeis, kad tarptautiniai nna apie šaltąjį karą, kaipo lietuviški bol-
santykiai pragiedrės ir kad at- kaltininką ... . a .aisKial netuvisKi bol-

' ševikai reikalauja, kad

voliucijos Dukterimis, tiek [von. 
ji yra, “ištikima šiai šaliar.

šidarys proga kiekvienam Ame-‘ Visi ALDLD nutarimai 
rikos lieturtui nuvykti Lietu- yra pagal partijos .liniją ir Amerika pripažintų Lietu-

ėlekir^to™^- sirie- ]«bmoUSreRŽ
kad tams. ŠUi vienas pavyzdys:Bimbmizariai ano, kad lavimą vadina “sunormali-

0 koks reikalas mūšris J jje per akis. čia kalba netie- “Mes raginame mūsų vyriau- žavimu Amerikos santykių 
kratinę ir šūkauti apieJšaVO' 5^ teisybės pasakyti jie sybę vyti laukan jau per 19 me- su Lietuva ...” 
ištikimu bę , kūnai ųėgaH,o- Mfcskvbs politiką tų nebegyvuojanėio fašistinio Jų akys dūmu nebijo, nė-

luk niekas nepatikės. Rei- teisinti reikia, tai ir meluoja Lietuvos režimo atstovus ir pa- ra kas sakyti, 
kalas yra. Neseniai gėnera- per akis apie šaltojo karo
linis prokuroras buvo įrašęs 
ALDLD į suversyvių drau
gijų skaičių. ALDLD ąjfl į [gėrikai ir patys patvirtina, ^ 
teismą “teisybės ieškoti”, kad jie pasakoja melą apie K 
Ieškojo, bet nerado, teismas priežastis, kodėl užsienių 
pripažino, kad draugija ver
ta įrašyti į subversyv 
čių. Tada ALDLD “ 
ščiau” ir byla taip tęsėsi.
Tuo tarpu generalinis pro
kuroras Brownell pasitraukė 
iš savo vietos ir prieš per
duodamas pareigas apvalė 
savo ”deską” ir visas tokias 
nebaigtas bylas atšaukė.

Taip automatiškai, boJsę- biauti “kultūriniai”, šaltasis 
vikišla ALDLD iškrito iš , karas to netrukdo daryt, bet 
subversyvių sąrašo. Vyriau-.važiuoti į Lietuvą negalima! 
sybė, matomai, nutarė, kad Amerika nedraudžia

siautimą, patys žinodami, 
kad kalba nesąmones. Bol- LAIKAS JAU UŽSISAKYTI

LEIVIO KALENDORIŲ 1959 metams

kaitaliojimasis darosi neiš- ... 1 •
vengiamas Vvriausvbiu ne- dlJOS ?Ta atvykusul aPle vengiama., vpiausjoų ne 2CO,000 negrų darbininkų, 
pastovumas padaliau ir pri- ’ 64 7“:vedė prie krizės, kuri pLi- “ ?yvenal, 8uslklms? P1' 
reiškė karišku maištu Alžy- batuose’ Pe.X"-
re ir vėliau Ročkoje. Gen. aos‘ deI ,da.rblJ.?u ^ltoiaaĮS 
de Gaulle padėti “stabiliza- < a'b!n>nkals- varaosi ir 
vo”, bet kiek ilgam? Jei del baltaisiais gy-
riSiTon^ria',ebu^
atmesd. tol padėtis ir vM «lijoj’. k,ur, 'j“da didžiu0-
pasidarvtų labai netikra ir da™sl- ,kad ten
ore vėl pakviptų paraku. ^1Pratlm>? “>• k>l° 

m ? , ,. kruvinos peštynes tarpjuo-Klausimas— kas butų, jėi du ir
pasiūlytoji de Gaulle kon- . .stitucija būtų atmesta, ska- Anglijos vynausybė masi 
tins daugelį žmonių pasisa-kyti už naująją konstitucija, n^ms ^usti. Bet
dargi jei ir būtu abejonių P?*“!“8 .lr, P°no
dėl vi«u io« natvarkvmn tik* Mos,ey fasistai P»JUtO pro-'slinkimo ų k' « pasirodyti. Mosley fašis-
- nngumo. foko

Spėjama, kad pnemus 0 miestų padaužos pa- 
naująją konstituciją, gene- juto progą paleisti į darbą 

,rolas de Gaulle statytų savo gaV0 kumštis ir ilgus pirš- 
, kandidatūrą prezidento vie- tus>
tai. Pats gen. de Gaulle apie . ... . ,
tai niekada nėra užsiminęs,' . Anglijos vyriausybe ta- 
bet tokiu spėliojimų vra. nas,.1?et..sulajM1 PTį.1?11’ 
De Gaulle kritikai neįtaria gaciJ« * vakar,nes ^l3°s- 
jo, kad jis siekia asmeninės B,et P™ protestuoja an-

name mūsų vyriausybės jau 
gražiai gnveriamą kultūrinio
bendradarbiavimo su Tarybų 
Sąjungų sutartį . .

valdžios ar nori būti dikta
torių, bet daug kas baukšto-

glų tradicinių laisvių šali
ninkai, kurie sako, kad An

O kaip integracija?
Amerikoje rasinis klausi

mas dabar sukasi aplink 
mokyklų “integraciją”. Ke
liose pietinėse valstijose vi
siškai nieko nedaroma, kad 
vaikų skirstymas mokyklo
se pagal odos spalvą būtų 
panaikintas. Bet užtat eilėj 
kitų valstijų integracija žen
gia pirmyn ir, deja, apie 
tas valstijas mažiausiai 
spaudoje ir kalbama.

Kalbų kelia Virginia ir 
Arkansas valstijose iškilę 
ginčai dėl kelių ar kelioli
kos mokyklų integracijos. 
Tų valstijų vyriausybės gin
kluotos visokiais vietos sei
melių priimtais įstatymais, 
bando sutrukdyti mokyklų 
integraciją. Jei nepasisektų 
tas padaryti, ’ tos valstijos 
grasina mokyklas visiškai 
Uždaryti...

Kova dėl integracijos bus 
ilga ir nemaloni. Per eilę 
metų kiekvienais metais mo
kykloms pradedant veikti, 
Amerika turės nemalonų rū
pestį, kaip išvengti nesusi
pratimų ir gal net riaušių 
einant prie mokyklų inte
gracijos.
Anglija ir Islandija

“Karo” tarp Islandijos ir 
Anglijos nebus. Anglų karo 
laivai pasitraukė iš Islandi
jos pakraščių. Pasitraukė iš 
ten ir anglų žvejų laiveliai. 
Bet reikalas dėl “teritorinių 
vandenų” dėl to visiškai 
nėra paaiškėjęs. Islandija 
tvirtina, kad 12 mylių į jū
ras nuo pakraščio vandenys 
priklauso jai, o anglai ma
no, kad tik 4 mylios jai te
priklauso.

Įdomu, kad šioje visokių 
tarptautinių teismų, NATO, 
J. Tautų organizacijos ir ki
tų tarptautinių “veiksnių” 
gadynėje toks klausimas 

j reikia spręsti vėzdais, kaip 
j jį “sprendė” anglų žuvinin- 
! kai su Islandijos jūrininkais,
| o ne prie derybų stalo.

> Diskriminacija
Georgia valstijoj 5 negrai 

prašė, kad juos užregistruo
tų kaip balsuotojus. Regi
stratoriai jų prašymą atmetė 
remdamiesi tuo, kad tie 5 

inegrai yra neraštingi—4 iš 
jų nemoką skaityti, o vienas 
nemokąs rašyti.

Vėliau pasirodė, kad tie 
5 negrai yra baigę kolegijas 
ir todėl rašyti ir skaityi tu
rėtų mokėti. Bet registrato
riai nutarė, kad jie yra be
raščiai ir todėl negali būti 
balsuotojai.

Pereitą savaitę į tų 5 ne
grų registracijos reikalą įsi- 

: kišo teisingumo departa
mento civilių teisių skyrius 
ir kelia bylą registratoriams 
už diskriminaciją.

• Tai bus pirmoji byla iš
skelta pagal 85-ojo kongreso 
priimtą civilių teisių įstaty
mą. Ta byla parodys, kiek 
apsaugos negrai gali tikėtis 
iš naujojo įstatymo. Georgia 

i valstijos registratoriai ir tei
sėjas, kuris juos paskyrė,

: sakosi esą visai tikri, kad 
jiems nieko neatsitiks. Jei 
taip būtų, tai būtų liūdnas 
dalykas.

85-ojo kongreso priimtas 
civilių teisių įstaymas yra 
pirmas bandymas baigti ne
leistiną sauvalę, kuri viešpa
tauja kai kuriose pietinėse 
valstijose santykiuose so 
negrais piliečiais. Kaip tas 
įstatymas veiks, dabar pasi
rodys.

—j. a .

si, kad jo paruosta konstitu- ?.kja. .Y1^3 kliū-
- cių įsileisdavo ateivius is

Britų Bendruomenės kraštų, 
tai ir dabar dėl padaužų iš-

čija gali pasitarnauti ko
kiam nors valdžios ištrošku-

a.. . . 4 , -............. . . . isiam vyrui kaipo laiptai į
p tik jis bus atspausdintas, tuoj išsiusime visiems už-;asmeninę valdžią. - 
•OMB8BCBML < v. • •j Abejonių prancūzai tun 

daug ir nelengva bus apsi
spręsti, bet visgi atrodo, jog 

į naujoji konstitucija bus pri
imta ir Prancūzijoj prasidės 
naujas, įlenktosios respubli
kos laikotarpis.

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių iš anksto.
Kai" _ ___________ -
sisa

Nore viskas brangsa, bet “Keleivio” kalendoriaus 
kaina vis ta pati, tik 50 centų. Prašom jį užsisakyti. Už- 

Vadinasi, su Sovietų Są- sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
junga galima bendradar- . ^KELEIVIS”

So. 27,
va-

sišokimų neturėtų nuo tos 
tradicijos atsisakyti.

Katrie laimės? Reikia ma
nyti, kad vakarinės Indijos 
vyriausybė pati pasistengs 
išeivių į Angliją skaičių su
mažinti, kad Anglijoj būtų 
mažiautrynimosi. ^“rasi
nį klausimą” turės patys an
glai išspręsti.

r
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TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuviu TAS DUONOS

Lietuviu Bendruomenės seimas
J. VLKS

Rugpiučio 28-31 dienomis 
Niujorke įvyko lietuvių 
Bendruomenės šauktas sei
mas, kuriame turėjo daly- 

xvauti 124 atstovai iš įvairių 
kraštų. Dėl didelių atstumų 
ir kitų priežasčių į seimų 
dalis atstovų neatvyko, vie
ni jų paskyrė kitus asmenis 
save pavaduoti, o kiti ir tuo 
nepasirūpino, todėl seime 
tedalyvavo apie 80 atstovų. 
Kaip išlaikyt lietuvybę

Seime buvo padaryti du 
pagrindiniai pranešimai: 
St. Barzduko — Priemonės 
ir galimybės išeivijos lietu
vybei išlaikyti ir Vytauto 
Meilaus — Pasaulio lietuvių 
bendruomenės sąranga ir 
konstitucija.

Dėl pirmojo pranešimo su- 
vąžiavusių buvo pasisakyta 
ne tiek esminiais klausimais, 
kiek dėl priemonių, kaip 
taip kitų gyvenant išlaikyti 
lietuvybę. O išlaikyti ją sun
ku, nes visa gyvenimo ap
linka neigiamai veikia lie
tuvybę. Net lietuvių pajėgo
mis suremtos R. katalikų 
parapijų kaip kurių bažny
čių tarnyba ir jų mokyklos 
ne visos yra palankios lietu
vybei. Parapijose pasitaiką•r * v A —-
tokių kunigų, kurie guja sa
vąją gimtąją kalbą. Prel. 
kun. Mykolas Krupavičius 
ragino tokius kunigus pa
veikti lietuvybės naudai. Jei 
geruoju to negalima pada
ryti, tai reikia imtis griež
tesnių priemonių. O čia, 
JAV galima paveikti klebo
nus. JAV parapijų bažny
čias išlaiko parapijos bend
ruomenė. Jos rinktas komi
tetas yra savarankus visus 
ūkinius parapijai reikalus 
tvarkyti. Jis gali paveikti 
tokius, kurie nenori ar nė

ra linkę skaitytis su parapi
jos bendruomene. Parapijos 
išlaikymui lėšas gi suneša 
tikintieji. Tai yra viena to
kių priemonių, kuri įgalina 
parapijos bendruomenę, kad 
tiek bažnyčioje, tiek para
pijos mokykloje lietuvių 
kalba turėtų sau prideriamą 
vietą. Lietuvių Kunigų Vie
nybės organizacijoje taip 
pat ne visų jos narių lietu
vybė pabojama. Ir čia dera 
tas klausimas kovos padė
tyje laikyti. Jei tas viešai 
negalima būtų atlikti, tai 
tam tikslui derėtų slaptai 
veikti. Ir ne vien tik prel. 
kun. Mykolas Krupavičius 
ragino imtis visų galimų 
priemonių lietuvybei išlai
kyti, bet ir kiti kunigai sei
me dalyvavusieji buvo rim
tai susirūpinę dėl lietuvių 
kalbos likimo išeivijoje.
Priimta bendruomenės 
konstitucija

Išsamus, nuosakus ir sai
kus Vytauto Meilaus prane
šimas apie Pasaulio lietuvių 
bendruomenės sąrangą ir 
konstituciją veik jokių gin
čų nesukėlė.' Daugiau buvo 
kalbėta kai kuriais Pasau
lio lietuvių bendruomenės 
konstitucijos redakciniais 
klausimais. P. Lietuvių kon 
stitucijos projektas buvo su
darytas atsirėmus į 1949 m. 
birželio 14 d. Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto paskelbtą Lietuvių 
chartą P. Lietuvių bendruo
menę sudaro atskirų kraštų 
- valstybių bendruomenės. 
Šios tvarkosi savarankiai ir 
taip susiorganizuoja, kaip 
gyvenamose sąlygose yra į- 
manoma susiburti neardant, 
skersai kelio nestojant jau 
vienur ar kitur veikiančioms

HELIKOPTERIS GALI NESILEISTI ANT VANDENS

Garsusis lėktuvų konstruktorius Sikorsky sugalvojo naujų helikopteri, kuris tu
rės dvi turbinas ir galės nusileisti ant vandens.

LIETUVIAI KITUR
URUGVAJUS

Bolševikų vainiką 
i šluota nušlavė

Kaip žinoma, liepos mė-. 
resio gale Brazilijos sosti
nėje buvo tarptautinė parla
mentarų konferencija,, ku
rioje dalyvavo ir Sovietų S- 
gos atstovai, jų tarpe ir 
I ietuvos “prezidentas” J. 
Paleckis. Po konferencijos 
dalis atstovų, jų tarpe ir 
Sovietų Sąjungos,-užsuko ir 
i Urugvajaus sostinę Mon
tevideo.

Studentai juos pasitiko di-

•tį budėjo ir bėgiojo į Car- 
rasco. aerodromą J. Paleckio 
pasitikti; kuris kartu su ki
tais parlamentarais po kon
ferencijos Rio dę Janeiro 
turėjo:užsukti ir į Montevi
deo. Bet J. Paleckio jie nė- 
sulaukė.

Mūsiškiai komunistai lau
kė jo su košeliena, vodka ir 
kitais skanėstais, kurių bu
vo paruošę, o demokrątS- 
kai nusiteikę lietuviai ! 
jo šti'iŠ anksto paruošta j 
ticija, kuri turėjo būti j( 
įteikta.

Toj peticijoj Urugvajau? 
lietuvių vardu buvo pareikš
ta, kad ko greičiausia būtų

darbas
“VISUOMENES 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 

žodį.

5410 Siath Avė. 
Brooklyn 20, N. Y.

Ligi 1958 metą pabaigos iliustruotų trimė- 
nesini žurnalą DARBĄ galima užsisakyti se
na kaina: 52 metam?. $5 trejiems metams; 
$1.50 studentams metams. Paskiras Nr. 75 c.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Sa Tarptautine Virtuve, ra Stalo Etiketo ir

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
šytą aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvvay So. Boetoa 17, Mass.

išeivijoj lietuvių įvairioms Išrinkta valdyba 
organizacijoms. Jei kur ga- „ . , ,, ,
Įima, įmanoma tos veikiau- dauguma valdybon
čios iš seniau organizacijos’srJ, k ^Juozas J^tuhonis,
pačios gali sudaryti visas 
jas apjungiantį centrą lietu- ......
vių kultūros reikalams, tai h®tuvių bendruomenės pir- 
ir bus vietos lietuvių bend- mininkas; Juozas Songaila, 
ruomenė. Panašiai ji yra su- JS^utis Grigaitis ir Juozas 
siorganizavusi Anglijoje. P. Krulikauskas. Visi jie_ nau- 
lietuvių bendruomenė turi 5 Jakūnai, jau visuomenės gy- 
asmenų renkamą valdybą. \eniJne dalyvavusieji, ku-
Ji kas penkeri metai kviečia ne *)U^0 Yra Įinaę " 
pasaulio lietuvių bendruo- ram kultūros ir politikos

dele eisena SU plakatais, ku
riuose nepasigailėta bolše-gražinti į Sibirą ištremtieji 

lietuviai, kad nedelsiant ife- 
tų pašalinta iš Lietuvos ru
su kariuomenė ir policija ir 
kad visoje Lietuvoje būtųį- 
vykdyti laisvi demokratiški 
rinkimai.

vikams “gražių? žodžių už 
jų kruvinus darbus Vengri
joje ir kituose pavergtuose 
kraštuose.

Kaip kitų kraštų, taip irsilankyti, bet iškilmingo po- 
sėdžio metu tarė žodį
pirmininkas L. Simutis, Vh- 1>a(ižjo vajniką

3 buvęs"'vhT^hmirJnk^s kas P™i™Tdžio<'atidarvmo ''ajaus neprikiaušomytefko- košelienaP ir neįteikta peti- 
; Vytautas MeftS. Kanato "K? ™ didvyrio : A^gaįlta, eijaZ ••

dieną Lietuvos Laisvinimo 
Komiteto vardu — V. Sid
zikauskas. Gi Vliko prezi
diumas seime

po, bet studentai ir kiti jj 
atėmė ir padėjo savo su 
parašu “Laisvų tautų gyiiė-

M.

dalyvavu- jui,,<siems suruošė kavutę, nore- ..... ■ . , . . . , .vėliau moksleiviai atsine-damas kartu su atvykusiais .. .. . . ,
pabendrauti. se sIuotas lr vandens ir ne

BRANCH, MICH.

J. Vilevičių nelaimė
P. Lietuvių seimas priėmė ‘,k ”?5lave saP valnl; 

kelias rezoliucijas ir atsišau- ko >lku.c,ua- b.e‘ ,r""P 
kimus: atsišaukimą į Lietu- vietą, Irano, jis
__  ____ . • -- buvo Dadetas Rusuos įmpe-vos gyventojus, lietuviu is- . * ,, -
eivija; į kitas tautas. ‘ nal.stų atstovų pavergtųjų 

Pasiųsta sveikinimas pre- krau->u Suterštomis
zidentui Eisenhoweriui irį,*”TOJ?jS’1_ tt : •

Buvo atidaryta spaudos ir ųžs. reikalų sekretoriui Dul- „ Nedidelę yrą .Urugvajaus 
dailės paroda. Viena ir kita j les. Seimas susilaukė apie sa‘ls’ bet jos žmonės moka

poziunu,
tai irai krikščioniu domokra.— ------------ -------------
darbui. Politiniumenės seimą, šis daro visus 

nutarimus savo konstituci-, ... .. . . ,
jos ribose ir renka penke- 11 liaudimnkų koalicija.
riems metams valdybą Vai 
dyba sudaro kultūros tary
bą ir kitas komisijas, ku
rios būtų reikalingos.

Su mažomis redakcinėmis 
pataisomis P. Lietuvių ben
druomenės konstitucija bu
vo vienbalsiai priimta. Ji 
pradeda veikti nuo jos pri
ėmimo dienos.

Konstituciją paskelbus, te
ko išrinkti penkeriems me
tams Pasaulio Lietuvių Ben-

vyko reikšminga staigmena. 
;Daug kas manė, kad P. Lie
tuvių Bendruomenių Valdy
ba būsianti JAV ir tik pla-. 
^nuota, kuriame JAV mies- 
įte teks numatyti jos būsti
nę. JAV bendruomenės “po- 
įlitikieriai” jau ir kandidatus 
rankiojo į valdybą Kiti lė
mė, kad toji būsima valdy
ba susidės tik iš “tautiečių” 
ir frontininkų, gal dėl “šven
tos” ramybės bus įsileistas 
vienas iš kitų, kas bus klus
nus ... Deja, slaptu balsavi
mu buvo nutarta P. Lietu
vių Bendruomenės Valdy
bos būstinę perkelti Kana
don. O kanadiečiai sutiko, 
jei ir valdybos nariai bus

Spaudos paroda

susilaukė lankytojų, bet gal 
ne tiek, kiek jų buvo tikė
tasi. Spaudos parodai buvo 
parinkta ne visai vykusi 
vieta, tai ne visi ją galėjo

150 sveikinimų. branginti ir ginti savo lais
vę ir demokratinę santvar
ką.Kito įspūdžiai
Laukė, bet nesulaukė

Montevideo lietuviai bol-
mai organizuoti. Daugiau-j Apie 10 vai. nutraukiau įjševikėliai, Lietuvos paver- 
sia čia rūpesčio padėjo iš netoli esantį Statler viešbu-gėjų garbintojai, dieną nak- 
Watęi būrio atvykęs Vait-.M- registracijos stalokus/ kuris nebuvo įspėtas, I pražilęs kunigas ir kelios F™”

J ' kad jam teks parodą sutvar- jaunos gražios mergaitės.

O štai žiupsnelis dr. Vl. | 
susirasti ir nespėta ji tinka- K. įspūdžių.

kyti.

Koncertas

Vykęs buvo didysis dai
nos koncertas, kuriam diri
gavo Mikulskis iš Clevelan
do, čiurlionies ansamblio 
vedėjas ir Steponavičius iš 
Chicagos, Pirmyn choro ve
dėjas ir jo organizatorius. 
Choristų būta per du šim
tu. Įspūdingai pasirodė cho
ristės su savo tautiniais dra 
bužiais. Gražiai dainavo 
solistai: Brazis ir Stempū- 
žienė. Koncertan atsilankė 
apie 3,000.

Būta ir sporto šventės, 
kuri taip pat sutraukė daug

parinkti visi iš Kanadoj gy- žiūrovų, ypač jaunimo, 
venančių. Kadangi suvazia-'Nors Alto, Vliko, Lietuvos 
vusių daugumos buvo toks Laisvinimo Komiteto atsto- 
noras, tai teko sutikti, nors vai nebuvo P. Lietuvių Ben- 
dar būta pastangų tam pa- druomenių seimo rengėju 
sišiaušti. pakviesti suvaziaviman at-

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisios iš (ikrai Amerikos valdžius 

pripažintus vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųoere, Worcester, Masą

Jei Juius reikią vaistų, kreipkitės į registruotų vaistinin
ką Vytautų Skrinską. "Ideal Pharmaey” savininką čia iš
pildomi gydytojų receptoi ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
f JM Mes siunčiame vaistus VISUR. Tariate
I specialinių vaistų noo džiovos ampulėse,
I ^K^B^ra vaiat9 nuo aukšto kraajo spendimo, nao 
I reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų.HES. Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit amam 

VYTAUTA?SKR?N8KA. B?’&Rer Phm.

Ir Notary

Užregistruoja už $1. Pro
gramų dar nėra (po pietų 
atėjus, jau pardavinėjo po 
$1). Klausiu, kaip įeiti į 
posėdžių salę. Panelė atsa
kė, kad į salę įeiti gali tik 
atstovai. Išdūlinau Niujorko 
pažiūrėti.

Aplankiau knygų parodą. 
Nedidelė, bet yra ir retų 
knygų. Visą skyrių užima 
pranciškonų leidiniai.

Antrą dieną pertraukos 
metu prie registracijos sta 
lo tikras jomarkas. Kažkoks 
kunigas iš Pennsylvanijos 
sumanė padaryti biznį, ir 
privežė neva “rankdarbių 
mašina prigamintų mažų 

šventųjų” statulėlių ir kry
žių. Visas gretimas stalas 
jais apstatytas, bet keletą tų 
kryžių ir statulėlių padėta ir 
ant registracijos stalo. Lyg 
Šiluva, tik trūksta profesio
nalų “maldininkų”, kurie 
kišenes nupiauna.

Oras visą laiką pasitaikė 
nepaprastai karštas, -todėl 
koncertas Camegie Hali bu
vo tikra pakūta ir solistams 
ir klausytojams. Aš savo va
sarinį kostiumą “išskalbiau” 
prakaituodamas. Žmonių 
buvo pilna salė ir visi bal
konai. Pirmoji programos 
dalis — kantatos gana nuo
bodi, vienoda. Antra dalis 
šiek tiek gyvesnė, bet tik 
viena daina susilaukė iššau
kimo pakartoti. Tai Vaidi
los daina, kurią atliko Bra
zis. Entuziazmo publikoje 

(Nukelta į 5 pusi.)

Rugpiučio 18 d. didelė ne
laimė ištiko Joną Vilevičių 
—sudegė jo ūkio visi pasta* 
tai, du jauni veršiai ir šune
lis.

Namuose nieko nebuvo, 
jis patši griebė šieną kitame 
ūky, kai duktė parbėgo, jau 
degė daržinė, ji bėgo šaukti 
tėvo ir ugniagesių, bet kol 
visi jie pribuvo, liepsnoje 
buvo visi pastatai. Viskas 
sudegė iki pat pamatų. Tro
besiai ‘ nebuvo apdrausti, 
nuostoliai dideli. j.

Peter Spurgią t
aaayarjjniamaaaajiaaMSiaiau ■■■<■»"

JAU IŠĖJO N AUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Apie kelionę AHaskoh; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininku fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra"; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; ‘ Raudonmedžių imperija;

' Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daru;
J Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas;

Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt,; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: ju tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuname žmogus neskęstą;
Neišmatuoti Texaš valstijos turtai; •

« Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;

“ Upė po žeme; Žuvys be akiu.... •
Ir daug. daug kitų įdomybių! Są gražiafe paveikaMo.

Knyga jau išėj'v Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai. A

“KELEIVIS” J:
636 Eaat Broadvvay So. Boston 27, Maaa.

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . kurios parduodamos 
visai žmoniška kaina . . . kurios eina fr į; Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite 
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

► e ► 
t
t 
► 
t
e
j

£ SAULĖS RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane,
T myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $8.00 

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knygą ka. 
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 pei., kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako; tik tada vaikščiosi Ur. 
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina 84-00. Iliustruota.

ŠLIIJI’TARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) aa- 
r ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios

► dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautini
► išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik 53.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kaš nori Uk 1 ar 8,
ar 3 knygų, Ul už 1 tik 82-00, UŽ 2 tik 53.00*, už 3 tik $4.09. 

Persiantimo kaštus apmokame. Rašykite:?
DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Habted 8t, Chicaga 8, ■ 

rarararao
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Nepakanka paskelbti— mokymontikimę”.

Ar Nikita 'slieku* vilioja?
Sovietų komunistinės par- kolūkių buvo reikalaujama 

tijos centro komitetas šių ketveriopų privalomų duok- 
metų birželio mėn. 20 die-; lių. Pirmoji ir pati sunkioji

ir dirbti ne sau. Kai tary
bų valdžia apiplėšia kolūki- 
ninką iki lopytų kelnių ir 
alkano duonos kąsnio, jam 
nėra intereso kolūkyje dirb
ti. Kolūkiečių būklė kiek pa
gerėjo, kai tarybinė valdžia

Lietuvoje yra paskelbtas 
privalomas 7 metų mokslas, 
bet patys bolševikai pripa
žįsta, kad “kasmet respubli
koje žymi dalis mokyklinio 
amžiaus vaikų neatvyksta į 
mokyklą. Be to, mokslo me
tų bėgyje dalis mokinių nu
stoja lankyti mokyklą”. 

Žinoma, valdžios ir parti-

Švietimo ministerijai mr- na nutarė “panaikinti priva-'duoklė buvo valstybei, ls Padėjo dali produktų Šu
lijos pasiūlyta, iki 1960 me- jomą žemės ūkio produktų kolūkių buvo reikalaujama pukineti brangesne kaina,
tų bendrabučių tinklą iš- pristatymą valstybei”. Atei- privalomai statyti valstybei
plėsti iki *20,000 vietų, įpa- tyj€ tie produktai būsią iš
reigoja partinius ir taiybi- kolūkių supirkinėjami už 
nius organus įsteigti prie pinigus. Tas nutarimas ga- 
kiekvienos mokyklos nemo- iįoja, suprantama, ir Lietu- 
kamą vadovėlių fondą I-IV vaj
klasėms ir pradėti aprūpin- 2inia apie ų “reformą’ 
ti jais moksleivius nuo kitų plačiai pasklido ir Vakaruo- 
mokslo metųpradžios, iš sukeldama didelio suai- 
miestų ir rajonų vykdomų- domėjimo. Kai Maskvos po- 

jos viršūnės verčia kaltę ant jų komitetų lėšomis aprū- tvarkyje yra pasakyta, kad 
mažųjų. Esą, “vietos parti- —*-x*-------— —iAi-*—
niai ir tarybiniai organai ne
siima reikiamų priemonių,

pinti nemokamu maitinimu tarybų valdžia ateityje ne
visus nepasiturinčius moks- beims į§ kolūkių jų gaminių, 

. . - . - . leivius, gyvenančius bendra- o tik juos supirkinės, leng-
kad būtų visiškai įgyvendm-i bučiuose, arba besimokan- yatikiai paskubėjo pagai- 
tas visuotinis septynmetis Į čiuš prailgintos dienos gru-voti} kad Sovietuose įveda-
mokymas. Vis dar reikiamai I pese.
neįvertinama mokyklų ben
drabučių statymo svarba 
vienkiemių sistemos sąlygo
mis, nepakankamai remia

ma laisvoji prekyba ir kad 
kolūkiams bus leista parda-Nuostabu, kad tokie daly

kai iki šiol nesutvarkyti. Jau vinėti žemės ūkio produk- 
nepriklausomoje Lietuvoje j tus laisvai, gal ir laisvomis 
daug kur mokiniai buvo ne-! kainomis.

mą šioje srityje kolūkių ini- mokamai aprūpinami vado-| “Reforma” nėra taip pa- 
ciatyva. Silpnai aiškinama vėliais, gaudavo mokykloje galvota, ir dabar jau daug

įvairiausių žemės ūkyje ga
minamų produktų ir dide
liais kiekiais. Ta duoklė bu
vo laikoma kolūkininkų mo
kesčiu valstybei už “valsty- 

” binės žemės” naudojimą. 
Sovietai, užgrobę iš ūkinin
kų jų žemes, jas “suvalsty
binę”, laikė tą mokestį ne 
tik privalomu, bet už tuo 
būdu suimamus javus, mė
sas, pieną ir jo gaminius, už 
linus, odas, vilnas ir de
šimt kitokių daiktų mokėjo 
kolūkiams menkas kapei
kas.

lai buvo padaryta keli me
tai atgal, ir nuo to laiko 
padidėjo kolūkiuose dirba
mų dienų skaičius, padidė
jo ir kolūkininko uždarbis 
pinigais.

Pasimokiusi iš praeitų ke
lelių metų praktikos, tary
bų valdžia ateityje mokės' 
pinigais už visKą, kas jos! 
ous iš kolūkių imama. i a-Į 
ciau tas nereiškia, kad So- 
vietijoje bus laisva pirkimo 
pardavimo rinka. Kolūkiai 
ir toliau turės privalomai 
pristatinėti valdžiai tiek ii* 
tokių produktų, kaip bus

GRAŽlOLtS TURI IR IŠLAIDŲ

gyventojams apie visuotinio užkandžius. Kas aiškėja. Anksčiau iš

Norėjo išžudyti ligonius
------------------ chinių chronikų. Toliau

Dr. B. Matulionis, kuris vo-: žudyti, • tai lietuvių ligonių ’jiems smulkiai išdėsčiau,

Be to tarybų valdžia rei- Maskvos nustatoma. Lž tuos 
kalavo iš kolūkių, kad tam’privalomai pristatomus že- 
tikrą žemės produktų kiekinės ūkio gaminius tarybų 
jie jai parduotų. Ir tas vai-; valdžia mokės jos nustato* 
džios nustatyto kiekio jai ™** kainas. Nikita savo 
pardavimas buvo kolūkiams kalboje centro komiteto po- 
pri valomas; tačiau už tuos sėdyje paminėjo, kad kai- 
produktus buvo mokama nos turės būti suvienodintos 
jau didesnė kaina. Dažnai ir tokios, kad jos būtų ne
to kaina būdavo mažesnė, mažesnės, kaip atseina pro- 
kaip produktų pagaminimas dūkto pagaminimas pačiam 
ateeidavo patiems kolū- kolūkiui vidutinio genulio 
kiams, bet visgi. kolūkiuose, dar gal kiek

Trečią duoklę produktais pridėjus “uždarbio”. Tad 
kolūkiai turėjo mokėti už gerieji ūkiai galėsią turtin- 
“techniką”, už mašinų ii* giau verstis, gi blogieji kol- 
traktorių stočių darbą kol- ūkiai turėsią su darbu “pa- 
ūkiuose. Kai stotys buvo ta- sitempti”.
Tybinės valdžios nuosavybė,' Ar taip bus tikrumoje, 
tai ir tos duoklės natūra kaip Nikita sako, galima tik

kiečių okupacijoje buvo Lie- juo labiau mano protestai kiek jie materiališkai, poli
tūros Sveikatos Reikalų nebūtų išgelbėję. Nutariau tiškai ir morališkai Lietuvo- 
Valdybos viršininku, o da- griebtis visai kitokios tok- je pralaimėtų. Priminiau ne- 
bar gyvena Walium Lake, tikos: neprotestuoti. Bet išvengiamą Katalikų Bažny- 
R. I., ir dirba valstybinėje man buvo aišku: jei egze- čios griežtą jų pasmerkimą 
džiovininkų ligoninėje, “Sė- kucija bus įvykdyto, tai aš per visas Lietuvos bažny- 
jos” žurnalo Nr. 4 be ko būsiu visą gyvenimą mora- čias; nurodžiau kaip nei
kto pasakoja įdomiu ki- liškai sunaikintas, kaipo ne- giamai tas paveiktų Lietu- j tikrumoje buvo duodamos spėlioti. Toje “reformoje”
tiems nežinomu faktų apie protestavęs prieš ligonių žu- vos ūkininkų duokles mais-valdžiai. Stočių darbas at- dar daug kas mums neaiš-
tai, kaip naciai norėjo išžu- dymą. Pasitarti net su savo to produktais, kurios taip seiaavo kolūkiams labai ku. Kiek tarybų valdžia rai
dyti visus psichinėse (pro- bendradarbiais vengiau, nes svarbios jų kovojančiai ar- brangiai. Ketvirtoji, taip kalaus iš kolūkių parduoti 
to ligų) ligoninėse esančius bijojau, kad tokia siaubin- mijai. Kalbėjau ilgai, apie pat menkai mokama duok- savojo derliaus ir kiek įvai- 
ligonis. Jis ten taip rašo: ga naujiena kam nors neiš- 40 minučių. Savo kalbos pa- lė buvo vadinama “kontrak- rių produktų bus paliekama 

K a i n rinnma vnkiooin hit sPrūstų iš lūpų ir neišeitų į baigoje pasiūliau gerai pa- tinė”. Kolūkiams ji neturė- patiems kolūkiams? Kiek J£įP vaS žinojau, kad gavoto apie tai, kį esu įa- jo didesnės reikšmės. Betokoūkiai ir toliau mokės
Siųtgoniu Su“ pačioje V^' V-boje bu- sak^s; persvarą nutari- te SS”
kietijoje Jokie protestai vo nesaufiru eDle slaotus da- ma ame psichiniu luroniu seklų fondą javus rudens uk pinigais, oet ir natūra n
garsaus ir įl 
cheno kardi
laikė' nuo^sichFnFu Palietusi aPie 300 ligonių, gybe argumentų padarė kiečiams kaip atlyginimas dalį jie galės laisvai parda-
mariniu eXkucriu Pasirinkau ligoniams ginti daug didesnį įspūdį, negu už jų darbadienius. Kaikas vinėti laisvoje rinkoje ir
X vokFertn matini^ »» tris 8™^*’ Lietuvos Kata- aš galėjau laukti. General-,kolūkių dar būdavo parduo- kaip bus apverčiami gauna- 
EZ p tete nudirs Iikll Bažnyčią, mūsų kovin- komisaras man net padėko- dama laisvoje rinkoje. nu iš tokio pardavimo pim- 

nat visam*Tvari narna! & pogrindį ir, pagaliau, jo už tokį rimtą tos proble-} Dabar panaikinama, pir-gai? Kaip. brangiai turės 
me Ostlande (Latviioip F s mano daug kaitų sėkmingai mos išanalizavimą bei nu-, moji duoklė ir “konto*akti- mokėti

iš-m« ir. r
stotims už mašinų 

darbą tie kolūkiai, kurie dar

Mary Neil Hendricks, išrinkta Teksaso gražuolė, rodo 
sąskaitas, kurias ji turi mokėti. Ji sakosi jau išleidusi 
>1,000, kai pradėjo dalyvauti gražuolių varžybose. Ji 
yra mokytoja.

Taip jie mas sande
l Ulme teistųjų gestapo pa- ginam vaikučius... aš ži- 
reigūnų bylos aprašymą at-Į nau, ateina tamsi naktis... 
siliepė Z. Bizauskas, kuris nevienas pašoka iš miego, 
kartu su žydais ir lietu- prisiminęs praeitus skausmo 
viais pats buvo pastatytas kelius, kiti klajoja ieško ra- 
prie duobės, bet tą minutę mumo ir užsimiršimo ir jo 
atėjo karo komendanto įsa- neranda.
kymas sustabdyti šaudy- Gal mūsų mirties sprendi
mą... ir jis tuo būdu iš- mą pasirašiusieji ar jį vyk- 
liko gyvas. džiusieji šiandien daugumas

yra taip pat žuvę karo aud
rose, kiti atsidūrė teismuo
se, dar kiti išėjo iš proto, 
pavirto amžinais girtuok
liais ir niekšais. Kokia jų

Red.

Taip jie mus sušaudė... 
prie gražiosios Šešupės 
krantų, pavasario beržams
su ryto rasa apraudanti ; bausmž jr koks j 
mus., girdžiu is proto įse- 
jusiu draugų klaikų juoką,
kurie beprotiškai ir klaikiai 
kvatoja prie duobės krašto. 
Aplinkui pilki tartum lavo
nų veidai... tolumoje ža
liuoja žaliasis miškas... ka
žkur Šešupės krante gieda 
lakštutė savo dainą ... arto
jas ramiai aria savo lauką. 
Mes iškankinti ir alkani gir
dim aplinkui tik keiksmus ir 
pagiežą... Suklykia mažu
tis motinos sūnelis, plėšia
mas iš rankų ... automati
nių šautuvų šūviai vis aidi... 
draugai vienas jm) kito lė
tai šoka į duobę ant pusiaullKi irtio iv Ritei —'••• ■—ctiv.nuo u K*"*------- UZpil klITial. Kai StO" _ , • • J TLf-

ios Užimtose vokiečius įtikinti, kad parašė i*aštą Reichskomisa-:cių mašinos išparduodamos neturi įsigiję savos “techni-^vo muiisių draugų. Musų
sumanymo vykdymas ki, pasinaudodamas visais* jas gali nusipirkti bent kos”? Maskvos potvarkis !Ort. zud.ka. juokias ir mu-

Kaita tomp Ukvifia hr‘Jiems patiems bus žalingas, mano argumentais, ir pasiū- turtingesnieji kolūkiai,jiems numato, kad nustatant per- 
Ghsf i Dėl bažnyčios. Tamsų va- lė, kad įsakymas apie Lie-1 atkrinta mokestis natūra už karnų produktų kainas, to

lį bvneiaiKomisanatą Rarą pasiapčia Rinkau į tuvos psichinių ligonių išžu-:“techniką”. Kurie kolūkių jybinės valdžios organai— 
vysk. V. Brizgio butą. Vys-‘dymą būtų atšauktas. dar samdysis iš stočių že-'tiek pačioje Maskvoje, tiekir šai ką pareiškė:Esąs gautas iš Beichsko-

ša šautuvų buožėmis neteku
sius proto vargšus... Ma
tau lėtai ir apgalvotai kar
žygė mergaitė eina prie 
duobės... šoka į duobę... 
tarytum metai prabėga ligi

chroniškus ligoniui sulikvi- i“', .smu'kini painfo'muo.ų Reichskomisaras lx.se. Maž- 
arkivyskupą. Skvirecką ir jj daug po 3 savaičių dr. Obstduoti.' Ligoniai būsią nužu

dyti “humanišku” būdu. Žu
dymo dalbą atliksianti SA 
ir SS organizacijos. Būsią 
paskelbta, kad ligoninių pa
talpos esančios reikalingos 
Wehrmachtui ir todėl ligo
niai būsią išvežti neva i ki
tas ligonines Gudijoje. Eg
zekucija būsianti padaryta 
už Lietuvos ribų Dr. Obst 
mane įspėjo, kad psichinių 
ligonių išžudymas esamas 
laikomas griežtoje paslapty
je; Lietuvoje apie tai žinąs 
generalkomisaias ir jis, dr. 
Obst; tad, jei paslaptis iš
eitų aikštėn, už tai atsako
mybė man teksianti!

Ši žinia kaip siaubas ma
ne pritrenkė. Žinojau, kad 
mano protestas nieko nepa
dėtų, tik aš netekčiau tiks
lios informacijos apie atlie
kamus pasiniošimus, nes 
man užprotestavus, vokie
čiai daugiau manęs nebein- 
formuotų. kada, ką, kur ir 
kaip jie darys. Jei Muenche- 
no įtakingo vokiečių kardi-

pa prašytų, kad jis nedelsda- j iškvietė mane į Generalko- 
mas pasiruoštų per visas lie- misaro įstaigą. Jis sutiko
tuvių katalikų bažnyčias 
griežtai pasmerkti nekaltų 
ligonių žudymą. Su tąja ak
cija prašiau palaukti iki aš 
duosiu ženklą, kad jau me
tas pradėti veikti.

Pogrindis. Išsišaukiau Kal
varijos ir Vilniaus psichia
trinių ligoninių direktorius 
ir slaptai įspėjau, kad na
ciai visur naikina psichinius 
ligonis ir kad betkurią die
ną taip gali atsitikti su Lie
tuvos psichiatrinių ligoninių 
ligoniais. Abudu direktorius 
paprašiau (abu buvo visai 
patikimi) įeiti į kontaktą su 
aktingu pogrindžiu ir nedel
siant pasiruošti fiziniam pa
sipriešinimui, jei vokiečiai 
mėgintų neva kur kitur per
kelti ligonis.

Tuo tarpu aš pats roošiaus 
lemiamam pasikalbėjimui su 
Gereralkomisaru. Atėjo 
lemtingoji diena. Pasipra
šiau Generalkomisariate au-

General komisą

mane sakydamas: “Dr. Ma
tulionis, ich gratuliere Šie: 
Šie haben gesiegt”. (Dr.

davinėti duoklių ir už sody
binius sklypus. Dabar tary
bų valdžia viską pirks išminėti ir pirkimo kainas. Tas

ji pasiekia lavonus... pa 
kolūkiams pagaminimo sa- klumpa, vėl atsitiesia ir šau- •

kolūkių už pinigą. Ar dėl potvarkio nuostatas duoda
to bus geriau?

Viskas nuo to pareis, kiek
valdžia už perkamus pro-

Matulioni, Aš sveikinu jduktus mokės. Malonių ne-
Tamstą. Tamsta laimėjai”), 
įsakymas apie ligonių išžu
dymą buvo atšauktas.

Dabar dar prisimenu tą 
nepaprastą valandą. Neper
dėdamas turiu pasakyti, 
kad tai buvo didžiausio 
džiaugsmo ir triumfo diena 
maro gyvenime. Buvo ir ko 
džiaugtis, man pavyko iš 
budelio rankų išplėšti 300 
nekaltų žmonių gyvybių. 
Tai buvo man su kaupu mo
ralinis atpildas už visą, ką 
teko pakelti vokiečių oku
pacijos metu. Aš, bejėgis ir 
beteisis okupuoto krašto pi
lietis, imsiekiau to, ko ne
galėjo pasiekti nepalygina
mai aukštesnis ir galinges
nis vokietis, Muencheno 
kardinolas. Turiu pridurto, 
kad, mano žiniomis, iš visų 
rytuose okupuotų kraštų tok

tenka laukti. Iš praeities ži
noma, kad taiybiniam ūky
je valdžia laikosi dėsnio: 
kuomažiausia žmonėms duo
ti ir kuodaugiausia iš jų im
ti. Tačiau ir Maskvos cha
nams rūpi, kad žemės ūkio 
našumas kiltų, kad iš jo bū
tų gaunama vis daugiau ga
minių. Kai pramonė Sovie
tuose vis auga, didėja mies
tų gyventojų skaičius, sun
kiau darosi jie išmaitinti, ir 
dėl to žemės ūkio reikalai 
jau seniai yra sovietinio gy
venimo pikta skauduolė. Pa
galiau Nikitoms negali ne
rūpėti ir pačių kolūkininkų 
buities pagerinimas.

Jei žemės ūkio našumas 
kad ir Lietuvoje yra labai 
kritęs, palyginus su nepri
klausomoje Lietuvoje buvu- 
'siu, tai viena svarbiausių to

Steko nedėjo °ir voktedų rSil'eTdr. Otet smuikii'iš-įviena Lietuva išvengė psi-priežasčių yra koiukminkų 
RinteiiUgOTtei bSvo J dėsčiau. k» jie laimėtų, kiek Ichimų luomu išžudymo. nenoras dubu is po botago

iiKimas Deouių, as viena ži
nau, kad mums mūsų turė
to gyvenimo džiaugsmo jo
ki teismų sprendimai nieka
dos nesugražins.

Amžinai siūbuos žali ber
žai tėviškėje, Nemuno van
duo per amžius pasakos 
Baltijai apie nekaltai pra
lietą kraują.

Gal likusi vargstančioje 
Tėvynėje sena motutė ap 
verkia savo žuvusį sūnų... 
gal žmona, gal sesutė ar 
mylimoji...

Ir be galo aš esu dėkin
gas tai nežinomai Lietuvon 
dukrai, kuri man surado lai- 
'ko pasiųsti tos jau daug me
tų vykstančios bylos apra
šymą laikraštyje. Aš tik 
vieno tenorėčiau, kad tie žu
vusiųjų ir niekeno nepuošia- 
mi kapai ir taip pat mūsų 
keleto išlikusių gyvų likimas 
primintų mano broliams ir 
sesėms, kad mes užmirštu-

» - ---------- — i,- ««»- - j . , . nie mūsų kasdieninius smul-vikaina, atitinkamai nusta-nuzudotmus, betjkius g juokingus
............ . .....--------- mj»ų laisva dvasia v,rados!ncsutiki^us be’j ^1^,.

'mūsų vienokius ar kitokius 
įsitikinimus ir kad mes su
rastume bendrą ir naudingą 
kelią sukurti mūsų gražutei

daug laisvės valdžios parei
gūnams savo nuožiūra keis
ti kainas, ir kai žinome tų 
pareigūnų didelį uolumą 
“patarnauti partijai ir vy
riausybei”, galime laukti 
daug sauvalės ir noro ver
giamą kolūkininką dar la
biau “nuspausti”.

Ir vis tik norisi manyti,

bus gyva Tartum sapne matau ža
lius beraus siūbuojančius... 
siūbuojančius visoje Lietu
voje, matau mano laisvą 
kraštą su sutraukytoms vi
soms neteisybės grandinėms.

... Eilės gyvų lavonų lėtai, 
artėja prie duobės... pasku
tinės mano minutės taip 
greitai aite ja... Sapnas ar

Lietuvai, daug daug kartų 
gražesnei regu kad mes ją

‘ ; esame palikę.
Z. Bizauskas

Yukon, Kanada

NASSERIS IR KELNĖSkad j)o tos “reformos” kol- i tikrovė — tikrovė ar sap- 
ūkininkams bus geriau. So- i nas... girdžiu kartojama 
vietinis režimas, tikrai inte- kelintą kartą įsakymą: “Ma* . Egipte vedama kova prieš 
į'esuotas pakelto žemės ūkio \ no įsakymu lietuvių šaudy- j® laikų nešiojamą ga- 
našumą, neturėtų iš daromo mas nuo šiandien yra su-'la^ia drabužį, panašų įnak- 
pakeitimo daryti kolūkinin- stabdytas”. I tinius marškinius. Dėl jų
kams ant meškeres užmau- Taip mes keletas likom I dirbtuvėse įvyksta daug ne
tą “slieką”. Jei tarybinis re-1 gyvi, bent kūnu gyvi... dva-!,ain?inKM atsitikimų. Todėl 
žimas nori pasiekti teigiamu:šia liko palaidota ten prie -Socmlinių reikalų ministeri- 
rezultatų ilgesniam laikui*,: žaliųjų pušų, gal kaip kurių Ja išleido potvarkį, kuris 
jis iš būtinumo turi užinte- prie Šešupės, gal būt prie nustato pavyzdinius drabu- 
rcsuoti kolūkinį vergą savo Nemuno ar Vilijos krantų,’?ius valdžios ir privatinių 
darbo rezultatais, turi jam gal vietose, kurių aš visai inioniy darbininkams, bū- 
patikrinti galimumą, geriau net ir vardo nežinau. Mūsų tent: kelnes ir švarką. Mo- 
dirbant, geriau ir uždirbti, palaužti kūnai slankioja terims ko1 kus tokių i>avyz- 

Pažiūiėsimc, kaip “bus nuo šaltojo Sibiro taigų ligijdiniųdrabužių neparinkta.
dugnas dedamas”.

Pernykščio
(neraai).

sniego neieškok

karštųjų Australijos miškų. į 
Gal iš to mūsų gyvų išlikų-1 Vienai porai nailoninių koji- 
sio mažučio skaičiaus kaip nių reikia siūlų apie 5 mylias 
kurie sukūrėm šeimas—au- i'Kio-
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—Maik, pasakysiu tau 
naujieną. Gavau iš Lietu
vos 4 gromatas nuo giminių.

—Tai didelė naujiena.
—Kaip gi tai nedidelė? 

Netikėtai atsirado tiek daug 
giminių, apie kuriuos aš nie
kad negirdėjau ir nepažįstų.

—O ką jie rašo?
—Nu, žinai, ką žmonės 

iš Lietuvos dabar rašo.
—Gal prašo vaistų?
—Jes, dviem reikia liekai - 

stvų. Sakosi sunkiai sergą. 
Vienas nori auksinio dzie- 
gorėlio ant rankos nešioti, 
o vienas prašo cizoriko.

—Ir tėvas nei vieno jų 
nepažįsti?

—Galiu pasibažyt, Maiki, 
kad nepažįstu. Niekad apie 
juos negirdėjau. O jie vadi
na mane generolu ir sakosi 
esą mano giminės. Pasakyk, 
iš kur jie galėjo gauti mano 
adresą?

—Panašių laiškų paskuti
niais laikais Amerikoje 
daug kas gauna, tėve; todėl 
yra manoma, kad tai yra su
galvotas raketas amerikie
čiams išnaudoti. Kartais to
kius laiškus rašo ir giminės, 
arba jų vardu kas kitas ra
šo ir prašo vaistų.

Ale pasakyk, Maiki, kaip 
Lietuvos žmogus gali žinoti, 
kokių jam reikia vaistų? 
Juk ligas tenai gydo viso
kie felčeriai ir burtininkai, 
kurie liekarstvas patys pa
daro. Aš gerai juos atsime- 

' nu. Būdavo, paima burokų 
rašalo, barsuko taukų, čes
nako, pasūdo, pavirina, už
kalba — ir gyduolė gatava. 
Mano laikais, Maiki, nie
kas Lietuvoj negirdėjo, kad 
ligai gydyti liekarstvas rei
kėtų traukti iš Amerikos. 
Tai kodėl dabar reikia ra
šyti gromatas į Ameriką? Ir 
tie rašytojai prašo ne čin- 
čibaro ar viikažolių, visiems 
žinomų liekarstvų, ale nori 
vaistų su tokiais čiudnais 
vardais, kad ir suslebizavo- 
ti sunku. Pasakyk, iš kur 
jie žino, kad Amerikoje to
kių liekarstvų yra?

—Lietuvos žmonės to ne
žino, tėve; bet žino bolše
vikų daktarai. Taigi jie ir 
pataria žmonėms tokių vai
ski prašyti. Dažnai patys 
daktarai tokius laiškus li
gonio vardu ir parašo.

—Bet pasakyk, argi Lie
tuvoje tokių vaistų nėia?

—Jeigu būtų, tai neprašy
tų iš Amerikos.

—Tai kodėl bolševikų

mandragalviai nepadaro

—Turbūt nemoka.
—Nu, vot tebe raz! Bim

ba rašo savo “Laisvėj”, kad 
Lietuvoje dabar visko pilna. 
Sovietų mokslinčiai net ir 
Ameriką bytina: sputnikais 
aplink žemę skraido, išrado 
tokią vištą ką orančius de
da; o sovietų ožkoms vie

ptoj ragų auga bananai. Vie
nu žodžiu, tenai stebuklai 
darosi. Na, tai nejaugi jų 
daktarai nežinotų, kaip pa
dalyti savo ligoniams gero 
devildrekio?

—Tokių vaistų, tėve, kaip 
Lietuvos žmonės prašo, 
jiems gal ir nereikia^ bet 
kadangi Sovietijoj jų nėra, 
tai jie tenai labai brangūs. 
Gavę jų iš Amerikos, dak
tarai gali juos parduoti ir 
gerai pasipelnyti. -L-

—Jeigu taip, tai čia būtų 
kruk biznis, Maiki.

—Gal taip ir yra, tėve.
—Na, o kaip tu rokuoji, 

ar nevertėtų parašyti tiems 
ligoniams ir paklausti, ar 
iš tikrųjų jie serga, ir ar 
tikrai jiems tokios liekars- 
tvos reikalingos?

—Jeigu tai yra organi
zuotas raketas, tėve, tai pa
rašytas tavo laiškas ligonio 
nepasieks; jis pateks | rake- 
to rankas, ir gausi atsaky
mą, kad vaistai reikalingi.

—Argi galėtų taip būti?
—Aš, tėve, žinau Bostone 

vieną asmenį, kuris turi Lie
tuvoj sergančią seserį. Prieš 
kiek laiko tas bostonietis 
gavo laišką, kad jo seserei 
reikalinga operacija, bet ji 
neturi pinigų, todėl esą pri- 
siųsk iš Amerikos kelis šim
tus dolerių. Kai tas bosto
nietis parašė savo seserei 
užklausimą, ar tikrai opera
cija jai reikalinga, ji nieko 
neatsakė. Bostonietis parašė 
antrą ir trečią laišką, bet 
visi veltui. Pagaliau, atėjo 
laiškas, tačiau jį pasirašo ne 
sesuo, bet du vyrai, kurie 
vadina save daktarais. Sa
vo laiške jie sako; “Nera- 
šinėk savo seserei laiškų, 
nes ji labai serga, nenori 
nieko prašyti ir nenori į lai
škus atsakinėti. Bet jei 
tamsta nori savo seserį iš
gelbėt, tai prisiųsk mums 
pinigų, arba brangių siunti
nių, o mes juos parduosim 
ir ją tikrai išgydisim. Jei to 
nepadaryti, tai jau galėsi 
parašyti savo seserei atsi
sveikinimo laišką — ji tik-

Rygoje prieš 50 metu
J. VLKS
(Tęsinys)

kime. Mokėsi jo duktė ir
---------  sūnelis, vėliau jie ateidavo į

Kalėjimo raštinėje atida- “Giedros” draugijos susirin- 
vė man visus kišeninius kimus, bet jo pavardės ne- 
daiktelius, kurie buvo pa- žinojau. Gailai buvo vienas 
imti prieš patalpinimą kalė-i iš tų tėvų, kurio duktė Lie
jimam Pasiiašiau juos ga* tuvos nepriklausomybės me- 
vęs ir įsakymas tuoj pat ei- tais pradėjo medicinos stu- 
ti į žandarmerijos valdybą, dijas Vytauto D. Universi- 
Pravėrė kalėjimo raštinės tete, bet jas nebaigusi ište- 
duris ir vartus ir aš savo nu-įkėjo už Lietuvos kariuome- 
sistebėjimui be sargo - pa- nės karininko, reiškėsi spau- 
lydovo atsidūriau vienas,doje eiles rašydama? 
gatvėje. Perėjęs į kitą gat-Į Šeimininkė mane sutiko 
vės pusę, pažvelgiau į kalė-su iškėstomis rankomis ii* 
jimo rūstų pastatą. Širdis į čia pat įteikė du laišku iš 
sunerimo: aš laisvas, o kiti'Amerikos. Neiškenčiau, tuoj 
ten dar kankinasi... atplėšiau. Viename jų ra*

Žandarmerijos valdyboje dau pašto perlaidą 25 do-

KAIP SAPNE

mane tardęs pirmas tardy 
tojų rūsčiu balsu pareiškė,

lerių, tai brolio Juozo is 
Winter Haven, Fla., 1927

kad aš gubernatoriaus įsa- m. ten mirusio, atsiųsti ir 10 
kymu ištremiamas iš Rygos dolerių “Keleivio” rūpesčiu 
miesto ir gubernijos ir turiu į iš Moksleivių paskolos ra-, 
pats vienas per 24 valandas telio. Iš džiaugsmo net ko- 
miestą apleisti. Jei to neį-;jos virpėjo! Ęsmi įgalintas 
vykdyčiau, tai etapo keliu, toliau mokintis! 
tai yra kalėjimas iš kalėji- Skubu į paštą iškeisti ir 
mo būsiu iš tos srities iš- gauti pinigą. Parašau laiš- 
tremtas. į kus tėvams, broliams, jog

Pasiėmiau savo lagaminą-esu laisvas ir važiuoju Pet- 
su paimtomis kratos metu rogradan tęsti nutrauktus 
knygomis ir laiškais ir išė- mokslus. Iš. pašto bėgu į 
jau. Lagamino būta sun- geležinkelio stotį nusipirkti 
kaus. Sustojau šalygatvėje‘bilietą Petrogradan. Reikia 
ir galvoju, kas toliau dary-jgi Rygą apleisti per 24 va
ri. Ne tik sunkaus lagami-'landas!
no būta, bet spaudė ir įvai- , Savo kambaryje susirenku 
lūs pergyvenimai, netikri visa iš savo kraičio kas bū- 
lūkesčiai. Kišenėje kelios tina, kas. tilptų į vienintelį 
dešimtys kapeikų. Kur pa-turimą lagaminą; Ęinu atsi- 
sidėsiu, kaip iš Rygos išvyk- sveikinti su šeimininke. Ji 
siu? nežinojo, kad turiu Rygą

Važiuoja gatve vežikas, apleisti. Tik dabar iš jos pa* 
Sustojo ties manim. .tyriau, kad jos ir jos dukrų

—Sėsk! — raginančiai sa- rūpesčiu aš.,gavau kas sa
ko jis, — tai iš kalėjimo? į vaitę kalėjim^.^kąnius.siun- 

Sėdi neraginamas. Va-linelius ir baltinius. O jau 
žiuojam. O gatvės vežėjas tik Lietuvos nepriklausomy- 
vis šneka. Negirdžiu. Čiauš-bės metais patyriau, kad 
ka arklio pasagos, į akmens mokytojo Prano Mašioto 
grindinį atsimušusios. Ne- (1863 - 1940) šeimos taip 
rimsta mintys naujai gyve-pat buvau kalėjime šelpia- 
nimo tikrovei atsivėrus. Ga-mas. . u
lop, vežikas atsisuka į ma- Atbėga ir šeimininkės du- 
ne; kros atsisveikinti. Jaunoji,

—Kelintas kartas klausiu gal 14-16 m.t patempusi lū- 
kur vežti? Neatsakai, ar ne- 'pą nepatenkinta sako: 
girdi? j —Kas dabar man padės

Čia susigriebiau: ialgebros uždavinius spręst
—į Sodų gatvę pasuk, —'Noriu lotynų kalbos moky- 

pranešu, bet namo numerio i tis, mediciną studijuosiu, 
niekaip negaliu prisiminti. Į —Geriau tu nepamiršk 

—Pamatysi po dešinei muzikos. Kai užaugsi, tai 
prie durų mažą iškabą su sužinosi, kad taip medici- 
užrašu: litografija, čia ir nos ir muzikos esama kaip 
sustok, — paaiškinu. Veži- kas bendro, — suraminu ją. 
kas vėl atsisuka, šypsosi. ĮJi jau gerai skambino pia- 
Keistai šypsosi. Matytas vei-< nu.
das ir niekaip negaliu pri-' Rytojaus dieną aš jau Pe- 
siminti, kur jį susitikau. Su-;trogradę. Verčiu naujus gy- 
stojom ties nurodytu namu. venimo lapus. į kiekvieną jų
Krapštau paskutinius pini 
gus jam atiduoti. O jis sma
giai besišypsąs:

—Nereikia! Patenkintas,

ką nors savo įspaudžiu.

REDAKCIJA ATSAKO
kad parvežiau iš kalėjimo. . Anmąntu. Cdca«<>) Tams- 
Ir kiti paleisti, o kelis jau'1?5 straipsnelio, kuriame no- 
ištrėmė, - supliekė arklius Ąrkansas guber-
ir nuvažiavo sau. Stoviu ir," !™dyV Arkansas guber 
galvoju kur jį mačiau. Pri-;nat?™ faubus esant did- 
siminiau. Pirai, kart, ma-l,v>llu. uz Jo elgiasj negrų 
čiau mokykloje tėvų susirin-, klausimu nespausdinsime.
_______ _______ !Mes manome, kad teismo

sprendimai yra visiems pri
valomi ir visi turi jiems pa
klusti, kol jie nėra teisėtu 
būdu pakeisti. Jie privalo
mi ir minėtam gubernato
riui, bet jis kitaip galvoja.

rai mirs .
Na, tai kaip matai, tėve, 

ar tas neatrodo apgavystė?
—Ale kad ne vien tik a- 

pie ligas iš tenai rašo. Ve, 
iš tų keturių gromatų, ką aš 
gavau, vienas prašo auksi
nio dziegorėlio, o kitas nori 
cizoriko. Ar tu, Maiki, ži
nai, kas yra cizorikas?

—Aš, tėve, girdėjau, kad 
žmonės kišeninį peiliuką 
vadina “cizoriku”. Matyt, 
Lietuvoje dabar nei tokių 
peiliukų nėra.

—Ne dyvai, Maiki, kad

NEMALONI KLAIDA
Praeitame numery aukų 

Į Amerikos Lietuvių Kongre
sui sąrašę įsibrovė nemalo
ni klaida.

Dešimtoj eilutėj iš viršaus 
turėjo būti $500, o ne $50, 
nes Alto Bostono skyrius, 

Lietuvių PiliečiųBostono
Prūseika su Andriuliu ne-;L>r-ja ir S.L.A. Centro Vai
noti Lietuvon važiuoti. Įdyba aukojo į po $590.

VVestinghouse bendrovės tyrimo laboratorijoje Pittsburghe surastas naujas bū

das elektrai gaminti be jokią judėjimo įrengimą. Pakanka..tam tikrą medžiagą 

deginti ir tuo būdu gaunama elektra. Kairėj mokslininkas stebi tam tyčia Įreng

tą krosnį, kuriame dega minėta medžiaga. Dešinėje apačioje ta medžiaga, pana

ši i purvą, o viršuje ji suspausta į kamuolius. Tas daroma dar tik labarato- 

rijoje. bet jei jis bus ištobulintas, tai elektrą gausime paprastu būdu, be ju

damą mašinų, be triukšmo.

”222*

žnote, kad Islandijos (sala 
i šiaurės vandenyne) sostinė 
Reykjavik turi natūralią 

.“hot water” šildymo siste
mą? Ten iš žemės vulkaniš- 

Kam teko būti viršuje Em-yma stąjhrttz. Atminines: jėgw- plaišų nuolat bėga karš^ 
, nfe|inq^Jtl^.Yan(luo-Islandlecia‘ftas

Ateities jėgainės
S. S—as

pire State dangoraižio New, nes
Yorke, tas matė stebėtiną'tus. Tiesa, šiuo tarpu ato- 
vaizdą: Anoj pusėj Hudson imu jėga negali eiti j varžy 
upės, New Jersey valstijoj,'bas su daug pigesne anglies 
ir šiaip miesto pakraščiuo- ir aliejaus- jėga, kol .žmo-

piaišas Įvedė vamzdžius ir 
jais šildo visą sostinę. Tą 
patį daro italai. Loderalto 
apylinkėj, netoli Florenci-

se rūksta dirbtuvių kaminai, 
o paties miesto gatvėse zu
ja tūkstančiai automobilių, 
sunkvežimių ir autobusų. Jei 
galėtum prikelti Lietuvos 
kaimo žmogų, mirusį pirm 
šimto metų, jis savo akims
netPėtų. Negalimas daiktas, • išmoks 
kad ratai suktųsi arklio ne- , krauti į jėgaines, 
traukiami — čia dangaus!dar didesnę ..palaimą, negu

gus išmoks-. pigiau U: jėga iJjos, jie turi įsitaisę 160 kar-
naudotis. Bet tai nėra vis.;M .vandens šulinių Iš tų
kas. Turim ir kitų jėgosšal-'su ini“ .vai’.' u0 -1a k,dzla- 
tini į mas. i jėgainę, kuri gamina

Musę saulė .yra neapskai- e^e^los
Sakoma, kad mūsų žemė 

kadaise buvusi ugnies ka-
čiuojamas ■ Jėgos šaltinis. 
Kol ji žibės ir kada žmogus 

saulės

prajovai ar pragaro įsmis-
las...

Kaminų, dūmai senovės

spindulius muolys, panaši į saulę. Pra
ėjo milionai metų ir žeme 
atvėso, susiformavo vanduo 
ir oras. Bet žemės viduje 
dar esąs toks karštis, kuris

V UI CZO1I1I

turim iš anglies ar aliejaus.
Jau dabar . žmogus bando .. . .. .

__ saulės, jėga-«&udoris, bet tai' V1^ką paverčia dujomis ar
žmogelį nestebintų. Ir jis'yra tik pradiniai bandymai. • skysta mase. Galimas daik- 
mokėjo ugnį kurti, o kur Į Pavyzdžiui, Japonijoj, In- tas, kad ateityje žmogus iš
dega, ten esti dūmų. Bet dijoj, Libanone ir kitur yra moks ir šią jėgą savo rci- 
kaip su tais keturiais ratais, naudojami tam tikri veidro- kalams panaudoti. Kaip ma- 
kurie be arklio sukasi ir bė- džiai - reflektoriai, kurie tėte, islandai ii italai jau 
ga? Kokia jėga juos stu- gaudo saulės spindulius ir jų daro.. . . .
mia? pagalba gaminasi ( verda ir artinasi, nėra pagrindo

Senovės žmogus tos jėgos kepa) maistą. Netolimoj a- nusiminti. Praeityje ^mo- 
nežinojo, o kur ir žinojo, teity bus surasti geresni bū- daug ko neturėjo. Ne- 
darnemokėjo ja pasinaudo- dai saulės spinduliams gau- buv° elektros, nebuvo suras
ti. Tai aliejaus jėga, dėl dyti ir j jėgaines krauti, iš vi akmenines anglies klodai 
kurios Viduriniuose'Rvtuo- kurių visa,.apylinkė: galės1?.’ aliejaus versmes. Bet 
se šiandien eina šaltasis ka- naudotis,; kaip dabar mes nandien Amerikoj jau kal
nus, kuris gali iššaukti tre- naudojamės anglimi ir alie- bama’ kad įssemus požemio 
čiojo pasaulinio karo gaiš- jumi- O saulės spindulių nie- i aliejaus šaltinius, dai bus 
nis. Atimk Europai ta Vi- kas nepajėgs tik.saū • paverž-;gal,wia pasigaminti daug bi- 
duriniųjų Rytų aliejų, ji ti. Saulė, visiems lygiai švie- „sU"inių talieJaus lb
tuoj pradės merdėti. Sustos ėia — tiek tolimųjų rytų ja-'
dalias daugelyje įstaigų, nė ponui Įr.-kinui, tiek mums, 
iš vietos nepajudės automo- amerikiečiams; 
biliai ir sunkvežimiai, nekils Sakoma, kad reikiamai iš- 
oran lėktuvai... Ar ne taip mokęs saulės jėga naudotis, 
buvo antrojo pasaulinio ka- žmogus galės viso pasaulio 
ro metu? Kada vokiečiai i reikalus patenkinti, neieškų- 
pristigo aliejaus, nekilo o- damas kitų šaltinių.
ran jų karo lėktuvai, jų me- • *'* •
chanizuotos divizijos tūp- Bet yra ir kitas labai svai
čiojo vietoje ir galų gale tu- bus jėgos šaltinis. Tai van- 
rajo pasiduoti už juos stip- denynai. Mokslininkai yra 
resniam priešui. apskaičiavę, kad pusę viso

Taigi, aliejus šiandien at- pasaulio reikalavimų gali 
lieka labai svarbų vaidme- patenkinti iŠ vandenynų 
nį, bet ne visuomet šitaip gauta jėga. Kaip žinoma, 
bus. Kada nors turės išsek- mėnulio įtakojamas jūros 

vanduo tai pakyla, tai vėl

hale” akmens! Colorado, 
Wyoming ir kitose valstybė
se to aliejinio akmens yra 
tiesiog pasakiški klodai.

Taigi, kol saulė spindės, 
kol žemė po mūsų kojomis 
stovės ir kol žmogaus pro
tas mokės naujų kelių ieško
ti,-bėdos dėl kuro tikrai ne
bus.

LIETUVIU BENDRUOME- 
. NĖŠ SEIMAS

ti aliejaus versmes—gal už šimto metų, o gal dar greičiau. Taip pat išsibaigs akmeninės anglies klodai — kaip bus tada? Ai- mūsų pasaulis grįš į giliosios senovės barliarizma?

nuslūgsta tiesa, ne visur 
vienodu lygiu. Vandens pa
kilimas turi būt nuo 10 iki 
20 pėdų aukščio, kad būtų 
galima sugaut reikiamą 
kiekį pigios jėgos. Pajū-

* * ♦ riuose žadama statyt dideli
Nenusigaskim. Neteksim tvenkiniai. Kada jūra paky- 

anglies klodų, išseks alie- ia, į juos suleidžiama van- 
Jaus versmės—tai kas? Mes duo, o jūrai atslūgus, van-
turėsim saulę ir po savo ko
jomis žemę. Rasis kitos jėgai

duo, leidžiamas atgal, gami
na elektros jėgą.

nės. Jau dabar žmogus ban- Vieną tokį. tvenkinį stato-

(Atkelta iš-3 psl.)
nesimatė gal dėl karščio ir 
programos turinio.

Jungtinis choras scenoje 
apie 250 dainininkų ir apie 
60 pjjfnenų orkestras darė 
didėlį įspūdį.

Kūvau ir meno parodoje. 
Net Galdikas pradėjo piešti 
tokius modernius paveiks
lui kad aš jų nesuprantu ir 
manau, kad beveik nie
kas jų nesupranta.

Parodoje nėra visos gru
pės dailininkų — “nuosmu
kio”.. Nėra ten net Puzino. 
Paroda, mano išmanymu,

do naudoti atomų jėgą —į si prancūzai Rance upės vidutinė, nors joje dalyvau
tieji, kol kas ne statybos, žiotyse, netoli St, Malo. Sa- ja kėli. garsūs vardai ir iš- 
bet ardymo — gi iovimo tik- koma, kad iš to tvenkinio statyta ;100 paveikslų. Deja, 
šiam —karui. Amerika jau jie kasmet gausią 840,000.- daugumas jų blankūs. Iš 
turi šešis povandeninius ka- OOO klimatinių valandų' jaunesniujų stiprų įspūdį 

'ro laivus, atomų jėga aprū-;elektros, d • 'daro -Eįskųs
pintus; statoma ir planuoja-' Bet ir tai nėra.vi>ika< \ Hr Vl. K.

1
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MAURŲ SKYRIUS
t • ,

Krepšinis, šulinys, raštas

-4 atstovai uoliai ėmėsi jiems 
| į padėti tokią aikštę įrengti,

Iir kartu dirbdami su vieti
niais įgijo jų didelį pasitikė- 
a jimą, kurie po pirmojo žai- 

fįdimo buvo pasiruošę kasti 
! naujus šulinius.

Vadinasi, norint įvykdyti 
kokį nors naują sumanymą, 
visų pirma reik mokėti -į- 
veikti žmogui įgimtą pasi-■ ■ Įl JI

Visai skirtigi dalykai, o taip raginti mokintis — jie i priešinimą betkokiam nau- 
__ i,:*_______ iam dalvkui. Kai tas nada-kartais jie vienas kitam, la.- patys paprašė atsiųsti mo- 

bai pagelbsti. _ .Rytojus ir uoliai pradėjo
įdomią istoriją apie tą!‘mokytis.

papasakojo kelerius met^r Kitoj vietoj kovoj su vai- 
išbuvęs Pietų Amerikoje kų mirtingumu daug padė- 
Lloyd H. Hughes. Jis yra jo krepšinis.
organizacijos, kuri rūpinasi San Pedro kaime prie mi-Į 
Pietų Amerikos švietimu ąt-;neto ežero buvo pastebėtas' 
stovas. Į nepaprastas vaikų mirtingu-

Jos atstovai nuvyko į Ją/imas, daug didesnis negu vi- 
racuaro salelę Patzcuaro soj apylinkėj. Patirta, kad 
ežere, pusantro šimto mylių j viešas šulinys buvo užterš- 
nuo Meksikos sostinės. Jos tas šiltinės bacilomis, 
gyventojai visi beraščiai. Jie
vertėsi šiaudinių skrybėlių 
gaminimu. Iš seno buvo 4- 
prasta, kad kiekvienas skry- 
belninkas nusiirdavo į že
myną ir, pardavęs pagamin
tas skrybėles ir nusipirkęs

;jam dalykui. Kai tas pada 
ryta, nesunku vykdyti, kas 
sumanyta. Tas tinka ne tiki 
tokiems, kaip čia minėta at- j 
silikusiems Meksikos už
kampių žmonėms, bet ir vi
sur kitur; tinka tiek visuo- 
meniame, tiek šeimyninia
me gyvenime, tik, žinoma, j 
priemonės kiekvienu atveju, 
turi būti kitokios.

Onutė

KELEIVIS, SO. BOSTON
F

No. 37, Rugsėjo 10, 195&

kiek pajėgia šiaudų, grįžda
vo namo. Žinoma, taip biz
ni vedant uždarbis buvo la
bai mažas.

Minėtos organizacijos at
stovai pradėjo aiškinti, kad 
bus daug geriau, jei visi 
skrybelninkai susiburs į 
draugiją, šiaudus pirks - di
desniais kiekiais ir kJrtu 
parduos pagamintas skrybė
lės. Skrybelninkai tam su
manymui pritarė, ir suėjo 
vadovybei išrinkti. Bet, kai 
reikėjo rinkti sekretorių-iž- 
aininką, kuris be abejo tū
ri mokėti skaityti ir rašyti, 
tai tebuvo tik vienas raštin
gas žmogus, bet kuris netu
rėjo jokio pasitikėjimo kitų 
tarpe.

Va, tai ir buvo geriausias 
pavyzdys, kad reik ir ki
tiems mokytis skaityti ir ra
šyti, ir nebereikėjo salos gy- J 
ventojus versti ar kaip ki-

Bet vietos gyventojai nie
kaip nenorėjo tikėti, kad 
tarp šulinio ir vaikų mirtin
gumo galėtų būti kas nors
bendra, ir nepasidavė įti-' daugiau kaip 10 mi’ionn. 
kinami iškasti šulinius gere- i =■-— ■ ■ — =~
snėj vietoj. Bet jie labai no- j Pakalbinkime draugus ir

Televizijos aparatai Ameri-i 
koje pasirodė 1947 metais- Tų- 
metu pabaigoje ju jau buvo į 
apie 250,000, o dabar jų yra

rėjo įsirengti krepšinio aik- kaimynus užsisakyti “Kelei-- 
štę. Minėtos organizacijos vi”. Kaina metams $4. i

SUŽAIBUOS RASOJ DALGELE

Sužaibuos rasoj dalgelė 
Virpančia ugnim,—
Išvaliosim laisvės kelią 
Degančiom širdim k
Ne dalgelčm sužaibuosim— 
Sakalų sparnais,
Žemę liūdinčią paguosim
Smūgiais kaip varpais!♦
Kryžiaus kančią be rytojaus 
Kentėm alpdami—
Mūsų tėviškę apžiojo 
Ponai svetimi!
Prigriozdojo mums žemelę 
Ponų ir dvarų,
Mum palikę skurdžią dalią 
Merdinčių vergų!
Apsivers grabai iš baimės, 
Mūrai subyrės,
Kad kovoj už laisvės laimę 
Smogsim iš peties!
Mes kaip vėtra pasikėlę 
Širdimi laisva ,
Eisim, guosim tėviškėlę 
Ašmenų daina!

Balys Sruoga

VIENA Iš JŲ YRA GRAŽIAUSIA?

Gerai įsižiūrėkite i šias 52 gražuoles, išsirinkite pačią gražiausią ir tada patikrinkite, 
Atlantic City, N. J., varžybose “Miss Amerika 1959”.

ar ją išrinko

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

ŠEIMININKĖMS KONSULATO IEŠKOMI

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina .......... $5.50

DIEVU MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina ................. $5.00

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

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dafis 
280 psl. Kaina ................... . $3.00

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

SUžADCTINfi. J. Titinio 15 įvairiu 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
TCama .»..»»• ••••••• —... $2.00

BARABAS. Paer Lagericvisto istori
nė apysaka ’ iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romo Te. 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 viršat. Kaina $4.50

žEMfi DEGA, J. Savicko užrašai an
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. Valsttika. Labai įdomi kny
ga. Kaina ,v,$1 -20

ALTORIŲ SESftLT, V. Putino-#/, 
kolaiėio 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

UETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga «u daugybe paveikslų, gerame 

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

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drąsutienė. O. Rndaitienė. E. 
Starkienė ir A. Slišienė. Didelio 
formato. <u daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... $7.50

ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ 20- 
DYNAS. apie 20.000 žodžių. 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausia-; ir naujoviškiausias ŽO* 
dynas kieti viršai. Kaina ,. $4.60

SIAURUOJU takeliu, k. b. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kainų, i ~

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

MAUJA VALGIU KNYGA, M. Mi- 
ehelsonienės parašyta; 250 įvairių 

eceptų, 132 pusi. Kaina ....$1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVftJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kabia ................................................«-00
nOPIEŽIAt IR LtOTUVA. Kunim 

M Va’adkos parašyta knyga, 250 
imti. Kaina ........................ **?.5n
X KISS IN TRE DARK. J. Jazmi

no anglu kalba sodrūs vaizdeliai,
IRO pusi. Kaina kietais viršeliais $2 
Ytifik£t£ta Yiršclinis ••>*•••••
ATLAIDŲ PAVEST. n. Abelkio ro

manas i* žemaičių Kalvarijos pra
sidės. Kietais viršeliais, 467 pusto..........................$•

Saldi varškė su uogomis

4 uncijas varškės, uncija 
cukraus pudros, truputis va
nilino, 2 uncijos uogų arba 
vaisių, draskos.

Varškę pertrinti per rėtį, 
pridėti sumaišyto su cuk
raus pudra vanilino, truputį 
draskos ir išmaišyti. Tada 
sudėti varškę į salotini in
delį ir aplinkui ją apdėti 
šviežias nuplautas uogas: 
žemuoges, avietes, vyšnias 
(be kauliukų) arba konser
vuotus vaisius.
Žalių vaisių arba uogų 
kompotas

Svaras uogų (braškių, 
žemuogių, aviečių, vyšnių, 
slyvų arba jų mišinio), pu
sė svaro cukraus, aštunta
dalis vyno( nebūtinai), cit
rinos sunkos arba rūgščios 
druskos. w

Uogas nuplauti, supilti 
ant rėčio ir leisti nutekėti 
vandeniui (iš slyvų išimti 
kauliukus). Vandenį su cu
krum pavirinti 5 minutes, 
supilti vyną, įspausti citri
nos sunkos ir ataušinti. Ta
da uogas sudėti į vazelę ir 
užpilti drungnu sirupu. Vis
ką atšaldžius patiekti į stalą.

•t-OOTO.
lengvas rūdas išmokti, ano.

U8KAT Geriausiai vadovėlis' pra- 
dedantiems angliškai mokytis; daaOtt 

angliškus pasikAIMjMnk 
...............................Tlt

tikra teisyti* apie sovietų 
RUSIJA, arba komunistų diktatū

ra laktų šviesoje. Trumpa bolševiz
me istorija ik valdymo praktika. l>a- 
hai daug medžiagos. 96 puslapis., 

......... f..i...................................6Or

MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 
' ■varbiausla* veikalas, išvertė M. 

Miškinis. 290 pusi. Kaina... .83.25

Susidurti važiuojant automo
biliu per valandą 40 mylių yra 
lygu kristi iš ketvirto aukšto, 
o važiuojant 60 mylių greičiu— 
devinto aukšto.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
$ KELEIVIS -•

CM Eaet Broedway •$• So. Boston 27. Maaa-

Visokiomis progomis geriausia 

dovana yra “Keleivis”. Išrašyk 

jj savo draugui, pažjatemui

Alubauskas, Vincas, iš Vadėnų 
k., Nedzingės valsčiaus- 
Artemejevas, Jurgis, Dimitros. 
Bajorinas, Jonas, Martyno sūn. 
Balčiūnas, Stasys. Juozo sūn., iš 
Narušaičių k., Stačiūnų parap., 
Šiaulių apskrities.
Baliūnas, Juozas ir Stasys, Jo
no sūnūs.
Batakis, Kazimieras, Prano sūn. 
ir jo vaikai.
Bedaukienė - Tarvainytė Sofija, 
Kazio duktė-
Dečkauskis, Adolfas ir Izido
rius, Ipolito sūnūs.
Drobošas, Vaclovas.
Dūda. Jonas ir Juozas, Marty
no sūnūs, kilę iš Ukmergės, ar 
Utenos apylinkių.
Gikis, Feliksas, gyveno Nor- 
wood, Mass., 1134 Washington 
St.
Grabliauskas, Albinas, Stasio s. 
Jagminienė - Jonaitytė, Anta
nina, kil. iš Pupiškių kaimo. 
Jakavičius, Juozas, gimęs 1915 
metais.
Jonaitytė - Jagminienė, Antani
na, kil. iš Pupiškių kaimo- 
Juraitis, Jonas, Pijaus sūn., gi
męs Virbalyje.
Jurevičius, Bronislavas, Adolfo 
sūn., gimęs 1909 m. Rygoje. 
Juškevičienė - Lipskaitė, kil. iš 
Akmenės, Mažeikių ap., berods 
yra mirusi. Du sūnūs baigę ku
nigų seminariją.
Kaladė. Juozas ir Anelė- 
Kasparas, Stasys, Dominiko a., 
iš Kaišiadorių.
Kurtinaitytė - Masalskienė'^ 
ronika, Vinco duktė, vyras Juo
zas Masalskis sūnus Albinas, tu
ri tris dukteris.
Laurinavičius, Jonas, Kasparo 
sūn., iš Grigalių k., Kaltinėnų 
vals., Tauragės apskr.

Lipskaitė, Bronislava, Johana ir 
Petronėlė, vienos ištekėjusio? 
pavardė Juškevičienė, kitų ne 
žinomos, kil. iš Akmenės, Ma 
žeikių ap.. gyveno Čikagoje, III 
Lukševičius, Kazys, Simono s 
kil. iš Vekonių k., Kruonio val. 
Trakų apskr.
Marcišauskas, Aleksas ir Juo 
zas, Vinco sūnūs, kilę nu* 
Kelmės.
Masalskienė - Kurtinaitytė, Ve 
ronika, Vinco duktė, vyras Juo 
zas Masalskis, sūnus Albinas 
turi tris dukteris.
Mazaliauskas, Vincas, iš Vadė 
nu km., Nedzingės vai.
Novickis, Aleksas (Novitzkie 
Alex), gyveno Maspeth, N. Y- 
Paliukaitienė-Strungaitytė, Ma 
rijona.
Paškevičius, Kasparas, Jono s * 
Paulauskaitė, Johana, iš Grigu , 
lių km., Kaltinėnų vai., Taura 
ges apskr.
Prakapavičius, Bronius, iš Už
palių m., Utenos apskr.
Preibys, Povilas, iš Salantų vai. 
Kretingos apskr.
Račkauskas, Jurgis ir Steponas. 
Kazio sūnūs- -j
Ramanauskas, Jonas, iš Skoba-I 
galių k., Simno vai., Alytaus ap I 
Skruzdys, Klemensas ir Myko-I 
las, iš Barklainių km., Panevė
žio apskr.
Strungaitytė-Paliukaitienė, Ma
rijona.
Tarvainytė - Bedaukienė, Sofi
ja, Kazio duktė.
Urmelis, Pranas ir Vladas, ki
lę iš Gedvydžių k., Gruzdžių v. 
Veiksra, Povilas, iš Dusetų vai.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate Gen. of Lithuania 
41 W«t S2nd Street 
New York 24, N. Y.

UODAS DOVYDĖNAS

KARAUŠKIA1
(Ii knygos “Naktys Karališkiuose”, išleistos Terros 

leidyklos).
(Tęsinys)

Mes jau Karališkiuose, po mėlynu dangum, miško 
apsupti.

Vakare baigėm pasiruošti rytojaus piūčiai. Neto
liese lazdynų miško mes sukūrėm ugnį, gindamies nuo 
uodų. Bulvienės katilas, viršum ugniakuro pamautas 
ant skersinio, jau burbuliuoja sotaus karvelio balsu; 
Simonas Valiulis užsidega pypkę ir sėda po lazdynu, 
atokiau nuo ugniakuro, nes jį gina tabako dūmai.

Dėdė nuėjo pas kaimynus, kurie taip pat visomis 
pamiškėmis susikūrė ugnis. Kai kur dar plaka dalgius, 
ir girdėti kaip toli miškuose aidas nugrimsta.

Kiek tik akys užmato, mus supa lapuočių miškas, 
kuris tik vienoj vietoj prakiūra laukais, o aplink lygias 
plačias pievas miškai miškai, kaip žali debesys. Pa
čiam viduryje pievų šviečia mažas ežeriukas, kur daž
nai nusileidžia laukinės antys. Visoje plačioje pievoje 
prisodinta lyg kažkieno ranka beržiukų, ąžuolų; prie 
ežeriuko vėjuje siūbuoja kuokštės krūmų, karklų. Bet 
■etai paklydę berželiai, ąžuoliukai, viršum vašios žo
lės stiebiasi, dažnai pasvirę į pievos žiedus.

Prie ugniakurio liekam tik mudu su Simonu Va- 
iuliu, nes merginos pasisiekė anoj pusėj pievos triukš- 
naujantį jaunimą, kuris dabar dainas dainuoja, armo
nika groja. Ir aš norėčiau būti toj jaunimo šutvėje, " 
)et man reik pamaišyti bulvienę, kurstyti ugnį, dažnai 
irižiūrėti arklius krūmuose, kur jie plaka geležines gran- 
lires ir retkarčiais susižvengia su daugybe arklių, kū
jų pilni krūmai ir, atrodo, būtina jiems taip susisiek- 
i žvengimu.

Sėdžiu prie, ugnies įraudęs ir žiūriu į vakarinę 
žvaigždę, iškilusią viršum miško, kur pieva nusmailėja, 
yg sūrmaišelio galas. Karališkių pievos galą vadina 
sūrmaišeliu, nes iš vakarų pievos plačiai prasideda, kur 
ra kelias įvažiuoti, bet į rytus tolydžio siaurėja, smai
lu galu susmegdamos į Karališkių drebulių mišką.

Mūsų pievos beveik pačioje platumoje, tiesiasi iš 
siaurės į pietus, jau išbristom brydėm, kurios ir dalgit 
škandžiotos, kad plovėjas reužkabintų svetimos žo- 
ės. Greta mūsų pievos plačiu bėgiu tiesiasi Janulionio 
įieva, jau gerokai prižėlusi berželių, nes ta pieva eina 
raineliu, vandens neužliejama, todėl ir žolė būna kar
ais skystom smilgom ir rasakiliais nusibėrasi.

Mūsų dėdės pieva išsitiesia lomele, ją beveik visą;. 
lavasarį užlieja iš Lakštanos išsiveržęs juodas miškų 
zanduo, tai ir žolės virste privirtę.

—Šventas Jonas prižiūri, tai regi, žolė kupetomis 
•irsta, — prabyla Simonas, — turtingam ir velniukai 
ošę verda ir pamaišo, o vargšui ir šventieji puodą 
šgramdo.

Simonas ima pasakoti, kaip atsirado šitos pievos, 
titolusios už septynių varstų. Tai dėjosi senais lai- 
ais, kai Ginočių kaimas ėjo baudžiavą Panemunio 
Crasickienei.

—Buvo tokia sunki žiema, kad gyvuliams nebetu- 
ėjo kuo užkišti nuo šalčio ir bado maurojančias gerk- 
3S, — kalba Simonas. — 0 Ginočiai pievų stokojo, tai 
ie nuėjo visi pas ponią Krasickienę ir suklaupė be 
epurių ant ąžuolinių grindų. Ir tavo dėdės tėvukas 
Costas klūpojo, savo kepurę, savo lapinę prispaudęs 
irie liesos krūtinės. Užmesk dar šakų, tegu dar pa
burbuliuoja bulvienė, kai sukrenta bulvės, vienas ma- 
onumas srėbti. Palauk, apie ką čia būsim kalbėję?
V, taigi, gerai sakai, suklaupė dabar mužikai ant po- 
iškų grindų, ąžuolo kieto, ir prašo ponią Krasickienę: 

‘Gyvenimo nebėra, nes nuo gyvulių maurojimo ir pa- 
imelsti nebegalim”. “Tai kodėl jie taip mauroja?” ir 
daus ponia Krasickienė. Tai ir atsakvs Augusto, tavo 
lėdės, tėvas: “Kad šiaudų pristigom”. “Tai duokit 
deno”, vėl atsakys Krasickienė. Dabartėlos tars Ado- 
nas Trakinis, kurio pieva pačiam siaurume, sakysim, 
•urmaišelyje. Bet Adomo Trakinio ponia nesuprato, nes 
iisai buvo veblas. Dabar vėl tarė tavo senelis, kurisai 
r lenkiškai mokėio, girdi, šviesiausioji ponia, mes neb-

I urime ir šieno. Tai tada ponia Krasickienė ėmė ir iš- 
larė žodį: “Gerai, važiuokit į Karališkių miškus ir ten 
'airis norite prasiskinkit erčios. Ir šienaukit”. Tai taip 
’r atsirado pievos už septynių varstu nuo Ginočių. 0 
dabar, kol jie susirinks, mudu užsrėbkime.

Dėdė negrįžta, nes visų pievų savininkai tariasi, 
kur šiemet praves kelius, per kurio pievą ves arklius 
girdyti prie Lakštanos." 0 Jokūbas Jokimas dar vis 
kauksi kirviu, darydamas sau ir man būdą, kur abu 
mierosim, nes Jokimas bijo gulėti po plynu dangum, 
girdi, jis ne koks valkata ar kareivis.

įsipilam į molinius dubenius, atsisėdam po me
džiais ir valgom garuojančia bulvienę. Simonas atsar
giai atriša taukų puoduką, kur dėdienės gražiai užly
gintas užtepalas — taukai ir spirgai. Sau labai storą, 
o man vidutinę rieke duonos aptepa plonai užtepalu, 
ir mes valgom paskubomis, nes pirmose dienose ir 
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RALFO reikalai ;belę- ir parinkti dešimkę, 
i kitą Sibiro kankiniui nusių
sti streptomycino ar kitų 
vaistų, duonos plutelę ar

Balfo skyriams i 4. CV ir SRK atstovai yra šiltus marškinius. Gražiais
I Jenos 29 d Newarkp iw vienin^os nuomonės, kad godžiais, didingomisrezo-

p? organizacijos nuostatai rei-huclJomi? nedaug paguosi- 
ko Ba4ro Seimo Rengimo*•- • tyip kpnpinnpiiiQ Iaisvasi is*

zgpv\ rJL* kalingi perziurejimo ir pa-ime K®nciancius, laisves is-KomivOvO (SiClv) II C/entFO rx5iz3--w^zx ty • • 1 tvožltiifiiiis hvnliiifi ii*Valdybos (C V) bendras uo pildymo* Daugiau pasisaky- uoskusius trolius ir seses.
sėdis CV atstovaveMr£T mų iš balfinink^ * M talki-!9 P^ymų is Anapus yra 
nL Von A? v L- • ninku išgirdus, šis klausi- eile ir jų visų patenkin-

mnkas kan. dr. Končius ir mag numatoma Da. ti Balfas neįstengia. '
reikalų vedėjas kun. L. Jan- teikti referato formoje. Balfo šalpos darbai turi

Posėdyje paliesta dam/to’ bus skaitomas referatas dagelio lietuvių laikraščių 
roseayje panešto daug dėl aukl} rinki. paramą. Aciu redakcijoms,

klausimų, liulančių busimą mo darbo ^^^0, tel- spausdina viską ar
IX-tą Balfo Seimą. !svPnn- kiamo | bi^įo mėneg^ didžiumą apie Balfą. Yra 
cipmių susitarimų pazyme- riame 1941 m Lietuva buvo » tokilJ laikraščių, ku- 

•paliesta pirmojo genocido f!e. j°ki°8 Balfo žinutėstina:
1. Šių metų Balfo seime smūgio, 

nusistatyta daugiau dėme-
šiais metais neįdėjo ir kažin 
ar įdės. Kodėl? Nejaugi“i 5. Neužmirškite kad nuo lietuvio'kančiasi© kreipti kasdieniams rei-'ox ’ _ • joI- a rū

kalams. Be to, juntant bal-v,-.^ ®ar k®^au» kac^ tos
fininkų nuotaikas skyriuose,! va oaiimn, rinkti aali valHv sPaudos leidėjų ar grupiųbus stengiamasi kun dateiS atstov“ direkt^

•- ..................... mi“? s’!11? deleguok Ga- ria; Nejau^ vjsk k da.
« hte ir Įgalioti k, nore is ar- roma j „3,.

ūmesnes seimui vietoves, fe vra hlnfra?
kad jūsų skyrių atstovautųj ,y ° .
jei jums" finansiškai neima 1 *"»• L J,n,n“

nėru

Mirus mylimai žmonai, mamai, uošvei ir senelei a. a* 
M. P ALI U LIEKEI, liūdesio valandoje Petrą Paliulį, sūnus 
su šeimomis ir dukrą pasilikusią Lietuvoje, nuoširdžiai už- 

ir kartu liūdime.

Vienučių, Burkauską ir Ciparią šeimos

LAWRENCE, MASS. SUKIAULINO LIETUVĄ

kiaulių, tai ko jum daugiau 
norėti. Taigi, tuo ženklu, 
man atrodo, Lietuva yra 
kiaulinama.

Juozas Bartkus

PmL P. Juras į Europą

Rugsėjo 8 d. prel^ Pr-. Ju
ras išskrido į Europą. Ten 
žada aplankyti savo seserį

Jieškojimai
PaiešcAtsavo brolio Juozo Saka- 

rbą-sko, kitojo iš Kauno apskr., Vil
kijos vaUp.r Klevinės vienk. išvyko i 
Ameriką prieš pirmąjį pas. karą. 
Ieško sesuo Ona Sakalauskaitė-Ohan. 
Jįs pata ar apie jį žinantieji atsi
liepkite „adresu:

fMrs. 'Anna Ohan

' 3»Mt*ster, Mass. (37

■i
 fc 

M

Miršta vienas po loto Šiandieną gavau laišką iš
Kelias savaites sirgęs, rug- I?etuvos fĮ. kitų tenkių 

piūėio 19 d.' mirė Charies"?38 ™^į skirtas Lietuvai. 
Brazauskas, 68 metą, kilęs
iš Seiriškių km., šiame kraš- “SIC yra m hetuv^

išgyvenęs 48 metus, net
42 metus dirbęs Pacific

Pakalki įalrią^
vienuolę, tarptautiūę parodą' kaimynus užsisakyti “Kelei- 
Briusely ir kt. viT- Kaina metams 84.

draugus ir

NEW ERA - NAUJA GADYNE

giau dėmesio kreipti į 
pageidavimus ir remti jų 
konkrečius siūlymus.

2. Konstatuotas ir persvar
stytas organizacijos atstova
vimo palaipsnis silpnėjimas. 
Nors tap reiškinys būdingas 
visoms šių dienų lietuviš
koms organizacijoms, ta
čiau šiam reiškiniui sustab
dyti ryžtamasi surasti būdų 
busimajame seime. Seimo 
metu laukiama veiklios bal- 
fininkų talkos, konkrečių 
siūlymų, teigiamosios kriti
kos ir gyvo dalyvavimo dis
kusijų pavidalu. Todėl svar
bu gausus atstovų dalyvavi
mas seime.

3. Pasidžiaugta Chicagos

noma savo žmogų atsiųsti. ,-x. , ._.. . . . , . Žmogaus kalba turi būti, kaip
Tikime, kad gerbiamosios motera užtBktinai „„

ekynų valdybos talkinsite ;kad „bengtų kas reikia, ir ui- 
mums Balfo Seimo surengi- pektinai trumpa, kad sudomiu- 
me, atstovavime ir seimo
darbų pravedime! 1_______________ _
Seimo Rengimo Komitetas Ne mokslo patentai ir ne sep- 

jtyneriopi talentai sudaro pilie
čiu garbės vainiką, o darbas, 
: darbas iš tikro širdies akstino.

Vaižgantas

Balfo Apskrities Valdybos pyg suvažiavimai. Deja, juo-

Kongresai, suvažiavimai,
spauda ir šalpos reikalai 

*
Balfo Centran ateina be- , Jei tavo drangas ar kaimy 

veik visi lietuviški laikraš- nas neskaito “Keleivio”, 
čiai (ačiū administraci-' *ink išsirašyti. Kaina 
joms). Iš spaudos matosi, *>ms lik *4- 
kad sėkmingai vyksta įvai- eaoaaaoaaanac

pastangomis aei Organizuo
tos šalpos pagyvinimo. Lau
kiama. kad visi skyriai, sky
rių valdybos bei paskiri šal
pos darbo veikėjai siųstų sa
vo siūlymus Balfo CV ar 
SRK. Einame petys petin 
rinkdami šalpai aukas, pa- 
duokim vieni kitiems ran
kas ir organizaciniame to 
darbo tobulinime!

Visi siūlymai bei projek
tai laukiami CV bei SRK 
gerokai prieš Seimo pra
džią, kad juos būtų gali
ma sugrupuoti ir darbotvar
kėje laiko paskirti.

se šalpos darbai užkliudomi 
tik prabėgomis, o Centre 
aukų negauta nei cento; kai 
matai, kad suvažiavimai iš
leido tūkstančius vakarie
nėms, koncertams, subuvi
mams. kelionėms, o šalpai. 
nepaskyrė nieko — liūdna.! 
ir skaudu širdžiai. Kai ku- ' 
riuose suvažiavimuose buvo! 
kalbama, kad remiamas 
Balfas, buvo aukota jam 
tūkstančiai, prisimeni poną 
Tokį, kurs prašomas aukos 
sakė: “Jau daviau”. Niekam 
gi neatėjo mintis apeiti su
važiavimų dalyvius su skri-

SAFETY HINTS
from the Red Cross

get them. Altray* kcep 
•alely m! «f cMMrea’s

Mill, ilgametis Lietuvių Pi
liečių Klubo narys.

Velionis buvo senas Kelei
vio skaitytojas, rimtas žmo
gus. Jo liūdi žmona Ona 
Balčiūtė - Brazauskienė ir 
du anūkai, kurių motina mi
rė prieš kelerius metus.

Velionis su tautinės baž
nyčios apeigomis palaidotas 
tautinėse kapinėse Methuen.

Rugpiūčio 24 d. mirė 
John Muliolis, gimęs ir au
gęs Mikabolių kaime, pas
kutiniuosius 30 metų gyve
nęs Methuen. Ir jis buvo se
nas Keleivio skaitytojas ir 
Lietuvių Pil. Klubo narys.

Liko liūdinti žmona Jose- 
phine Karaliūnaitė - Mulio- 
lienė. Palaidotas tautinėse 
kapinėse su tautinės bažny
čios apeigomis.

Mirė taipgi Mikolo Karlo- 
no, kuris ilgus metus laikė 
kepyklą ir lietuviška duona 
aprūpinę vietos Jietuvius, 
žmona Mary P. Bafcvičiūtė- 
Karlonienė, kilusi Margo- 
nių kaimo, 99 metų.

Velionė priklausė šv. O- 
jnos .Dr-jai ir kt. Jajabai rū
pinosi jos dukterys Lena 
Bųlauskienė, jjyy, jfe^Aa- 
dovery, ir Katrė Karlonai- 
tė, pas kurią ir mirė.

Liko liūdinčios 6 dukte
rys: Eva Whasal, Lena Bu- 
lauka, Mary Flathers, Mild- 
red Parks, Beatriče Glinski 
ir Katrė Karlonaitė.

Iš Čiurlionio koplyčios su 
bažnytinėmis apeigomis pa
laidota Nekalto Prasidėjimo 
kapinėse. M. Stonie

New Era išradėjas aiškina se
kančiai:
Visos ligos ir amžius priklauso 
nuo valgio; plaukai priklauso 
nuo to, su kuo mazgoji galvą. 
Rockefeller gyveno 50 metų be 
pilvo ir be vaistų, nes tik valgė 
tą, ką valgio žinovas jam sutai
sė. Jei jis būtų tą žinojęs pir
miau, nebūtų buvę jam reikalo 
pilvą piauti. Tūkstančiai lietu
vių mirė pirm laiko dėl tokio 
nežinojimo.
NEW ERA yra išrasta, kad 
žmonės galėtų iš anksto apsau
goti savo plaukus. Praneškite, 
apie tai jaunuomenei, labiausiai:

TSR”. Iš kairės yra vėliava, 
kurios apačioje lietuviškos 
tautinės spalvos, o jų viršu
je raudona spalva su kūju ir 
priekalu. Kitaip sakant, So
vietų Sąjungosf vėliava virš 
tautinės vėliavos. Tolumoje 
matyti trobesiai ir vėjo tur
binos. Gi iš dešinės pusės 
priekyje tautiškais rūbais 
apsirengusi pora: vyras ir 
moteris. Moteris laiko glė
byje paršiuką, o vyras sėdi 1 moterims šviesiaplaukėms, neš 
šalia krepšio, kuriame sūdė-1 gali >>raiilti labai ereitoi; 
ti, atrodo, duonos kepalai.

Mes pasitikim, kad daug motinų 
pasielgs, kaip ta, kuri mums ra

i

KARALIŠKIAI

Atkelta iš 6 psl.
dėdė labai taupiai raiko duoną, ir dar taupiau užtepalą 
peiliu lygina, nes nežinai, kiek dienų reikės išbūti, 
kiek bus giedros, kiek lietaus.

Simonas pasakoja. Buvę vasarą, kai po Grigo Ra
tais jie išsėdėję vienuolika naktų, vis nebaigdami piauti 
lietaus vilgomos žolės.

—Dabar, matai, bulvienė ir pienu užlieta, ir tau 
kelis plauko, — kalba Simonas, dažnai ūsus palaižyda 
mas ir visą didelį šaukštą paskandindamas po ūsais.— 
Jau keturiasdešimt devinta vasara, kai aš čionai šie
nauju, o vėlgi, tokios neatsimenu, kokia buvusi, kai 
čia tavo tėvelis pirmus krūmus kirto.

(Bus daugiau)

VAISTUS 1 LIETUVA
ir į VISUS KRAŠTUS už 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.

|l00 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.
46 metai aprūpname Worcester| ir apylinkę vaistais

rTSiSTtsiimfc

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralą kapsules, į kurių sudėt) įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liauką 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapšulę per die

ną reikia imti. Vaistą vardas yra Ideal Uitrabev Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu >7 už bonką 100 kapsuliu. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

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

Še. tau, ,boba, devintinės! 
Atrodo, kad didžiausias pa
siekimas turėti duonos ir 
kiaulę!

Šalia rusiški ženklai daug 
meniškiau atrodo. Sakysim, 
mergina su kviečių pėdu. O 
Lietuva atrodo jau labai su- 
kiaulinta. Bendrai, ženklas 
labai nemeniškas. Atrodo 
lyg viršeliai jomarkinių ru
siškų knygučių, kurios prieš 
pirmą karą buvo “muži
kams” brukamos.

Lietuvoje yra daug daly
kų pabrėžtinų, yra, turbūt, 
ir gerų menininkų, bet rusai 
uždėjo, kas jiems atrodo 
tinkama. Turite duonos ir

KIMBARAS ŽOLft
Kimbaras gerai 

nuo inkstą ir pūs
lės ligą, šlapinimosi 
kanalo uždegimą ū* 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
genai išsigerti.

Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus 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 paštą ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara 
414 W. Broadway 

Se. Boston 27, Mass. 
Užeikite į Aiexander’s vietą.

ŽODYNAS
A. LALIO

Anglų-Lietamų.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina >14

šo—Siųsk greičiau, nes mano mergaitės nemazgos galvos be ta
vo New Era shampoo; jos žino, kad su šmotu muilo galvą negali
ma mazgoti.
P. S. Pliki ar su baltais plaukais rašykite įdėdami 28 centus stem- 
pėmis, gausite 4 puslapių knygutę, iš kurios padarysite išvadą 
mėginti ar ne- Arba siųskite >2.00 už 8 oz. butelį. Kanadoj >2.25. 

FRANK BITAUTAS 
527 EAST EXPOSIT(ON 
DENVER, COLORADO

AMERIKOS LIETUVIAI
ir angliškųjų skolinių 

ŽODYNAS
Knyga, kurios visi laukė, bet labiausiai tai Valparaiso Uni

versiteto ir kitų universitetų bei kolegijų- buvusieji lietuviai stu
dentai. Ji yra pirmoji knyga, kurioje plačiai aprašomos aukšto
sios mokyklos, lankytes senosios Amerikos lietuvių inteligentijos ; 
Aprašoma ir pati inteligentija. Be to, daug pasakyta apie tuome
tinės lietuvių spaudos kalbą, apie privatines ir parapijines moky
klas, kuriose buvo dėstoma lietuvių kalba. Antroje knygos dalyje 
eina Angliškąją skalūną žodynas, kuriame daug duodama gyvo
sios kalbos pavyzdžių, labai aiškiai parodančių šnekamąją Ameri
kos lietuvių kalbą. Knyga didelio formato, 366 psl., kietais vir
šeliais, gerame popieriuje, kaina tik >5. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted SC, Chicago 8, III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jonyia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- 
vaa <M Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metą ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metą apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mašamečią apdrauda—rimtas aprūpinimas atei*
-________

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMV 
apdrauda duoda pašalpos iki >826 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA* 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
giltos eenatvšs.

Daugiau šinią apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurtos yra visose žymesnėse lietuvią ko* 
lonijoee ir SLA Centro. Rašykite tokiu adresu:

OR. M. J. VINIKAS
>07 W«M 30* Stow», Nott Y«k l> N* T.

kartu su

Dr. D. PILKA 
846 E. Broadway

Su. Boston 27, Mass. 
hhiii

PATS GERIAUSIAS BŪDAS PADĖTI JŪSŲ 
ŠEIMOMS LIETUVOJE

Pasiuskit vieną iš mūsų speciąįiai paruoštų šeimos paramos 
paketų su angliškomis prekėmis, kurios ten yra aukščiau- 
vertinmos. Keikvienas doleris, kurį jūs išleidžiate siuntiniui, 
ten jūsų giminėms yra vartas mažiausai 80-100 rublių.

F. S. Siuntinys No. 1 — >25.00
* 3 jardai vilnonio Afgaline šiltesnėms dresėms
* 4 jardai rajono medžiagos žavingose spalvose
* 1 šveicariška medvilnės satininė 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 worsted medžiagos vyriškam siutui
* 4 jardai rašyto rajono medžiagos
* 1 Kašmiro vilnos skara
—Į AUKŠČIAU PODUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS— 

Taip pat siuntiniai už >75 ir >100. arba sudarykite savo
siuntinius, kain norite.

SIUNTIMAS VAISTU IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
MŪSŲ SPECIALYB*. MBS SIŪLOME MUSŲ GYDYTOJO 

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
Prašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių

Tazab of London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7*9705

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave
nue Bušą nuo Harvard Square).
(Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic 
Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broadvray, So. Bostone).

MMeeeseet
'•'•I

Persiunčiami Siuntiniai į SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitos SSSR Dalis
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios lr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL CO,MC
LtenMd to USSk ' -

13S W. 14th St, NEW YORK 11, N. Y„ TeL CK 3-2383 
MŪSŲ SKYRIAI

308 W. 4tk Street 332 Fillmore Avė. 132 Fraaklin Avė. 116 East 7th Street 
SG BOSTON, MASS. BUFFALO 6, N. Y. HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY 
TeL AN 8-5040 Tel. MOhaark 2074 TeL CHapel 0-4724 TsL YU 2-0380

682 W. Girard Ava. 
PHILADBLPmA 23, PA. 

Tel. TOamsead 9-3980 Tet WAh»nt 5-8878
ViM» klausimais, rytoje «> persiuntimu siuntinių jūimj giminėms ir draugam*, kreipkitės į mflsų pa
tyrusius, atydžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.

Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių prista
tymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 0-7 savaites (oro 
paštu laike 7-12 dienų). Jūs dar spėsite pasiųsti maisto produktus vasaros laikui.

Mūsų įstaigose yru didelis pasirinkimas pirmos rūšies maiste produktų, kaip tai—sviesto, arbatos, 
kavos, ryžių, kumpių ir t. t, o taip pat pramonės gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio Miko, odų 
kiaušių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiom b žemiausiomis kainomis.

Atsiminkite, kad ame

900 Literary Rd. 
CLEVELAND 13. OHIO 
Tel. T0wer 1-1401

11339 CamiDETROIT 12, "fflCH.

MES ATUEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamatoim reflda—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAI8
♦ BET KOKUI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio” epeiatavi padaryo tanaOome viaką 
Ir nuaiijB greičiau ir pigiau, nęfcp lrari uotu 
kita spaustuvė. Prašome kreipti? ityc

"KELEIVU”,
636 Esat Broadvray, Sootb BoBkgi 37,

7



aPuslapi* KStunta*

KULTŪROS PREMIJOS 
ĮTEIKIMAS

Tėvynė* Mylėtojų rūpesčiai
<5-

Jaunimo ir senimo gegužinė

IV®, SO. BOSTON
Draugiškas ačiū

Tėvynės^ Mylėtojų Dr-jos 
Rugpiučio 30 d. New Yor-'skyriaus vadovai šiuo metu 

ke, Pasaulio lietuvių bend- snsuūpinę'?pasiiwimu dr.
ruomenės seimo iškilminga- 1T—J—* °------s—------- u
me posėdyje buvo įteikta
kultūroje nusipeinusiems 1,- 
000 dolerių premija... To
kiais kultūroje nusipelnu- 
siais kultūros premijos juiy 
komisija pripažino Lietuviš-

Vandai Sruogienei pagerb
ti. Ši žymi visuomenininke, 
mokslininkė, kurios didžiu
lę istoriją išleido Tėvynės 
Mylėtojų Dr.-ja, bus Bosto
ne rugsėjo 20 d. ir ta pro
ga norima ją tinkamai pa-

Rugsėjo 21 d. Romuvos 
parke Brocktone Lietuvių 
Bendruomenė rengia links
mą pikniką. Bus graži me
ninė programa, kurią išpil
dys Ivaškienės tautinių šo
kių grupė, pasirodys Bosto
no sportininkų klubas, skau
tai padainuos gražių dainų 
ir atliks savo programą prie 
laužo. Bus gausus bufetas 
su gerais užkandžiais ir iš
gėrimais.

Draugams Paulinai ir An
tanui Valeikoms Bedforde, 
Mass., tariame nuoširdų 
draugišką ačiū už malonų 
sutikimą leisti pasinaudoti 
savo gražiai sutvarkyta so
dyba L. Socialdemokratų S- 
gos 60 kuopos gegužinei.

Kuopos Valdyba 

Viceprezidentas Bostone

Lankėsi Andrulis

kos enciklopedijos redakci- gerbti, 
jos kolektyvą. Šiuo metu: Tėvynės Mylėtojų Dr-jos 
Liet. enciklopedijos redak- skyriaus sudarytas komite- 
toriais yra An. Bendorius,; tas tokį, pagerbimą rengia 
Pranas Čepėnas, Juozas Gir- rugsėjo. 20 d., vakare Tauti
nius, Vincas Maciūnas ii’ Jo-j nės S-gos namuose. Jo plo
nas Puzinas. i gramą tvarkyti sutiko poe-

Ohio valstybės lietuvių tas Stasys..Santvaras.
gydytojų draugija sumetė tą Norintieji pagerbime da
tūkstanti dolerių. Tos drau- lyvauti, prašojni iki rugsėjo
lijos atstovas dr. Brazaitis 
suminėjo, kad nors gydyto
jo profesija labai apsunki
na visuomeninj darbą, nes 
gydytojas pirmoje eilėje tu
ri rūpintis susirgusiems su
teikti pagalbą ir jis, gydy-

13 d. pranešti Pr. Lember
tui, tel. AN 8-7031.

Maloniai praleistas 
pusdienis

Bostone savo verslo rei
kalais lankėsi lietuviško sū
rio jmonės savininkas J. An
drulis iš Michigan valstijos. 
Bostone ir apylinkėj tą sūrį 
pardavinėja M. Kavaliaus
kas, kuris yra ir siuntinių 
bendrovės General Parcel 
and Travel Co. atstovas 
Bostone. Apie tai informaci
jų yra skelbime 7-ame Ke
leivio puslapyje.

Juozas Taurinskis

“Keleivio” prietelis ir Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos
darbuotojas ir organizato
rius, taipogi Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje darbuo
tojas dabar dažnai mato
mas South Bostone. Prieš 
kiek laiko buvo lyg prapuo
lęs. Taigi, ji pamatęs už
kalbinau:

—Kur, — sakau, — buvai 
dingęs?

—Buvau 5 mėnesius Mat-

L.. Socialdemokiatų S-gos 
tojas nėra turimo laiko šei- 60 kuopos nariai ir jų bičiu- 
mminku. Bet nepaisant j tas lių būrys rugsėjo 7 d. sugu- 
pareigines kliūtis gydytojų žėjo pas draugus Valeikas 
profesija lietuvių tautai da- Bedforde ir ten jų gražiai 
vė žymių asmenybių. Tai sutyarkytoj sodyboj po aug- 
dr. J. Basanavičius, tai dr. šiomis kvepiančiomis puši- 
\ incas Kudirka, tai dr. K. mis maloniai svečiavosi, kol 
Grinius, tai dr. J. Staugaitis lietus suvarė j erdvaus na- 
r.a ir daugelis kitų. Kadan- mo patalpas.
gi Ohio lietuviams gydyto-! . Ten dar pašokta, panai- 
jams sunku pasireikšti lietu- įnuota, pasišnekučiuota, pa-j^apan džiovininkų sanatori 
vių visuomenės bendroje sivaišinta, kol viską apgau- j°j> — sako Taurinskis.bendroje 

tai jie nutarė lyg 
ir atsipirkimui kasmet savo 
tarpe parinkti aukų premi
juoti gerus darbus ir pirmoj 
eilėj — kultūros srityje.

Dr. Juozas Girnius Liet. 
enciklopedijos vardu tarė 
žodi dėkodamas už premi
jos įteikimą. Jis pasakė, kad 
Lietuviškos enciklopedijos 
leidimas tai yra protestas 
prieš likimą. Teko apleisti 
savo tėvų žemę, bet mes ne
pabėgome nuo savo tautos. 
Jis linkėjo, kad visi Įsijung
tų i savos kultūros darbą ir 
siektų vienybės.

Reikia laukti, kad ir kitų 
profesijų mūsų 
paseks Ohio lietuvių gydy
tojų pavyzdžiu ir kultūros 
darbų skatinimui taip pat 
sudarys savas premijas. . 

šios premijos įteikimomo-

____ ;li~~\ einiuje.
sivaišinta, kol viską apgau
busi atmsa priminė, kad 
jau laikas ir namo vykti.

Gaila, kad nevisi nariai 
galėjo dalyvauti.

Ž—u-to
Esame be generalinio 
prokuroro

Kaip žinoma, prieš savai
tę mirė Massachusetts vals
tybės generalinis prokuroras 
Eingold. Pagal Įstatymą, li- 
kusiams terminui (iki 1959 
m. sausio 21 d.) naują pro
kurorą turi rinkti seimelis 
bendrame (senato ir atstovų 

posėdyj. Praeitąrūmų)
tautiečiai!penktadieni posėdis Įvyko, 

bet nieko jis neišrinko—rin
kimai buvo ątidėt po nomi- 
nacinių balsavimn. Mat, de
mokratai bendrame seime
lio posėdyj turi daugumą, 

mentas buvo Įspūdingas. Jtai jie nori paskirti generali-
J. Vlks.

T’.__ “X <XI, IVdVl UCZČ11I v-

Nebus koncerto

Rugsėjo 13 d. numatytas 
konceitas Esplanadoj (prie 
Charles upės) dėl techniki
nių priežasčių atidėtas. Ja
me turėjo dalyvauti ir lietu
vaitė dainininkė Daiva 
Mongirdaitė.

Nauja skaitykla

ruu prokuroru tą iš savo 
kandidatų tai vietai, kuris 
bus nominuotas šio antra
dienio balsavime, gal Mc- 
Čormacką, o gal ir Peabody. 

Balfas ruošiasi pokyliui

Praeitą šeštadieni Bosto
ne lankėsi viceprezidentas 
Richard M. Nixon ir Har
vardo universiteto verslo 
mokyklos 50 metų sukakties 
bankete pasakė kalbą apie 
Įmonių vadovų uždavinius 
naujoje visuomenėje.

Mokyklos iškilmėse daly
vavo ir garsus anglų istori
kas Arnold Toynbee.

Visiems dėkoja

Massachusetts kelių sau
gumo komitetas, kurio gar
bės pirmininku yra guber. 
Furcolo, džiaugiasi, kad per 
Darbo dienos savaitgali Ma
ssachusetts valstybėje ke
liuose težuvo tik vienas as
muo.

Komitetas dėkoja visiems, 
kurie ragino protingai va
žiuoti ir kurie tą raginimą'
vykdė.

No. 37, Rugaejo j-Oj lOSB
i Matthew Dagis-Pojunas Mary Plevokaitė praeitą 
!—Elizabeth Daigas $264. savaitę Massachusetts Ge- 
! Beraard Podrazas—An- neral ligoninėj gavo dieti-

SK £ SmJsTomU94Marijai

urba-
bation Court žinioje. Dalis ^vĮaus), Kazimeras—Vii- 
tų palikimų priklauso lietu- “,0 kun,gų ““““"J“
viams. štai jų sąrašas. Pir-j* u‘rbanaviaus Kazimiera
moji pavardė yra to, kas pa- ? Uanav*clus

v’į—Jonui Urbanavičiui $495.
gai testamente palikti. [ n ta * * $ ”" 00Josephme Kataiousky—- < bohn^Salinskas— Katry-

Ezerskas $200. ' Vl^lr. Clmrles-Ipoli-
p » ^^1 dili i ĮtU jXn UWhRe ^Antanui

b £ v““«:994 

po $213 kiekvienam.
Kazimer J. Budreckis

NEATSI1MA PALIKIMŲ

NAMAI BE TARPININKU 
2 namai už 915,500, 3 ir 4 šeinių, šil

domi karštu vandeniu, su {važiavimu, 
naujai apiingeliuoti, pajamų duoda 
92,580. Kreiptis TeL UI 5-0074.

(37

i Čia paduodamos tik gry
nai lietuviškos pavardės,
nors gal kiek ir iškraipytos.

PAMALDOS UITU VIAMS 
EVANGELIKAMS 

Kas sekmadienį, 12.00 v*L 
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJE Įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantaa ir ver
di šv. Raštą j lietuvių kalbą.

Beleskis Stanislavai ir Zu
zanai Linkevich po $217. New Yorke yra 4 milionai te- 

Kazimieras Urbanavičius lefonu> tai yra tiek, kiek visoj 
—Elzbietai Dumčius ir Bar-lAzijoj ir tris kartus - daugiau, 
borai Montvilienei po $495. ’kaip visoj Afrikoj.

Paul Malonis — Klemen- •
sui Malonis $413, Petrai
Maloniui ir Vincentui Malo-!1 
niui po $206 ir Agotai Ra
džiūnas $413.

Nikodemas Galčius—Di-

<**********************#*£
V. Vadeiša

LIETUVIS BATSIUVIS
3 ODA SIUNTINIAMS ► 
j Parduodu pirmos rūšies odų, au* • 
j 'elius, padus, vitpadžius siunti- ’

__ zo j \ xt • v • ♦ M ,iarns ’ užjūrius nupiginta kaina, kmon (? Red.) Naujehui ir ų Atlieku visus batsiuvio darbas F 
Alphonse Galcius po $106, ji d"'2UEri'
Juliui Galcius $213 ir Jude! 3173 Eighth St. S«. Boston.
Svimelienei nepažymėta su- jnuo 7 iki 7 vai. vak, išsky-1

4 rus trečiadienius ir sekmadienius. ►3 Telefonas: AN 8-0055 ►
statastašant

ma palikimo.
John L. Petrauskas—Jur-

5giui ir Siman ui Petrauskams E**2^*^ 11 n
po 2,117 ir Jurgiui su Kaziu :g Charles J. Kay 

(KUČINSKAS) 
Lietuvis Plumberia

Pirma dūmai, o paskui šiluma' (jauniesiems) Petrauskams i 
atsiranda. po $725. 1

dai, kad būtum ligonis. At
rodai pasunkėjęs ir bendrai 
ątkutęs, — pastebėjau.

Taurinskis nurodė, kad li
goninė esanti labai gera. 
Puiki priežiūra ir gydymas.
Jo svoris padidėjęs nuo 135 
iki 185 svarų. Taigi neatro
do, kad džiovininkas džiu
tų. Sutlingumo užtenka.

Taurinskis, atrodo, eina 
Susivienijimo prezidento 
Dargio pėdomis. Mat Dal
gis buvo viceprezidentas ir; 
prezidentui Kalinauskui mi-įj 
ras, ėmė eiti prezidento pa
reigas. Gi Taurinskis buvo 
vicepirmininkas 350 kuopo
je ir kuopos pirmininkui 
Jankauskui miras, pasidarė 5 
pirmininko pareigas einąs. 
Paskutinis S.L.A. Seimas 
Daigi patvirtino pirmininku,: 
bet ar 350 kuopa išrinks j 
Taurinsk! oficialiai pirmi
ninku, tai dar nežinom. 
Šiaip ar taip linkime draugui 
Juozui daugiau nesirgti ir 
išsilaikyti tvirtam ir ener- V 
gingam.

A. Viršila

SPECIALUS AUEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Nebeks.sk angliųilgiau, kai gali turėti naują, automatišką 

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 gairinu aliejaus tan
ką visiškai įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai

Atlieka visokius “plumbing”—Ią aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
Jir taisymo darbus. Kainos priei- 
] narnos. Pirm negu kų darote, pas- 
$ kambinkit, pakiauskit- mūsų kainų. 
J Te'efonas CO 5-5839 

&
Mt. Vernon, Dorshester, Ma

Dr. B. Katutianis !

Visiškas
Įtaisymas $245

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

PAŠAUK DABAR GE 6-1204

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

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

ceptus ir’turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui 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- BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6029

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

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muziką ir 
Magdutės Pasaka

Bianio reikalais kreiptis 1 
Baltic Florists gėlių ir (ta
ranų krautuvę, 602 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas

UUHj

TeL AV

Dr. John Repshis
UFTUVJS GYDYTOJAS

Vataador: S-4 ir S-S 
KedUomis ir šveatedtentete:

pagal susitarimų

495 Columbia Road
Arti UphMa’a

I

^Tel AN’8^712 į,),, BI440U Į

Dr. J. C. Seymour j
(LANDMnm s

Vartoja

(LAMOauU) 
Gydytojas ir

VALANDOS: nuo t-4, aoo 7^ 
534 BROAOWAT

■OCTB BOSTON,

Balfo skyriaus veikėjai ne
paliauna galvoti, kaip čia 
daugiau lėšų sutelkus Sibi
re, Vokietijoje ir kitur varg
stantiems tautiečiams.

Paskutiniajame valdybos 
posėdy buvo priimta gegu
žinės apyskaita. Gegužinė 
davė $322.85 pelno. Taitasi 
spalio 19 d. rengiamo pa

darai yra VVa- kylio reikalais. Pokylio glo- 
gatvėj (Munici- bėju šiemet sutiko būti P.

Vaičiūnas iš Broctono.

Roslindale U’ashington ir 
Poplar gatvių kampe bus 
pastatytas naujas pastatas 
viešosios bibliotekos sky
riui, kuri
shingtono
pal Building).

Kantrybė karti, 
šiai yra saldūs.

bet jos vai-

'H0W*~SEPL 27
I ROCKINGHAM

^ST TtACK

1:45 P.M. 
iwn. ».o» NM

MAN0STAN0 91 O® 
OUSNOUK 9> M O“ »<"M

PATOGI VIETA PARENGIMAMS
KRANK ROžėNO PARKAS prie didelio ežero, vieta 

dėl 10,000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams. 
PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil
siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgi 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.

•Jrrr

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAY
SO. BOSTONE

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

o kitu laiku: Tel. GR 6-2887

TeL AN 8-2806

Dr.J.L. Paaakarnio 
Dr. Amelia E. RodA

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryta iki S vakaro.

447 BROADWAY 
10UTH BOSTON, MASS.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

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

. kitas RUSIJOS valdomas sritis.
. 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 sąrašų 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 z 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.
_ IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITtS LIETUVIŠKAI 
*Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunč’a siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame su lnti>ri«t© įgaliojimais.
, Siuntiniai priimami kasdien ano 9 iki 5 vaL valu, ketvirtadieniais 
l 9 iki t vai. vak. ir šešti adoniais nn„ 8 ryto iki 2 |w» pietų.

namų savininkams 1 
Pentiname namus iš lauko |( 
ir vidaus: apkalame šinge
liais ;. sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petras
14 Gartbmd Street 

Jamaica Plaia,
TeL: JA4-4Ū7S

•MOOOMOOOOBtmatoBMMMSr
APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, 
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt). 
Visais Insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jsatko of tho

698 E.
So. Boston 27,

TeL AN 8-1761 ir AN 8-248

r

A. J. NAMAKSY
UAL 18TATI A INSUBANCB

409 W. Brasdway
SOUTH BOSTON, MA8& 

Office Td. AN 8-0S48
Boa. 97 OMOLE 8TKKBT 

Weat Bashmy, Mase.
ToL FA 9-6615

KETVIRTIS A CO.

tlBdoi- pBpOOiBlOB 
879 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4648

FLOOD SQUARE 
HARD W ARE Ca

A. J.

Tnlefi AN«Ul68

Nebeks.sk

