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Berlyne Komunistai Pradeda
Rodyti savoRagus

Komunistai Uždarė Vakarinio Berlyno Susisiekimą Su 
Rytine Miesto Dalimi; Tūkstančiai Norinčių Bėgti 

I Vakarus Atkirsti; Minios Žmonių Protestuoja 
Prieš Tą Sauvalę; Susikirtimai Tarp Minių 

Ir Tankais Ginkluotų Komunistų Karių.

“ . . j tinti. Masinis žmonių bėgi-
Berlyne jau prasidėjo at-,ma3 komunistų valdomos 

viias žmonių bi uždėjimas Vokietijos buvo dieglys ko-
pieš komunistų diktatūrą.
Žmonių bruzdėjimą išprovo
kavo patys komunistai. .Jie
nutarė aklai atskilti lytinę1 frųtų patenkinti ir nebėgtų 
Berlyno miesto dalį nuova- j kitur ieškoti ramesnio, sote- 
karinės dalies, palei sieną j ST)jo j,, padoresnio gvveni- 
mieste jie pastatė .savo ka- Į mo. Atitvėrimas rytinio Ber- 
riuomenę, policiją ir tankų • nuo Vakarų yra komu- 
dalinius. Žmonių bėgimas iš njstų prisipažinimas, kad jie 

nesugeba lytinės Vokieti-' 
jos žmoniškai tvarkyti. Be

rytinės Vokietijos buvo su 
laikytas sekmdaienj anksti 
rytą dar neprašvitus. Kai
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munizmo šone. .Jis rodė, 
kad komunistai nepajėgė 
taip tvarkytis, kad žmonės

Į lazdos jie nepajėgia net už- 
žmonės bandė keliauti pože-i laikyti žmones, kad jie nuo i 
miniais traukiniais ir mie-jjų nebėgtų, kaip nuo dide- 
to geležinkekų, kuris eina j$s blogybės.
!.to geležinkeliu, kuris eina! N^unnt komunistų dide-
menė ir policija pastojo '!« ^"gų. l*r pirm»W, 

, - i -j sienos aklo uždarymo parą Ižmonėms kelia ir neleido, .... .7, :800 vokiečių vis dar atbė-naudotU tomis susisiekimo
priemonėmis. Prie miesto . . . . . ,
“lubežiaus" tarp rytinės ir: rr
vakarinės miesto dalių ko
munistai sutraukė daug tan-, . ... ,
ku, kurie padėjo žmones iš- sP,a^ prasft'errfi pro ko-
sklaidyti. Kol kas Berlvno ?*nkus
mieste tiktai vokiečiu ko- "Ka,nlul komun.stai tur būt 

. , , -/i* uzkamsvs visas skylutes,munistų kariuomene, tankai
ir kariuomenė atitvėrė lyti
nę Berlyno miesto dali nuo 
vakarinės dalies, bet visuose 
Berlyno priemiesčiuose yra 
sutraukti iusų tankai, kurie 
yra pasiruošę eiti vokiečiam 
komunistams j pagalbą, jei 
būtų toks reikalas.

Vokiečių komunistai j 
Berlyną sutraukė daug sa
vo kariuomenės ir policijos, 
iš to daroma išvada, kad ki
tus miestus lytinėj Vokieti
joj saugo i-usų kariuomenė.

Toks Berlyno miesto su
skaldymas j dvi dalis ir ak
las miesto dalių atskyrimas 
yra nelegališkas. Kai 1949 
metais, po rusų pravestos 
miesto blokados, buvo su
sitarta blokadą baigti ir ati
daryti susisiekimą tarp Ber
lyno ir V akarinės Vokieti
jos, buvo numatyta, kad nei 
rytai, nei vakarai susisieki
mo miesto ribose netnjkdys.
I labar, nežiūrint to aiškaus 
susitarimo, komunistai vie
ną miesto dali atitvėrė nuo 
antros dalies ir neleidžia gy
ventojams susisiekti.

Prieš šitokį susitarimo 
laužymą Amerika, Anglija 
ir Prancūzija susitarė siųsti 
rusų komunistams Berlyne 
griežtą protestą, bet ar vo
kiečiu komunistai dėl to su- 
švelnins savo policijos ir ka
riuomenės vykdomą sienos 
atitvėrimą, galima abejoti.
Aišku yra, kad vokiečių ko
munistai miestą griežtai 
perkirto tiktai gavę rusų 
pritarimą, ar dargi rusams 
įsakius.

Amerikoje spėjama, kad 
Chruščiovas tuo būdu jau 
pradeda Berlyno krizę kai-

go i vakarini Berlyną. Mat,

gva visiškai aklai 
ir žmonės vis dar

uždaryti
suranda
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BANDITŲ PAGROBTO LĖK TI'VO |GI LA GRJiTA

OMieų šed«i mil'oną dolerių keleivinį leki uvą buvo pagrobė du banditai ir vertė la
kūną skrieti į Ka.ą. Bet lėktuvas neturėjo kuro 1 kubą skristi, todėl banditai suti
ko, kad lėktuvas nusileistų EI Paso aerodrome kuro pasiimti, het ten banditai bn- 
\o nuginkluoti ir gaus patupėti ‘•ypčj. <> į iruti, kaip matome paveiksle, grįžta į 
los Angeles, iš kur lėktinas ir buvo pakš k- kelionės pradžioje.

Pietų Amerikos Kraštai 
Sutaria Vykdyti Reformas

Amerikos Respublikų Konferencija Urugvajuje Baigia 
Aptarti Reikalingas Reformas; Priims Punta dėl Este 

Deklaraciją; Jungtinės Amerikos Valstybės In
vestuos Apie 20 Bilionų Dolerių Kaimynų 

Gerbūviui ir Kultūrai Kelti.

"•r-

Jungtinių Tautų 
Seimas Susirinks

Pagalba bitynų Partizanai Veikia 
Kraštams Pažadėta Ir Anoje Pusėje

Devyniolikos Amerikos re
spublikų konferencija Uru
gvajuje, Punta dėl Este ku
rorte jau artinasi prie’ galo. 
Šią savatę konferencija pri
ima savo deklaraciją, kurio
je išdėstys būtinas pravesti 
reformas savuose kraštuo
se, kad žmonių kultūrinis ir 
ekonominis lygis būtų pa
keltas. Washingtono valdžia 
į Petų Amerikos kraštų 
ūkišką ir kultūrinį kilimą 
keta investuoti įvairiais pa
vidalais bėgy desėtko metų 
apie 20 bilionų dolierių. Jei 
patys Pietų Amerikos kraš
tai taip pat dės pastangas 
ir praves pas save būtinas 
ekinomines ir socialines re
formas, tų kraštų gyvenimas 
gali žymiai pasikeisti ir pa
kilti.

Amerikos senatas jau pri
tarė skyrimui pagalbos už
sieniams eilei metų, kad ta 
pagalba galėtų būti planin
ga ir nenutrūktų pradėjus 
didesnius pasimojimus vy
kinti. Dabar tą reikalą ap
taria atstovų rūmai ir jei 
ten reikalas neužklius, pa
rama Ix>tynų kaimynams 
bus planuojama, kaip savo 
laiku buvo planuojama va
dinama Marshallo plano pa
galba karo sugriautai Euro
pai atstatyt. Marshallo pla
nas labai daug prisidėjo 
prie Europos ūkio atstatymo 
ir tuo pačiu prie komunizmo 
šmėklos pašalinimo tame 
kontinente, išskyrus tuos 
kraštus, kurie tiesiog pate
ko į Sovietijos karo pajėgų 
jungą.

Arabų Socializmas
Maskvai Nepatinka
Arabų Jungtinė respubli 

ka nacionalizavo visa eil^ 
įmonių ir ištisų pramonės 
šakų. Diktatoriaus Nasserio 
spauda šitą ūkio suvalsty- 
binimą vadina “arabišku 
socializmu.” Sovietų spauda 
iš to pasijuokė ir net išsity- 
čiojo, dėl ko Nasserio val- 
domasp auda pradėjo tyčio
tis iš rusiško komunizmo, 
kuris maitina žmones paža
dais.

Kuris socializmas—arabu 
ar rusiškų bolševikų yra ge
resnis. ginčytis gal nėra pa
grindo, juo labiau, kad apie 
tai galima pasakyti, kad 
jie abu yra “geresni.”

Sovietų Mikojanas
Lankosi Japonijoj

Sovietų vyriausybės na- 
įys ir komunistų partijos 
radas atvyko į Japoniją tar
tis Sovietų Sąjungą ir Japo- 
1 iją liečiančiais bendrais 
klausimais. Sovietai karts 
nuo karto bando pavilioti 
japonus prekybos pelnų pa
žadais. bet kol kas prie jo
kio susitarimo dar nebuvo 
prieita. Mikojanas dabar 
daro naują bandymą.

šį pirmadienį japonai 
pranešė, kad Mikojanas 
jau aptaręs su japonais rei
kalą dėl užmezgimo tiesio- 
gino oro susisiekimo tarp 
Japonijos ir Sovietijos.

Daugybė policijos saugo 
Mikojaną nuo visokių gali
mų nemalonumų. Viena ja
ponų organizacija grasino 
pasitikti taip pat, kaip kai 
kurie japonai rengėsi pasi
tikti gen. Eisenhowerį, ka
da jis kaip Amerikos prezi
dentas rengėsi aplankyti 
Japoniją.

‘Laisvės Keleiviai” 
Aukštesniam Teisme

Punta dėl Este konferen- Iš Pietinio Vietnamo pra- 
uz su- cija Urugvajuje visą perei- neša. kad to krašto parti- 

šaukimą nepaprastos Jung- tą savaitę svarstė numatomą zanai jau veikia Laose il
tinių Tautų asamblėjos (sei- pagalbą iš Amerikos ir bu- komuristų valdomame šiau- 
mo) sesijos. Sesija prasidės i vo sutaila. kad .JAV jau vi- riniame Vietname, 
kitos savaitės pradžioje, -ai greitu laiku dalį pagal- prįeš kurį laiką Ameriką 
Darbų tvarkoje yra Tuniso bos duos labiausiai reikalin- p^iu^ė į pietinį Vietnamą 
skundas prieš Prancūziją, giems kraštams. keliasdešimt partizaninio1
dėl Bizertos karo bazės. \ menkos prezidentas sa- karo specialistų, kurie lavi-

• .j . r> • i la.ške konfei encijos da- vietnamiečius kovotiTuniso prezidentas Burgi-j j -ams • no v letnamiecius kovou

Tunisas sutelkė 50 valsty 
bių, kurios pasisakė

užkamšys visas 
kad niekas nebegalėtų nuo 
jų pabėgti.

Komunistų policija ir ka
riuomenė kol kas prieš žmo
nių minias ginklų dar nevar
tojo, bet jas išvaikė ašari
nėmis dujomis ir dūminė
mis granatomis.

Mau-Mau Judėjimo
Atgarsiai Afrikoje
Anglų Kenya kolonijoj iš 

kalėjimo išleistas negrų va
das Kenyatta. kurs 1953 
metais buvo nuteistas kalėti 
už tikrą ar tik tariamą va
dovavimą “Mau-Mau” judė
jimui.

Mau - Mau organizacija 
buvo pasimojusi išvaryti 
baltuosius Afrikos gyven
tojus lauk iš Afrikos, arba 
įuos išskersti. Nemažai bal
tųjų ir dar daugiau juodų- 
ių. bendradarbiaujančiu su 
baltaisiais žuvo nuo Mau- 
-Mau iešmų.

ši pirmadieni, kai Keny
atta išėio iš kalėjimo, tūk
stančiai nėgių ji pasitiko su 
šokiais, dainomis ir pana
giais džiaugsmo išreiškimais.

ITALIJA SU VAKARAIS

ba įspėjo savo tautiečius, 
kad Jungtinių Tautų seimo 
tarimai negali būti įgyven
dinami. jei nutarimo palies
toji valstybė nenori su nuta
rimu skaitytis. Taip buvo 
su JT seimo tarimais Pale
stinos ginčuose, taip buvo 
ii Kašmiro ginče, panašiai 
jie pasirodė bejėgiai ir Ven- no!1 
grijos klausime. Todėl, jei 
prancūzai nenorės skaitytis 
su JT seimo tarimais, niekas 
nesiims jų priversti. Bet ara- s

Italijos vvriausybės va
das ką tik lankėsi Sovietų 
Sąjungoje ir Chruščiovas jį 
labai vaišingai pasitiko.

Bet dabar, kad Berlyno 
krizė pradeda trinkti, Itali
ja užtikrino savo sąjungi
ninkus, kad jos politika nėra 
pasikeitusi ir nesikeis. Ita
lijos vieta yra su Vakarais, 
kaip tai numatyta sutartyse.

pirmais rajstuose partizaniniu būdu. 
metais Lotynų Amerikos [)akar tie išlavintieji kariai 
kraštai gali tikėtis apie \ie- jau jr skelbiasi komunistų 
ra bilioną dolerių paramos užfrontėje.
iš JAV. o vėliau ta pagal- ,
ba bus tęsiama, kol eilė mi- T,.kflas vr? k«-
kalineu ir svarbių projektų k»<l

nemalonumus gali ne tik 
jie daryti, bet galima irbus įgyvendinti.

Konferencijoje dalyvavo .. x , ..
ir Kubos atstovas, bet a,- jis tu" Pac™ atsimokėti.

gauti “savo dali” iš 
JAV iždo gėrybių, ar tiktai 
naudojosi proga pakr ūkuo
ti Amerikos teikiamą pa
galbą Pietų ir Central inės 

Oai tikisi laimėti pripagan- Amerikos kraštams, dar nė- 
dos ir “antikolonializmo” ra visai aišku. Brazillijos 
srityje. . . delegatas jau pakvietė ir

------------------------- į Kubą į gėrybių skirstymo
KUWAIT GAUS GREIT 

ARABŲ APSAUGĄ

Iki šiolei partizaninis ka
ras buvo lyg koks komunistų 
monopolis. Jei piet. Vietna
mas rimtai imsis to reikalo, 
greit gali pasirodyti, kad 
komunistų užfrontis nėra 
jau toks stipras, kaip ta. 
atrodo iš tolo žiūrintt.

puotą, bet kadangi Brazilija 
pati vis dar ubagauiasi pi
nigų, tai jos kvietimas vargu 
bus privalomas tiems, kurie 
pini' us moka.

Pradžiai ir nepaprastai 
pagalbai VVashingtnnn vy
riausybe pažadėjo skirti 
150 milini u dolerių. Pagal
bos platesnis užsimojimas 
pasireikš kitais metais. 

LY3ENKO GRĮŽO

Stalino laikais pagarsėjęs 
rusu mokslininkas Lyserko, 
po Stalino galo buvo pat'*- 
kęs nemalonėn, bet dabar 
jis i>- vėl išplaukia j pavir
šių ir užima atsakingą vie
ta rusų moKslininkų tarpe.

Lysc-nko kadaise labai 
nustebino mokslininkus, kai 
išsitraukęs iš kišenės Stali- 
ro laišką, jis perskaitė mok-

Aliejumi turtinga arabų 
Kuwait kunigaikštija grei- Į 
tu laiku susilauks apsaugos 
iš arabų kaimynų, ypač iš 
Egipto diktatoriaus Nasse
rio. Taip sutarė Arabų Ly
gos nariai. Anglai mano, 
kad jeigu arabai patys su
tinka saugoti Kuwait nepri
klausomybės, tai pavojus 
gal nebus didelis, nes visi 
kaimynai nenori, kad kuris 
vienas jų Kuvvait prarytų 
s uviso jo aliejumi.

Arabų kraštuose ryškus 
yra ir kitas susitaikymas.
Egipto Nasseris susitaiko su 
Tuniso Burgiba, bent svietui 
jie persistato, kaip geri bi
čiuliai ir arabiško naciona
lizmo čempionai.

Apie Irako ir Egipto dik-i alininkams, kad jo pažiurai 
tatorių susitaikymą dar nie-! į paveldėjimą pritaria ir 
ko nesigirdi. kompartijos c. k.

MASKVOS GAULEITERIS

VIaskv«s pastatytas komu 
ni«4y valdomai Vokietijos 
daliai vadeiva Walter II- 
hirchl, sako, skatina Chru- 
i-čiovą greičiau “išspręsti” 
Berlvno klausimą. Jis norė
tu jau dabar aklinai atskir- 
\ a kary valdomą Berlyno 
dalį. kad pabėgėliai negalė
tu į ji pabėgti.

šiomis dienomis virš 180 
“laisvės keliauninkų,” nu
teistų Mississippi valstijoj 
už važinėjimą autobusais 
bendrai su negrais, turės 
progos išgirsti tos valstijos 
aukštesnio teismo nuomonę 
apie jų keliavimo teisėtumą.

Daug “laisvės keliaunin
kų” jau yra išėję į laisvę 
pailėję užstatą, jie visi turi 
asmeniškai stoti prieš auk
štesni teismą, nds kitaip tu
rės nuostolių.

JEI PREZIDENTAS
SUNKIAI SUSIRGTŲ

Prezidentas J. P. K^nne- 
dy praeita savaitę pranešė 
spaudos atstovams, kad jis 
yra sudaręs susitarimą su 
viceprezidentu L. B. John- 
sonu, pagal kurį ja nesun
kiai susirgus jo pareigas 
perimtų viceprezidentas ir 
eitiį jas. kaip “eirantis pre
zidento pareigas” vadas.

Prezidentas Rpnnpdy sa
ke. kad jo susitarimas su L. 
B. Johnsonu via toks pat, 
kaip Eisenhowerio buvo su 
Nixonu,

Konstitucija nikeo aiš
kaus nesako apie prezidento 
galimą ligą ir kas ir kaip 
jį turėtų pavaduoti. Gal ka
da kongresas išleis tuo rei
kalu įstatymą, ar bus kon
stitucija pakeista, bet kol 

1 tas bus. . .

Dominikonų respublikoje 
po diktatoriaus galo, opo
zicija pradeda atsigauti ir 
vis griežčiau pradeda reika
lauti pagrindinių reformų 
diktatūros pristovėto j res
publikoje.

i
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Didžioji bomba ir didžioji burna
Prieš derybas dėl Berlyno eina “nervų karas,” bent 

taip spauda vadina tų laikotarpi, kada reikalavimai ar 
užsiprašymai yra jau žinomi, bet dar nesėdama prie sta
lo apie keliamus reikalavimus ir kontrreikalavimus pasi
kalbėti. Nervu karas turėtų veikti i nervus ir i varyti ka
žin kam kinkų drebėjimo, kad pradėjus kalbėtis leng
viau būtų išgauti daugiau nuolaidų. Ar kam kinkos jau 
dreba, negalėtume pasakyti, tik baidymo tikrai netrūksta. 
Daugiausiai baido tas, kas turi didžiausią gerklę ir tuo 
žvilgsniu Nikitos Sergiejevičiaus niekas negali pralenkti. 
Pereitą savaitę jis tris kartus kalbėjo apie Berlyno rei
kalą ir dasikalbėjo iki milžiniškos bombos, kuri turė
sianti 100 megatonų galingumą (100 milionų tonų TNT 
sprogstamos medžiagos). Kam toki bomba reikalirfga. 
jei ir mažesnės, 10 ar 20 megatonų bombos gali išdau
žyti bet kokį miestą? Nikita tiesiog nepaaiškina, kodėl 
jis užsigeidė tokios galingos bombos, kurią, beje, gali 
ir Vakarai pasigaminti, bet jis davė suprasti ‘“buržu
jams,” jog bolševizmo prestižas ir proletariškas hono- 
ras reikalauja, kad tokia bomba būtų sovietų ginklų ar
senale. Didelė gerklė, didelė i bomba, sako žmonės Va
karuose ir eina maudytis, gindamies nuo vasaros karščių 
vėsiu Atlanto ar Pacifiko vandeniu.

O kaip su nervais? Ar “buržujai” laksto gatvėmis 
nusitvėrę už galvos? Kol kas tokio vaizdo neteko matyti 
ir jo nematysime. Jei “taikingo sugyvenimo” papliauš
ka savo busimąją bombą dar labiau padidins ir vietoje 
šimto megatonų pasigamins tūkstanties megatonų bom
bą, reikalas nepasikeis. Atominiai ginklai abejose pu
sėse dabar yra tokie galingi, kad truputis daugiau ar ma
žiau megatonų nebedaro jokio skirtumo ir nieko nebe- 
baido. Valdybės vyras, kuris savo atominiais ir branduo
liniais ginklais mato reikalo po tris kalius per savaitę

PAS JUGOSLAVUOS DIKTATORIŲ

JAV valstybės pasekretoris Chester Bowles (deši
nėj). aplankęs kai kurias Afrikos valstybes, buvo ui- 
ūkęs ir su Jugoslavijos diktatorių Josef Tite pasikal

bėti. (Tito kairėj).

ta ir net vėjelis apsistojo al
savęs, nei menkiausio po- 
piergalio link jo nepučia.

' Betgi atmosfera kaista, lyg 
I nejučiom laukiama įvyks- 
, tant kaž ko nepaprasto ir
Štai, neilgai trukus, pusėje ,
sestos vai. vakaro, oras su
virpėjo, pasigirdo skardus Kubos revoliuciniė val- 
moterų klyksmas, pakvai- džia daug ko pasimokė iš 
šęs darbdavys paleido savo Rusijos komunistų ir vieną 
mašiną tiesiai į piketinin- tą pamoką ji pritaikė Ku-

vybėje per kelerius metus Derybų laikotarpiu, kone 
bandė dirbininkus organi- kiekvieną mėnesį vyko dar- 
zuoti, bet nė menkiausių pa- bininkų susirinkimai, jiems 
sėkmių neturėjo. • buvo išsamai pranešama

Pastaroji ILG unija visai ’ apie derybų eigą ir nuolatos
rimtai bandė organizuoti, jų 
atvykęs seftosios kartos or-

darbininkai buvo ruošiami 
kovai. Pagaliau priėjo prie

ganizatorius Plotkin, kuris t to, kad nereikėjo darbinin- 
savo rekorde, kaip ir šių' kus šaukti kovon,, streikas 
žodžių autorius, turi apsčiai Pats savaime prasidėjo bir
patyrimo, be didžiausių pas
tangų. per pusantrų metų dar

barškinti, tun būti pats silpnų kinkų, arba turi jaus is , ku R; su didžiausiu
nevisai tikras dėl savo reikalavimų laimėjimo prie de- į nusivylimu apleido Hawa- 
rybų stalo. jus jr išvyko atgal.

Tuo tarpu Chruščiovo prie Berlyno paperėta krizė Skalbyklose dirba apie 4 
pradeda jaudinti lytinės Vokietijos vokiečius. Jų tūk- tūkstančius darbininkų il
stančiai ryžosi bėgti iš lytinės Į vakarinę Voketiją. Bė- čia buvo bandyta organizuo- 
gimo kelias eina per Berlyno miestą. Juo daugiau rusai ti. kur belikę tik žymūs pėd- 
komunistai ir jų vokiški klapčiukai šūkauja apie Berly- sakai streikų ir demoraliza- 
no “išlaisvinimą.” tuo daugiau vokiečių iš komunistų cijos. gi Įsteigti organizaci- 
valdomos Vokietijos bėga Į vakarinę Vokietiją. Pagaliau niekam nepavyko. Peniai 
vokiečių komunistų ir rasų nervai nebeišlaikė ir jie nu
tarė bėgimo kelią per Berlyną uždaryti. Nutarė ir apsta
tė bėgimo kelius savo kareiviais ir policija. I rytinę Ber
lyno miesto dali vokiečiams jau draudžiama važiuoti, o 
kad žmonės suprastų, kad reikalas yra įimtas, Berlyno 
lytinėje dalyje pasirodė gatvėse tankai ir kariuomenės 
daliniai. Minios žmonių tankus ir kariškus dalinius pasi

biiželio mėnesį atvykęs ra 
dau skalbyklos darbininkus 
jau besiorganizuojančius e- 
lektros darbininkų unijos 
vadovybėje iš vienos pusės 
ir išvežiotojų unijos iš ant
ros. Bet tos unijos daugiau 
vurvoci rlol ir na.

želio 27 d., darbininkai su
sirinko, bet vietoj stoti dar
ban, susirykiavo į pikieto li
nijas, iškėlė šūkius ir prasi

kus ir vetoje nukirto vyriau
si streiko eilinį vadą John 
Kysloivski, gimusį ir augu
sį Peabody, Mass. Jo tėvelis 
ir dabar ten gyvena.

Piketininkai apsupo savo 
darbdavį lyg girioj pagautą 
piktą žvėrį iš visų pusių ir, 
jei nebūtų čia buvę polici
jos, jis būtų buvęs sudrasky
tas į šmočiukus. Policija 
ūmai prasiveržė pro piketo 
liniją, apsupo daibdavį ran
kų grandine ir nuvedė į 
dirbtuvę, automobilį nustū
mė šaligatviu. Akimirksnyj 
susirinko minia žmonių, at
vyko daugiau policijos su 
ambulatorijos vežimu, atsi
rado ir laikraščių reporte
riai su foto ir televizijos 
aparatais.

(Bus daugiau)

46,000,000 Žmonių

boję užpereitą savaitę.
Kuoa per dvi dienas įsa

kė piliečiams iškeisti savo 
pinigus į naujus. Visi turė
jo pinigus pakeisti per dvi 
dienas. Kas to nepadarė, 
tas neteko viso savo pinigi
nio turto, kokį jis turėjo. Vi
si pasitraukę į užsienį žmo
nės ir įsivežę su savim kiek 
Kubos pinigų, prarado visą 
savo turtą. Taip pat neteko 
pinigų ir tie žmonės, kurie 
negalėjo ar nedrįso rodytis 
bankuose, kur pinigai buvo 
keičiami, žodžiu, daug žmo
nių paliko apvalytomis kiše
nėmis, o Castro valdžia vie
nu užsimojimu “uždirbo” 
nuo 450 milionų iki 500 mi
lionų pezų. Uždirbo labai 
lengvai—iškratė žmonių ki
šenes ir štai giynas pelnas.

1 oks kišenių valymas, po 
visokių kitokių nusavinimų 

j ir konfiskacijų, dar kartą su

Jungtinių Tautų organi- 
dėjo kova už geresnį duonos! zacija ką tik paskelbė,
kąsnį.

Priauga Kasmet jaukė Kubos ekonominį gy
venimą, bet “infliacinis” 
spaudimas palengvėjo . . . 

Tie, kurie žmonių kišenes

apie atominių ginklų visišką
net panaikinimą, bet kal
bos kalbomis pas juos ir pa
lieka. Kai tik pradedama 
kalbėti apie kontrolę, rusai 
tuoj iškiša savo “veto” ir 
“troikos,” atsiprašant, prin
cipą ir viskas eina rfiekais.

Prezidentas Kennedy de
rybas su rusais paveldėjo iš 
buvusios vyriausybės ir per 
pusę metų įsitikino, kad ra
sai tik akis muilina, o ne 
įimtas derybas veda. To
dėl jis ir paskelbė, kad tų 
sorkių jau bus gana.

Bizertos ginčas
Kitos savaitės pradžioje 

pradės posėdžiauti Jungti
nių Tautų seimas. Jis susi
rinks nepaprastos sesijos ir 
svarstys Bizertos klausimą.

To klausimo JT nepapra
stas seimas neišspręs, bet 
daug kam bus proga parė
kauti apie “kolonializmą” 
ir pasimėtyti pigiais kaltini
mais.

Bizertos klausimas yra 
Tuniso prezidento-diktato- 
riaus Burgibos pasikaričia- 
vimo vaisius. Jis ultimatu
mu pareikalavo, kad pran
cūzai tuoj pradėtų derybas

i kad per metus mūsų žemėje kratė, gali būti patenkinti, <'ė!tos baz.fe 0
v... _ L i—j i~ kai prancūzai nesutiko to-

Pirmoji streiko diena vi- gyventojų padaugėja 46 mi- “.’N“ T kiose sąlvgose derėtis, Bur
siems atrodė lyg šventadie- Honai galvų. Tas skaičius bai didelis skaičius žmonių . kautynes su
nis, kai kurie darbininkai gali būti net didesnis, nes tokius pinigų mainus verti- Bizeil‘os j la ir reikia pa 
ėjo į darbavietę, bandė dirb- iš kai kurių kraštų gauti ra aip papiastą vagys ę. sakyti, gavo skaudžiai į kai
ti, Tet jiems nesisekė, gi lau- skaičiai atrodo per žemi. . j j jg t0 jr kno visas “klausi-
ke taip gražu, gitaromis pi- Pasaulio gyventojų toks ' V” gr° S yma* mas.” Prancūzai Bizertoje
kietininkai taip gražiai gro- greitas augimas aiškinamas! Užėjo mada lėktuvus yra pagal 1957 metų sutar- 
ja, merginos šoka hawajie- tuo, kad dabar medicinos grobstyti lekiant. Lėktuvų tį su Tunisu. Jie nenori iš 
tiškus šokius, dainuoja liau- mokslas, dargi atsilikusiuo- aptarnautojai, nuo piloto į Bizertos trauktis vejami ir
dies dainas, pietų metu visi se kraštuose, labai sumaži- iki keleiviams patarnaujan-; sutiktų derėtis be triukšmo* • • - » • — • — — —nuėjo 
tingo 
čia
kvieną dieną gaus du syk tebėra aukštas. Dėl to žmo- if pasakyti jam, kur nori 

“ i pavalgyti, gi valgius patys nių skaičius ir auga kaip lėktuvu skristi. . .

* . . . .. • AT • | v • viguvvvo Įdurtu cirv jjl IvdUglldUo UivT INcZvld viann uaijnai, w ucu
“balsuoja” ir kojomis ir baubimais prieš rusų jiems pri- *lan stojus darban ir pra- reikia ir gamint valgius—jos nebus baigtos. todėl, kad šalia JAV, tik 90
mestą nekenčiamą komunistų diktatūrą. Ar tas “baisavi- dėjus v ei buoti darbininkus į ]ajsvos nuo pikieto pareigų. -------------------------- mylių nuo kontinento, yra
mas” nėra apsisprendimas, kuri Chruščiovas taip labai i Amalgameitų uniją, elek 
perša Afrikos ir Azijos žmonėms? \ «os darbmmkų unija pasi-

Prie Berlyno gali kilti visokių nesusipratimų ir net 
kautynių ne todėl, kad Vakarai ar plačiaburnis Chruš
čiovas to nori, bet lytinės Vokietijos vokiečiai gali pra
dėti šauktis pagalbos iš saviškių vakarinėj Vokietijoj ir 
iš to gali kilti susirėmimų, kurių niekas nenorėjo, niekas 
nenumatė, bet kurių pasekmės gali būti itin pavojingos.
Pasaulis jau dabar mato ir žino, kad komunistinis reži
mas lytinėj Voketijoj yra žmonių nekenčiamas, kaip jis j antros susiklostė prie stam- 
yra nekenčiamas Vengrijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir kito- blausios snalbyklos Pacific 
se komunistų smurtu valdomuose kraštuose. Jei kas dėl 
to abejojo, Berlynas gali ir didžiausią Tamošių įtikinti.

o valgyt gaus tik tie, kurie Argentinos Maištas 
eis savo pareigas piketo Ii- si • i* •• •n„ose Greitai Issiaviese

tik man padėjo, gi išvežioto- . -i j- ---------.. .. J_ . y. . ... Antroji streiko diena. . . . . „ .jų unija laikėsi ligi galui ir; Masjnž jket0 ,jnija Argentinoje pereitą sesta-
Iabai skaudžiai nudege na-1 apKnk darbavietę nei vie. dieni kelios desimtvs karoudegė
gus.

Kova tarp dviejų unijų iš 
vienos pusės ir abi prieš 
darbdavių susivienijimą iš

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
A. JENKINS

Pirmas ratas išvarytas i atsisakiau, nepaklydau, nei- 
.. . . gi Pacifike paskendau. Lai-
Neperseniai keleiviecius kas bėga, darbo sralv- 

aplankė mūsų geras bičiulis Q laiko visai mažai bį. 
clifsaidietis Kazimieras Lu-: jjko pi17na vaga jau sėk- 
kaveckas. \ įenminčiai ne'rningaj išvaryta. Tai ir vis- t1
dažnai susitikę besisvečiuo-' kas' 
darni ir viso svieto bėdas be- 
rokuodami priėjo švadą, 
kad labai daug gera draugų 
atsisakė nuo senojo svieto, 
veni išmirė, kiti beliko gy
vi nabašninkai ir jau tik be
laukia, kad juos geroji že
melė priglaus. O senis Jen
kins, gal, kur nors Pacifike 
nuskendo, kad jau ištisi me
tai, kai apie jį nieko nesi-

Dar galiu pridurti. Kaip 
žinoma, prieš metus laiko 
buvau pašauktas pre senų 
pareigų organizuoti vietos 
darbininkus, apsiėmiau ir 
pasinėriau darbe Honolulu 
didmiestyje. Vietos siuvimo 
pramonėje dirba apie tris 
tūkstančius darbininkų, jie 
neorganizuoti. Tiys skirtin-

. XT . ................ . a. .gos unijos—laivakrovių ko-gird,? Nutarė vieša, ieškoti. ^unfetųJ įtakoje Hany Ėrid.

Laundry. kuri samdo virš 
trijų šimtų darbininkų ir per 
metus daro virš dviejų mili
onų dolerių apyvartos. Iš
leista ir išdalinta tūkstan
čiai propagandos lapelių, po 
šešių mėnesių varžytynių ir 
tai-punijinės kovos pabai
goje giuodžio( 23 d.), prieš 
pat Kalėdas, įvyko balsavi
mas valdžios pareigūnų 
(NLRB) priežiūroje. Balsa
vimo pasekmės: Amalga- 
meitų unija gavo 194, išve
žiotojų unija 8, prieš abi 
unijas 38. Amalgameitų uni
ja gavo absoliučią didžiumą 
ir tuoj prasidėjo derybos dėl 
kolektyvinės sutarties. 

Streikas

Deiybos dėl kolektyvinės 
sutarties tęsėsi virš 6 mėne
sių. Darbininkai reikalavo 
pripažinti uniją, pakelti al
gas ir pagerinti darbo są

nas darbninkas nėjo darban, 
streikas pilniausiame įsisiū
bavime. Darbo užveizdos 
(formanai ir forleidės), iš 
viso 18, paleido mašinas ir 
pradėjo neva dirbti, pieti- 
ninkai iš jų tik juokus kre
čia. Aštuoniolika policinin
kų ir du seržantai tvarką 
daboja, daugiausia privati
nės nuosavybės neliečiamy
bę saugo. Iš 40 sunkvežimių 
(trokų), kuriais skalbinius 
išvežioja, tik du išvažiavo 
per piketo linijas į miestą, 
visi kiti išrykiuoti stovi aik
štėje, nejuda nei iš vietos, 
vairuotojai piketo linijoj 
vaikšto.

Vyr iausias kompanijos 
galva ponas Kiliam, dažnai 
važiuoja su savo limuzinu į 
gatvę ir netrakus atgal į 
kiemą, kiršina piketininkus, 
turi tikslą ką nors užgauti ir

dieni kelios dešimtys karo 
aviacijos karininkų bandė 
nuversti vyriausybę, bet nie
kas iš to neišėjo. Maištinin
kai buvo užėmę vieną radi
jo stotį ir turėjo progos pa- 
sikolioti prieš Frandizi vy
riausybę, bet jokio rimtes
nio pasipriešinimo vyriau
sybei neparodė ir visi pasi
davė policijai.

Neišdegęs “pučas” tiktai 
dar kartą parodė, kad Pietų 
Amerikos kraštuose yra ne
mažai karių, kurie tik apie 
tai ir tesvajoja, kaip pašalin
ti teisėtą šalies vyriausybę 
ir patiems atsisėsti jos vieto
je kraštą valdyti.

Pavogė 8 Brangius 
Cezanne Paveikslus

lygas. Darbdavys sutiko al-
____  . . £es vadovybėje, išvežiotojų '■ gas pakelti 5 centus per va-

dos gavau “paviestką,’ pri-j James Hoffa vadovybėje ir į landą, truputį pagerinti dar- 
verstas atsiliepti ir pasiaiš-' moteriškų įūbų siuvimo uni-, bo sąlygas, bet griežtai atsi- 
kinti J: Nuo senojo svieto ne- ja (ILGW) Dubinskio vado-’ sakė pripažinti uniją.

la redaktoriaus drg. Son-

Prancūzijoj vagys vėl pa
sižymėjo, jie pavogė iš vie
nos meno parodos aštuonius 

lyg ieško priekabių, kad kas. brangius dailininko Cezan- 
jį pultų, o tada eitų teisman ne paveikslus. Paveikslai 
prašyti įsakymo (injunc- buvo pavogti iš parodos 
tion), kad streikas būtų nu- Aix -en -Provence mieste, 
trauktas. Mums jo tikslai pavogtieji veikalai vertina- 
žinomi ir įsakyta piketinin- mj apje 2 milionų dolerių ir 
kams jo neliesti. svarbiausia, kad paveikslai

Kompanijos galva prezi- buvo paskolinti iš įvairių 
dentas Robert Kiliam maty- muziejų Prancūzijoje, Ame- 
ti taip įpykęs, kad net pa- rikoje ir kituose kraštuose, 
juodęs, jo planai nevyksta, todėl teks atsiskaityti su pa
niekas jam plytgaliu neme- veikslų skolintojais.

ryti iš Bizertos. Taigi, ir 
matysime, gali ar negali. 
Visas betgi reikalas atrodo 
tokios menkos reikšmės, 
kad galima tik stebėtis, jag 
50 valstybių reikalavo nepa
prastos seimo sesijos.

Berlyno nuotaika
Iš Berlvno spaudos žmo

nės praneša nemažai įdomių 
aprašymų vokiečių nuotai
kų uždarius sieną mieste į 
vakarinę miesto dalį.

Žmonių nuotaikos yra 
šiaip taip valdomos, įsiuti
mas ir kartu bejėgiškumas 
ką nors daryti. Gyventojai 
ginklų neturi ir priešintis 
prieš tankus ir kariuomenę 
negali, bet jų pasipiktini
mas dėl kelio į vakaras už
darymo yra labai didelis ir 
gali virsti riaušėmis ar be
jėgiu pasipriešinimu tan
kams ir policijos kulkosvy- 
džiams.

Žinoma, tokios nuotaikos 
gal yra tik pirmos dienos 
reakcija, vėliau gal žmonės 
apsipras, kaip apsiprato ki
tų Europos Rytų tautų žmo
nės, kurie jokių galimybių 
pabėgti nuo bolševizmo 
iš viso neturi.

Dar per anksti spėlioti, 
ar rytinės Vokietijos žmonių 
neapykanta prasiverš kaip 
1953 metais streikais, de
monstracijomis ir panašiais 
žygiais. Tą parodys tik atei- 
tis.Bet nėra abejonės, kad 

reitą savaitę sakė, kad j rytinės Vokietijos komuni- 
dar kartą nutaręs rusu pa-! režimas pasidarė dar 
klausti, ar jie nori sutarties mažiau populiarus ir pats 
dėl atominių ginklų bandy- sau išdavė pralaimėjimo 
mų uždraudimo ir jeigu no- liudijimą.
ri, tai ar sutinka su tkra Dar laukiama, ką pasakys 
kontrole. Iš rusų atsakymo Vakarų valstybės ir ką darys 
prezidentas žada padaryti Adenaueris dėl Berlyno už- 
išvadas. korkavimo.

Rusai iki įkyrumo kalba J. D.

Castro karalija, kur pavog
tą lėktuvą galima nugaben
ti ir tikėtis kokio nors už- 
mokęsnio.

Bet mados ateina ir pra
eina. Greit praeis mada lėk
tuvus lekiant grobstyti. Nuo 
tos mados atpratins ginkluo
ti sargybiniai, kurie kai ku
riuose lėktuvuose jau ir la
kioja, atpratins ir tas, kad 
Kubos valdovai negali ilgai 
žaisti ugnimi, nes gali jų 
pačių barzdos užsidegti.

Castro tą gerai supranta 
ir vargu ar benorės priimti 
daugiau ore pavogtų lėktu
vų, o lengvo pelno oro pi
ratai jau ir dabar galėjo įsi
tikinti, kad pelno iš to biz
nio nėra.

A-ginklų bandymai
Jau treji metai Ženevoje 

kalbama apie sutartį dėl 
atominių ginklų bandymų 
Uždraudimą. Po trijų metų 
kalbų pagaliau ką nors rei
kia arba sutarti, arba nusto
ti derėtis, nes vskas jau pa
sakyta ir nieko naujo niekas 
nebepasakys.

Prezidentas Kennedy pe-
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS NAUJO BROOKLYNE
Mirė dr. Juozas Paulionis

Liepos 30 d. mirė dr. Juo
zas Paulionis 66 metų am
žiaus, palaidotas rtigpiūčio 
2 dieną.

Velionis kaip gydytojas 
buvo plačiai žinomas ne tik 
šio didmiesčio lietuviams, 
bet ir kitų tautų žmonėms ir 
visoms didmiesčio ligoni
nėms, j kurias jis buvo da
žnai kviečiamas savo gabu
mais jose esantiems ligo
niams patarnauti.

Prieš lietuvių atvykimą 
iš tremties Brooklyno lietu
viai turėjo plačiai žinomus 
4 medicinos daktarus: Dr. 
Joną Valuką, Dr. J. S. Mi
sevičių, Dr. J. Paulionį ir 
Dr. Žukauską. Pastarasis 
karo metu buvo karo tarny
boje daktaro pareigose ir 
dabar Brooklyne negirdi
mas. Dr. Valukas prieš kiek 
laiko mirė ir dabar, mirus 
Dr. Paulioniui, iš senųjų lie-; 
tuvių dar gyvas yra Dr. J. 
S. Misevičius-Message, ku
ris dar energingai ir sėkmin
gai aptarnauja i jj atsikrei
pusius.

Dabar Brooklyne yra ap
sigyvenę ir įsikūrę keli lie
tuviai daktarai atvykę iš 
tremties. Iš jų plačiai žino
mi yra Dr. Paprockis ii- Dr. 
Savickas. Kai kurie kiti lie
tuviai daktarai, nora jau ir 
plačiai žinomi vietos lietu
viams, bet kol kas daktarų 
pareigose tebedirba miesto 
ligoninėse.

Prastas vasaros oras
Brook lynas Atlanto kran

te turi garsų vasarini kur
ortą, vadinamą Conev Is- 
land. Vasaros metu po kas-

METROPOLITAN OPERA 
NEBEVEIKS?

Metropolitan operos drau
gija pranešė, kad opera nuo 
rudens nebeveiks. Draugi
ja, kuri operą išlaiko iš 
spektaklio pajamų ir aukų, 
ir taip turėjo didelių nuos
tolių, o čia muzikantai pa
reikalavo pakelti algas, kai 
kuriems orkestrantams net 
po $78 per savaitę.

Dabartinė orkestrantų al
ga $170 per savaitę.“ Pakė
lus algas, prie pernai turėtų 
$840,000 nuostolių prisidė
tų dar $750,000.

Reikia pastebėti, kad ope
ros niekur iš savo pajamų 
neišsilaiko. Kitur jas remia 
valdžia ir savivaldybės. Čia 
primintina, kad, pavyzdžiui, 
Vokietijoje yra 62 ojjeros 
teatrai.

Šituo bendrovės nutarimu 
susiiūpino ne tik kultūringo
ji visuomenės dalis, bet ir 
miesto savivaldybė. Pada
lyta žygių, kad deiybos vėl 
būtų pradėtos. Galimas 
daiktas, kad dar bus susi
tarta ir opera galės veikti. 
Laiko nedaug, bet, jei susi- 
tara, jo pakaks naujam se
zonui pasiruošti.

BROCKTON, MASS.

kasos pačiupęs $75. Jis pa
bėgo pasinaudojęs darbinin- i 
ko Ikasalos mašina, kuri vė
liau rasta už pusės mylios 
Cary gatvėje.

MIELI TAUTIEČIAI 
LIETUVIAI!

Artėja įugsėjo 2 diena 
(Darbo Diena), artėja ir 8-ji 
Kanados Lietuvių Diena 
Montrealy. Komitetas Lie
tuvių Dienai Ruošti su di
džiausiu atydumu svarsto 
Lietuvių Dienos programą 
ir visokius su tuom susiju
sius reikalus.

Tikėdami, kad ta proga 
Montrealy atsilankys daug 
tautiečių ne tik iš Kanados, 
bet ir iš JAV, Komitetas la- Į 
bai susiiūpinęs visus atvyk- Į 
stančius aprūpinti nakvynė-1 
mis. Tam tikslui yra sudaly
tas butų ir infoimacijos sky
rius.

Komitetas kreipiasi i vi
sus lietuvius, kurie numato 
šiąja proga atsilankyti Mon
trealyje ir neturi pažįsta
mų, pas kuriuos galėtų ap
sistoti, parašyti laišką ar 
paskambinti butų ir infor
macijos pareigūnams. Laiš-

PASAKOJA KAIP KOJĄ NUSILAUŽĖ

Buvęs darbo sekretorius Jame Mitchell aiškina buvu- 
tiam savo viršininkui gen. Eisenhoweriui, kaip jis ko
ją nusilaužė. Mitchell aplankė buv. prezidentą tikslu 
gauti jo pritarimą ir rinkiminę paramą New Jersey 
gubernatriaus rinkimuose. J. Mitchell bus kandidatu 
i gubernatoriaus vietą nuo republikonų.

antrankiu, nuėjo ieškoti pi- 
dieninių darbų ir tvankaus nigų.

Apiplėšė Maneiko kepyklą A. T . ,
į ti: J. Adomaitis,

Rugpiūčio 9 d. ankstų ry-j 591 Gerald St. 
tą apie 5: :30 vai. Antanas, La Šalie, P. Q., Canada 
Moneikas atėjo į savo kėpy- Telefonas: DO 6-7639, arba 
klą. Tuoj įėjo ir vyriškis, ku
ris atkišo Moneikui revol
verį, nuvarė jį į rūsį ir, su
rakinęs rankas atsineštu

gyvenimo dideliuose na
muose, bent savaitgaliuose 
žmonės, nuvykę į Conel Is- 
land, tinkamai atsigaivin
davo. Šią vasarą tik kelios 
dienos buvo tinkamos kuror
tą lankvti. Veik kas dieną 
lietus lyja. Per radiją klau
sant oro biuro pranešimus

KA< SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEFR-isO.

Balfo JAV senate
Naujai demokratų vy- noje. 

riausibei perėmus Baltuo- Apklausinė iru piminin- 
sius Rūmus, pradėta tvrinė- kas šen. Hai šilLd atsiliepė 
ti buvę ar būsimi JAV dar- apie lietuvių, ypač Michiga- 
tai. Vienas iš tokių yra ka- no valstijoje, dosnumą.
ritatvvinis, arba Amerikos • • •’ . Apklausinėjimų vaisiai• parama tremtiniams, politi-

■ niams pabėgėliams. Į Apklausinėjimai tęsėsi
Senato teisių komisijos. kelias dienas, buvo pažo- 

skyrius tremtinių reikalams
pakvietė ir Balio atstovą į 
senato apklausinėjimus, ku
rie Įvyko liepos 14 d. ir ku
riuose dalyvavo eilė aukštų 
valdžios pareigūnų bei dau
gelio organizacijų (CARE, 
NCWC, CWC, Tolstojaus 
Fondo, lenku, lietuviu ir kt. 
atstovų.

Apklausinėjimams vado
vavo pakomisijos pinu. šen. 

j P. A. Hart (D. Mich.). Ap- 
{ klausinėjimo tikslas—apie 

15 milionų tremtinių pasau
lyje ir jiems teikiama JAV 
parama. Baifas galėjo kal
bėti tūkstančių lietuvių var
du, kurie reikalingi pašal
pos.

Laisvos Europos lietuviai, 
ypač esą V. Vokietijoje, bu
vo Balfo pranešimo centre.

Balfo pranešimas senatui
Pirmiausia Balfo vardu

kuose prašoma nuiodyti. I krašto Romos katalikų dva- V ; N. Milinka iš Albion, Mich.; 
kiek asmenų, kada atvyks giškijos vadovybei lietuviai1 J. Herman iš Sharpes, Fla.; A.
(ar bent išvyks) į Montie- tiek terūpi, kiek iš jų galima Bačkus iš Giscome, B. C., Cana-
ah, kokiom priemonėmis biznio padaiyti. Taip pasi-įda; P. Kuter iš Cheltenham, v nadėkota JAV vvriau

rn^Tir kSl i*-lezięaų vyresnybė: Pa.; Mrs. E. Petrienė «į ikl?ioi
tuvu ar savo masina) ir kiek kol lietuviai darė bizni— Brockton. Mass.; V. Salas iš 
dienų numato svečiuotis. į statė vienuolvną, jie buvo j Hollyuood, Calif.; Mrs. M. Ka- 

Laiškus prošome adresuo- ] reikalingi, o Vėliau pama-

1 džiui užrašomi į senato re
kordus, o jų sar.. auką šen. 
Hart liepos 27 <1. pateikė se
nato visumai. Savo praneši
me senatui pareiškė pagei
davimą, kad JAV vyriausy
bė; 1. tremtinių paramą la
biau centralizuotų, 2. trem
tiniams imigravimo i JAV 
reikalavimai turėtų būti 
švelnesni, ypač našlaičiams, 
ligoniams, 3. JAV vyriausy
bės tremtinių paramos fon
das (ŪSEP) turi savo dar
bo nesustabdyti, o ji dar 
praplėsti (lietuvių ir lenkų 
prašymas), 4. JAV vyriau
sybė turi stipriau paremti 
privačių (voluntary) orga
nizacijų, kaip Balfo, darbą, 
5. JAV vyriausybė turėtų 
domėtis tremtiniais įsikūri
mo vietovėse, kaip, pavyz
džiui, Brazilijoj, 6. kreipti 
didesni dėmesį ne tik į trem
tinių materialinį gerbūvį, 
bet globot juos ir moraliai 
(pvz. radijo valandėlėmis, 
spausdiniais tremtinių kal- 

; ba).

ciusi, kad vien iš lietuvių 
per didelio biznio nepada
rysi, juos išprašė lauk ir da
lys bizni su tais,' kurie atro
dys pinigingesni.J. Adomonis,

1674 Couvrette St. , . .
Ville St. Laurent, Montreal, 1 Taip pražuvo ne tik Ce- 
P. Q. Telef. RJ 4-6940. Į dar Lake lietuvių sudėti sun- 

. Į kiai uždirbti centai, bet ir 
8-sios L. D. Butų ir In- daUgely kitų Amerikos vie-

Jam beieškant atėjo ke
pyklos darbininkė Tomienė. 
Plėšikas ir su ja pasielgė 
taip, kaip su Moneiku. Tą 
pati jis padarė ir atėjusiam 
į darbą Ikasalai. Kai 
vėliau atėjo trečias darbi
ninkas Sher, plėšikas nebe
turėjo antrankių, o todėl

formacijos Skyrius

KUR EINA BAŽNYČIOMS 
SUDĖTOS LĖŠOS

kito ko neišgirsi, kaip tik darbininko ranfe„ 5urišo 
šiandieną ir rytoj numa- -

tomą lietus/’
Praeitą žiemą šis didmie- AP*e Y a k ^1° duonos

stis buvo varginamas pri- PirkėJa; Plėsikas ir J? sun* 
kritusio net 59 colių storumo Eo !r uzdarė ° Pats
sniego, dabar vasarų kas &1}zo kapitalo ieškoti, 
dieną šlapinamas lietaus. Rūsy uždaryti pamažu su- 
Žmonės neturi progos tin- sivokė kas daryti. Duonos 
karnai pasinaudoti maudy- pirkėja, išsilaisvinusi savo
nėmis ar išvykomis.

K. Žemaitis

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį.’’ Kaina metams tik $4.

rankas, atrišo ir Shero su
raišiotas rankas, šis išlindo 
pro langą ir nubėgo polici-| kininkauja. 
jai pranešti.

Kai policija atvyko, plė
šikas buvo jau pabėgęs, iš

“Tėviškės Ž i b uriuose” 
rugpiūčio 3 d. Edvardas Šu
laitis rašo:

“Lietuviams skaudžią žaizdą 
vėl atvėrė neseniai ‘Draugo’ 
dienrašty tilpęs kun. A. Saba
liausko pranešimas: ‘Cedar 
Lake. Ind., pas Tėvus salezie
čius nebus atskiros lietuviškos 
vasaros stovyklos lietuviškam 
jaunimui ir jokiu lietuviškų pi
knikų, nes toji vietovė jau prieš 
kelis metus buvo pavesta kita- 
tataučiams. o lietuviai salezie
čiai vieni kitur iškelti, kiti dar 
tu tarpu laikinai prisiglaudę tal-

tų. Ir pastebėsiu, daug se
niau, negu Cedar Lake. To
dėl, rodos, buvo galima 
šiandien nebekartoti tų klai
dų, kurios buvo daromos 
prieš kelias dešimtis metų.

Katalikas

MAIKIO IR TĖVO KRAITIS

jindami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

Mrs H. Mozuraitienė iš Dor
chester, Mass. $5.00.

Mrs. A. Gilbert iš Chicago. j NAUJAUSIOS KNYGOS 
III., $3.25.

Mrs. A. Skudžinskas iš At-

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kfc tonę Aliaskon; Vaizdai nno Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daitf;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškąa; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tena valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir datų, daug kitų įdomybių! Sa graiiaia pareUuhia.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 76 centai.

“KELEIVIS”
So. Boeton 27, Mass. I

duotą paramą lietuviams 
tremtiniams. Dėka JAV pa-i 

asauskas iš Detroit, Mich.; ]ankjų nuostatų virš trisde-j Apklausinėjimų reikšmė
Mrs. Gr. Peik įs Racme. Wis.; gimt tūkstančių lietuvių po a- nnklaiidnėiimfli netn- 
Michael Zemol iš No. Braddock, j tt n;,cni1i;n;n atvvko i' §le apklausinėjimai netuPa, Leon SUnRue „ Chester.1 V//T“ Lf,ū >^0 tikslo panrošti kelius
Pa ir \Iex Misaitis iš Collins- —y naujiems Įstatymams, jav

i .e Conn Balfas įvairiais pavidalais korgresas yra išIeidęs pa_
Mile, tonu. gavo lg JAV valdžios ir pa- ;r 1-aB-ii nab.nkin

Smulkiais atsiuntė: A. An- cVi.-stė virš šešių milionų do kankaTnai 11 ,aha) palankių
derson iŠ Dekalb III - L Kon- , . vl!?sesių ™. lonųrt0“ įstatymų tremtiniams. Ap-der.on is Dekalb, 111., m Kon , Įenu vertes gerybių. n.-i... K,,vo

Weymouth, Mass.; ‘ - -1 i j o i klaU5llieJu,iy tikslas buvoBuvo pažymėta, kad Bal- atkreipti JAV senato ir vy- 
fas dar tebesirūpina liku- riausybės dėmesį i tremti
niais lietuviais (apie 15,000) nius, kuri j kelios dešimtys 
V. Europoje ir teikia jiems tūkstančių iš Kubos jau at- 
paramą. Paminėta, kad virš sirado ir JAV žemėje (Flo- 
tūkstančio lietuvių vra ne- ridoje!. Iš kito« pusės, norė- 
seniai atvykę į V. Vokietiją ta paakinti naujos demokra- 
repatriantų teisėmis. Ir jie i tu valdžios pareigūnus, kad 
Balfui rūpi, nors į tremti-j jje tremtiniams teiktų dau- 
nių kategoriją neįeina. , giau dėmesio ir paramos 

Senato teisių komisijai esamų Įstatymų ribose, ypač

čes iš So. Weymouth, Mass 
A. Milius iš Lavvrence, Mass.; 
A. Masalsky iš Bayonne, N. J.; 
K. Pūkis iš Baltimorę. Md.; 
Mrs. Anna Kersanske iš Dor
chester. Mass.; J. Banis iš Mer- 

I chantville. N. J.; K. Kuras iš 
Wilkes-Barre, Pa.; S. Pangonis 
iš Omaha. Nebr.; J. Gakus iš 
Pittsburgh. Pa.; P. Chekaitis iš 
N. Middleburv, Mass. ir A. Kir
tiklis iš Miami, Fla.

Visiems parėmusiems laikraš
ti aukomis tariame širdingai 
ačiū.

Administracija 
2O8OSC ' 9SOC.203SOOCJC —

"čia yra kalbama apie buvu
sią ‘Šiluvos’ vietovę netoli Čika
gos, kurios pastatams įruošti iš 
lietuvių kišenių suplaukė daug 
tūkstančių. Ten nekartą yra te
kę būti ir šių eilučių autoriui ir 
reikėjo tik stebėtis, kokiu nuo
širdumu mūsų tautiečiai ir lie
tuviai saleziečiai darbavosi, kad 
ta vieta primintų bolševikų pa
vergtą Šiluvą. Kai ji buvo pa
kankamai įruošta, lietuviams te
ko pasitraukti.

“Pradžjoie dėl šio elgesio bu
vo raginta siųsti telegramas tos 
vienuolijos vyriausybei, bet tas 
greitai nutilo. Pasirodo, jog te
legramomis bei laiškais negali
ma atkovoti netik lietuviškų pa
siuntinybių, bet ir lietuvių pa
statytų šventovių.”

Gaila, kad ir šiandien dar 
pakankamai yra žmonių.

1S
lantic City. N. J. $3.00.

Po $2.00: P. Dumšas iš Dor
chester. Mass.; Frank Bushman 
iš S. Ashburnham, Mass.: V. 
Sirutavičius iš Detroit, Mich.; 
M. Biga iš Easton, Pa.; -J. Bra
jus iš Toronto. Ont.. Canada 
Ir Mrs. A. Neill iš Wilmington. 
Delavvare.

A. Grigas iš Chicago. III. pri
siuntė $1.30.

Po $1.25: J. Balčiūnas iš \Va- 
terbury, Conn. ir J. Puniška iš 
Tampa, Fla.

Po $1.00: B. Mistauskas iš 
Ontario, Canada ; M. Nedzinskas 
iš Brooklyn. N. Y.; A. Ushchau- 
skas iš Dedham. Mass.; A. Use- 
vage iš Bridgep<>rt, Conn.: B. 
Utenis iš Dorchester, Mass.; J. 
Bareikis iš Mattapan, Mass.; 
M. Ragauskas iš Paterson, N. 
J.; D. Peleckis iš So. Boston. 
Mass.; Mrs. S. Ridikas iš Hart- 
ville, Ohio; A. Barvickas iš 
Branch, Mich.; V. šniuolienė iš 
Dorchester, Mass.; C. Lapinskas 
iš Buenos Aires. Argentina; J.

TUVA STATANT, Rapolo 
NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 

Skipičio atsiminimai, 440 
psl., kaina................$5.00

TREJOS DEVYNERIOS, 
d r. S. Aliūno humoristi
niai eilėraščiai, 64 psl., 
kaina ......   $1.00

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.......... $3.50
TŪZU KLUBAS, Antano 

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

irmni n n nu i miniu

SOPHIE BARČUS

Ikurie paprastų dalykų nesu- Jurkšaitis iš Brooklyn, N. Y.; 
pmta, būtent, kad ir Šio p. Blažaitis iŠ Woodhaven, N.

RADIJO VALANDA 
Visos programos iš WOPA,

1190 kil. AM 102-7 FM 
Kasdien: nno pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 rai. ryto. 

šeštadienį ir nekmadienį 
nuo 8:30 iki 9:30 eal. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 rai. ▼.
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVE.I 
CHICAGO 29, ILL.

buvo pabrėžtinai pareikšta, 
kad JAV lietuviai yra dos
nūs, savaisiais rūpinasi. De
ja, Sovietų vergijoj yra vi
sas kraštas, daugelis kenčia 
Sibire ir todėl pirmoje eilė- i 
je siunčiama parama už ge
ležinės uždangos, tikintis, 
kad laisvam pasaulyje esan
tiem lietuviams tremtiniams 
gali ir padės laisvų kraštų 
labdaros organizacijos bei 
JAV vyriausybė.

Todėl buvo pažymėta, 
kad Balfas tikisi, kad :

1. JAV vyriausybė dar 
kurį laiką duos lietuviams 
tremtiniams maisto (sur- 
plus commodities);

2. JAV vyriausybė pa
rems tremtinių Įsikūrimą pi
nigais (U. S. Escapee Pro- 
gram bus tęsiama);

3. Tremtinių (ir Lietu
vos) moraliai paramai ne
pakanka trumpų, lietuvių iš
laikomų, radijo valandėlių 
Madride, Romoje ir Vatika
ne. JAV vyriausybė turėtų 
duoti lietuviams ir Lietuvai 
transliacijų laiką JAV vy
riausybės remiamose radijo 
stotyse;

4. Balfo organizacija ti
kisi įsijungti į JAV Pietų 
Amerikai remti planus ir 
tuo būdu padėti ten esan-

tų įstatymų 
tremtiniams

p r i t aikyme

LAWRENCE, MASS.

Svečiai iš Kalifornijos

Aviacijos ka ini 'kas Al
bertas Ti-učinskas-Truchin 
su žmona Ieva (buvusia Gri
gai iūnaite) ir d vieni dukre
lėm atvvko 3 savaičių atos
togų pas Joną ir Emiliją 
Grigaliūnus.

Albertas yra gimęs ir au
gęs Lau rence, todėl jis čia 
turi daug giminių, draugų 
ir pažįstamų, kuriuos norės 
aplankyti. Jis dalyvavo ir 
SLA 2-sios apskrities pikni
ke

Tručinskai yra malonūs, 
nuoširdūs.neišdidūs žmonės 
ir gražiai kalba lietuviškai.
Grigalūnu didelė sukaktis

Jonas ir Emilija Griga
liūnai, seni Keleivio skaity
tojai, liepos 30 d. minėjo sa
vo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį. I ją taikė at
vykti ir duktė Ieva su vyru 
Albertu, aviacijos aukštu 
karininku.

Linkime C ’igaliūnams 
sveikiems ir laimingiems
sulaukti deiman'J iės sukak

tiems tūkstančiams lietuvių, Les. 
ypač Brazilijoj ir Argenti-I M. Stonis
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Kam buvo reikalinga 
naujoji programa

Atsakymas aiškus: nau
ji’, k • munistų partijos pro
grama reikalinga propagan- 
,.ai. Jau kelias dešimtis me
tų komunistai žadėjo lai
minga gyvenimą įmonėms, 
bet jo vis nugalėjo duoti. 
Žmonėms nusibodo tie nu- 
\ ak. :>ti pažadai. Reikia 
i r.irių pažadų, naujų šūkių 
žmonių prakaitui čiulpti. 
Tam ir tarnaus naujoji pro
giama.

Tas jau šiandien matyti. 
I aik.aščiai pilni straipsnių 
tokiom antraštėm: Džiaugs
mo ir laimės šaltinis. Visos 
žmonijos švyturys, Viskas 
žmogui, jo gerovei, Laimin
go gyvenimo saulė, Kovos 
už komunizmą vėliava,Ko
munizmo statybos progia
ma — kūrybos ir Įkvėpimo 
šaltinis ir tt.

O štai "Tiesa“ ragpiūčio 
5 <1. rašo:

”1 redakciją tebeplaukia 
laiškai, kuriuose skaitytojai 
karštai pritaria TSKP Prog
ramos projektui. Kaip ir 
visuomet, taip ir šį kaitą, 
tarybiniai žmonės prisiima 
nau įus, padidintus įsiparei-

sugedo, o sutaisyti nepasirū
pinta, o jei ir sutaisė, tai pa
skubomis. O paskubos toks 
ir darbas — nespėjo išeiti i 
lauką, ir vėl sugedo.

Kokie atlyginimai

Kad Iaetuvoje maži už
darbiai, apie tai Keleivy bu
vo nekartą rašyta, štai 
faktą patvirtina ir Lietuvo
je atsilankiusis bimhinis 

i-Juozas Miliauskas, kuiis sa
vo Įspūdžiais dalinasi ’ T lais
vėje“. -Jis N r. 62 rašo: kad 
Kauno respublikinės klini
kinės ligoninės (ji pastaty
ta nepriklausomybės lai
kais) direktorius daktaras 
Jašinskas paaiškinęs, “kad 
ligoninės algos, priskaitant 
ir ji pati, yra nuo 75 rablių 
iki 120 rublių per mėnesi”. 

Stebuklingi vaistai

Bimbinis ekskursantas 
rašo

lą

!
Juozas Miliauskas 
Laisvės N r. 62:

"Draugas F. Imbras, pra
ėjusių metų turistas, buvo 
gavęs ten gyduolių nuo šir
dies ligos, kai jis ten lankė-' 
si. Sako, jam labai pagelbė
jo. Prašo mane, kad ir vėl

NETIKĖTAI TAPO DIDVYRIU

l,u i«inoitai — levas ir sūnus Bearcen bino užgrobę 
\ ieną dideli spransminį lėktuvą ir norėjo jį gabenti j 
kubą. liet del kuro trūkumo lėktuvas turėjo nusilei- 
sti EI Paso oro uoste, o ten policija sušaudė lėktuvo 
padangas ir jis nebegalėjo pakilti. Tuo tarpu lėktuve 
I .eoną r d Gilman. imigracijos tarnybos valdininkas, 
drąsiu puolimu senąjį banditą pritrenkė ir nuginkla
vo. Jis tai ir liudijo senate, kaip apsaugoti lėktuvus 
nuo oro banditu pasikėsinimu. Paveiksle ji matome 
kaliuint su senatorių Monroney.

Dar konstitucijos reikalu

jos nuostatų nepabojo — Jie visi turi pinigų ir gali 
Lietuvos šalis buvo valdoma, pirkti ir nepirmojo reikalo 
diktatūrinėmis priemonėmis į prekes. Uždirbantiems per 
nesiskaitant su gyventojų į mėnesi 60 rublių (o tiek te-

i valia.
Demoki atijcj ideologijos 

šalininkai ne, i ivaletų pa
milsti i922m. rugpiūčio ld. 

i — Lietuvos respublikos pir- 
; mosios konstituc jos paskel- 
, bimo dienos. Karta kartai 
į turėtų priminti, kad Lietu
vos gy ventojai, atstatę savo 
valstybę, buvo pa dryžę pas 
avė tvaikytis demokratijos 

I radais pagr.su santvarka. 
Deja, ai-ii ado nenaudėlių 
kūne sudrumstė L.eiuvos vi 
daus gyvenimą. Lietuvių 
tauta ka. Iii. i.entė ir tą sa
vųjų .~a ą, tolydžio ji nai- 

i kinoan.a. ir jei ne antrasis 
I pasaulinis karas, neabejoti- 
' nai ir ta sava nelemtis būtų 

buvusi išgyventa. Prieš patį 
antrąjį pasaulinį karą jau 
net pačių tautininkų gretose 
kito politinės nuotaikos ir 
jų tarpe buvo tokių, kurie 
spaudė prezidentūrą suda
lyti koalicinę vyriausybę.

mos sudėtos tam tikrose dė
žėse, o atvežtos laikomos 
drėgnoje vietoje, kad nenu
stotų lankstumo ir svorio.

uždirba net buhalteriai—! 
knygų vedėjai) tikrai daug NEVALGAI DRUSKOS — 
saldainių nevalgo. Jokub- į MIRTIES BAUSMĖ 
kos galva to, žinoma, su
prasti nepajėgia ir nenon. | 1729 m. sausio 25 d. Plū
dai su tokia galva tenka irj>įjos karalius išleido Įsaką, 
straipsnius rašyti, tai ir gau- j kuris nustatė, kad Prūsijos
įasi nei sis, nei tas.

M. R.

V. ANDRULIS VISKĄ 
PUIKIAI ŽINO

Į gyventojai turi pirkti tam 
| tikią druskos kiekį, kiek
viena šeima pagal jos narių 
ir gyvulių skaičių. Ta kiekį 
nustatydavo druskos inspek-
toi iai.

I ž nepaimtą druską buvo

J. VLKS
\ndai is cia kai liejome ninku šutvė, kuri 1926 m. 

paprašyčiau panašių gyduo- alue Lietuvos konstitucijos gruodžio 17 d. pasikėsino
lių. Tatai paaiškinau dakta- paskelbimo dieną — 1922m. prieš Lietuvos pagrindinį 

* 1 įstatymą — konstituciją irrugpiūčio 1 dgojimus. pasižada dar ge- Iaii j^inskui ir pridaviau 
riau dirbti . 'receptą. Daktaras .Jašinskas Pagal Lietuvos konstitu- smurto keliu nuvertė teisėtą

Taigi, dabar naująja pašaukė ligoninės patarnau- ciją. valstybės valdžią suda- Lietuvos vyriausybę. Tiesa,
programa komunistai plaks toją, ir vėl gyduolės buvo ’ė demokratiniu būdu trims buvo sus.griebta, 
darbo žmones, ragindami prirengtos ir įteiktos man be metams renkamas

buvo sus.griebta. Buvo 
seimas, konstitucija dalinai pabota.

lr maži vaikai žino, kad
i ur žmonės nori bėgti iš dedama pif iginė bauda, 
komunistinio rojaus ir bė- Daug gyventojų nekreipė 
a. kiek tik gali ir kur tik dėmesio i piniginę bauda ir 

gali. Ypač daug jų bėga iš di-uskos pirkdavo mažiau, 
•ytinės Vokietijos. Tą pri- negu buvo nustatyta ”drus- 
ražįsta ir “Vilnies“ prokuro- kos knygose”, todėl karalius 
ras Y’ Andrulis.^ Jis “V ii- įsakė, kad paprasti žmonės 
nies Nr. 150 rašo: kurie nepirktų draskos kiek

“Kasdien skelbiama, kad nustatyta, bus baudžiami 
iš lytinio Berlyno ‘perbėgo’ jau ne pinigine bauda,o 
tūkstančiai žmonių vakari- rykštėmis. Už pakartotiną 
nin Berlynan. Bet nutylima, įsakymo nevykdymą trečią 

- . Ikad iš vakarinio Berlyno kaitą buvo nustatyta mirties 
Tokia ir buvo sudaryta. Ir taipjau daug kas ‘perbėga’ bausmė — pakorimas.
dar žingsnis kitas, dar dau- į rytinį.” _________________
giau būtų atsiradusių pas- Mes žinojome, kad i įry- ATSIUNTĖ PAMINĖTI
langų 1926m. gruodžio 17d. tus tik retkarčiais koks “ti- --------
smurto padarinius galutinai pelis ’ tepaspranka, o V. An- ŽEMAIČIO ŠNEKTOS, I 
išgyvendinti. Lietuvos žmo- drulis žino, kad tokių yra dalis, parašė Ignas Keli
nės jau buvo tam pasiruošę. <Jaujg. Gal jis ir skaičius pa

skelbtų?
Ne, jis tokios gėdos nedrįs 

komunistams padaryti, nes 
tie skaičiai būtų mizerni, pa
lyginus su pabėgusiųjų į va-

BOLŠEVIKIJOJE TIK 
“SAVANORIAI”

BoLševikijoj žmonės “sa-:
vanoriškai” prisipažįsta P»- karas” skJk-i^Ls/ 
darę tokius nusikaltimus, į 
apie kuriuos jie nė negirdė- i

M. R.

juos daugiau savo jėgas Į- jokio atlvginimo, noi-s drg. Valdžia turėjo turėti seimo Pabūgta užsienio, kad kitos jo; “savanoriškai važiuoja)
tempti, daugiau dirbti.

Partijos programa 
lietuvių kalba

Komunistų partijos prog
ramos projektas atskira 
knygute išleistas ir lietuvių 
kalba. Tiražas 28,000.

F. Imbras mane instruktavo 
už gyduoles užmokėti“.

Matote, tas Imbras visoj 
Amerikoj negalėjo gauti_ ___  1 - •1 • •
vaiSvų, Kurie jO SiiuZiHi pa-

Lietuva nerusinama?

gelbėtų, o Kaune jis gavo.
Ir tikėk tu, žmogau, noi’s
žinai, kad net daktaras iš
Kauno savo vaikams prašė

o ---- . j . , „ vaistu nuo kinuinu atsiusti.Rugpiučio 4d. įsaku gar-, T. * ,bės raitais“ aodovanoti 22 Jdomu butų zinot1’ koKle 
j u * - - buvo tie stebuklingi vaistai:geležinkelio darbuotojai.

Jų tarpe yra ir šitokie "lie
tuviai": Olga Akimova, Mi
chail Kolesnikov, Aleksandr 
N'ovikov, Ivan Suchovarov, 
Genadij šišanov, Vladimir 
Žichariov, I>eonid Tur, Ser- 
gej Sidcrenko.

ir

Bara rašytojus

Buvęs rašytojų komunistų 
organizacijos vadovas M. 
Sluckis bara rašytojus, kad 
jų kūriniuose neatsispindi 
šių dienų gyvenimas, kad 
jų kūryba nealsuoja dabar
timi. kad ji nevaizduoja ko-Negerai ir operoj

f ’a rt į n is i n st ra k torius I )
Budris kelia ”gvoltą“ dėl 
ojieros ir baleto. Girdi, |>er- 
i ai buvusios 5 premjeros ir 
is jų tik viena iš dabartinių 
laikų Grinblato baletas
’ Rigonda“. . , , . ..... . . tvs dalyvautų gyvenimo ku-I ereita sezoną vakara .• “i ; -. - , rime ir kovotu uz nauia, (li

nai ių daugumos pas*, rikėj i- valstybės smurto būdu suda- 
mą. Nepriklausomas teis- rytos Lietuvos vyriausybės 
mas taip pat įėjo į valdžios) gali nepripažinti. Kai j>er- 

versmininkai pasižadėjo

į Sibiro katorgą, vaikai "sa
vanoriškai” Išduoda polici
jai savo tėvus, arba tėvai 
vaikus, žodžiu, ten viskas

PAKEISTAS PAŠTO 
TARIFAS

čius, 285 psl., kaina mink
štais viršeliais $1.50, kie
tais—$2.00. Išleido Nidos 
Knygų Klubas (1-2 Land- 
hroke Grdns, Londos VY’. 

11. Gr. Britain).
Autorius turėdamas gal

voje, kad gyvenimas nestovi 
vietoje, kad jis keičasi, da
bartis lieka praeitimi, neto
lima praeitis virsta tolima, 
pasiryžo duoti žinių iš tų 
Uaikų. kuriuos jis atsimena, 
nupiešti to meto savo gimto
sios padangės gyvenimą.

Autorius tun gerą atmintį 
ir nepaprastą pastabumą, 
todėl knygoje randame dau-

Nuo š. m. liepos 1 d. pa
keistas tarifas (mokestis) 
oro paštu siunčiamiems laiš-

sudėtį. Tuo būdu įstatimda- 
vvstė. kaip vyriausiam Lie-«• - - r -------X w

tuvos šeimininkui, priklausė 
seimui, valstybės darbų vyk
dymas — vy riausybei ir tei
singumas — neprikauso- 
mam teismui.

Lietuvos prezidentas trim . ... - ,----- „ „ «
metam buvo renkamas sei- kad 1 seimo Jlems ne' no krize, prašo vyriausybę imama 25 centai. Taigi, čia
mo, bet ne visų gyventojų, Pageidaujami seimo nariai i leisti jiems dirbti vieną va-j pritaikomas tarifas kaip To- 
kaip štai Jungtinėse Ameri- ne^aiėtM ateiti. Tuo būdu landą ilgiau per dieną, kad Ūmiesiems Rytams.

konstituciją vy kdyti, seimo daroma “‘savanoriškai.’’
nepaleisti, tai to meto seimo Taigi, nėra ko stebėtis,; kams. Seniau už pusės unci 

jos laišką (tai du lapai laiš
kinio popieriaus) buvo imi-

Sovietijos ginklavimosi pra- į -ma 15 centų. Dabar už tokį gvbę įdomiu smulkmenų, 
zidento rinkimui. Deja, per-į monės darbininkai, ryšium! pat svorį į Lietuvą, Latviją', kurių daug kas būtų visai
-------pas įrūpino, j su Nikitos kurstoma Berly- į Estiją ir Sovietų Sąjungą nepastebėjęs, bet kurie

laiko gyvenimui

rinktas prezidentas dr. K. 
Grinius atsistatydino. Buvo 
sušauktas seimas naujo pre-

jei dabar skaitome komuni
stų spaudos panešimus, kad

versmininKai
svarbus to 
pažinti.

kos Valstybėse.
Kaip išrinktas seimo pre

zidentas, taip ir jo sudary-1 
toji vyriausybė, turinti sei-1 
mo pasitikėjimą, buvo pri
šalk.narni konstitucijai. 

Konstitucijos papildymas

ir naujai renkamas prezi- sustiprintų krašto gynybą, 
dentas buvo išrinktas netei
sėtai, nes jis negavo seimo “VILNIS ’ JAUDINASI

muristinės statybos, kad jie arba pakeitimas buvo reika- 
nesiliauja sėmęsi — įkvėpi- lingas seimo trijų ketvirta- 
mo ’ iš tolimų ar gerokai nu-į dalių visų jo narių pritari-
tolusių prisiminimų, roman
tiniu gamtos nuotaikų ir sa
vo fantazijos“. Dabar iš ra
šytojų laukiama, kad jie pa-

operos lr baletai sudarę 59 
v i -ų spektaklių, rusų kom
pozitorių tik 14' ž, lietuvių 
22',, latvių 5V.

“O jei dar atsiminsime,
kad daugumas lietuviškų ii nautojas Feliksas Barkaus- 
originalių opera ir baletų ) kas. Iš profesijos jis buvo 
taip patyra arba is praei- vargoninirkas. Y’argonin i ri
ties arba is fantazijos, tai kavo Aušros Y artų parapijo- 
neišvengiama viena išvada, i jc Vilniuje. Lenkams ūžė-

deli žmogų — komunistą.

Mirė F. Barkauskas
Kaune mirė ilgametis 

aukštas pašto žinvbos tar-

kad teatras vis dar nusikrei
pęs į praeitį, ir dabartinių 
laikų tema jo repeituare tu
ri per mažai vietos“,—ra
šo miretas čekistas.

Aišku, bolševi k i joj ir ba- 
letininkas savo kojų jude
siais turi garbinti komuniz

mus Vilnių, pasitraukė į 
Kauną. Firmiausia dirbo 
Pasvaly, vėliau Kaune. Tu
rėjo gerą balsą, dalyvavo 
Kauno katedros chore. Išė
jęs į pensiją, dar vargoni
ninkavo Kauno Jgul <>s baž
nyčioje. Buvo malonaus bu

mą, o jei to nedaro — lauk ! do ir gražiai sugyvenamas 
toki baletą. žmogus.

Pakeisti Kauno pašto rūmų 
pagražinimai

Pastačius Kaune centra-
Kodėl vėlinėsi rugiapiūtė?

Klausia ’Sovetskaja Lit-
va“ korespondentas ir čia-linio pašto rūmus, didžiojo-
paaiškina, kokia padėtis yra | je publikos salėje karnvzuo-
Vilniaus krašto rajono kol-jse buvo patalpinti įvairių
chozuose. i Lietuvos pašto ženklų at

I 1

mo. O tada jau seimo nau
ja: pertvarkyta konstitucija 
turėjo būti pateikta visuoti
nam Lietuvos gyventojų 
balsavimui, tai yra tų, kas 
turėjo balsavimo teisę. Tai 
tokiu demokratiniu būdu 
buvo apsaugota Lietuvos 
konstitucija — be Lietuvos 
gyventojų valios jos nebuvo 
alima pakeisti ar naują iš

leisti. O gyventojai tą valią 
galėjo laisvai pareikšti bal
savimu.

Deja, susidarė smurti-

vo padarytos ant drobės ir 
prilipintos sienoje. Prasidė
jus antram pasauliniam ka
rai, buvo nulupti tik ženk- 

i lai su Prezidento Smetonos 
atvaizdu. Pasibaigus pasau
liniam karai. Lietuvos pašto 
ženklų reprodukcijos pra
puolė.

I ietuvos pašto ženklai bu
vo pakeisti Sovietų Sąjun

• gos ženklais. VTduryje did
žiosios salės ant pastovo pa
statyta I>enino statula.

Prie progos tenka pasaky
ti, kad Sovietų Sąjunga iš
leidžia ir lietuviškomis te- 

i

narių daugumos balsų. Bet 
perversmininkų buvo "iš
aiškinta“. kari ne liendrai 
seimo visų narių balsų dau
guma renkamas preziden
tas, o tų seimo narių daugu
ma, kurie dalyvauja sušauk
tame tam reikalui seimo |>o- 
-ėdyje.

Naujai išrinktas prezi
dentas A. Smetona prisiekė 
Lietuvos krnstitueijai, kad 
jis ją vykdysiąs. Jį prisaik
dino vyriausias Lietuvos r. 
katalikų bažnyčios galva 
arkivyskupas V. Skvireckas.

Deja, A. Smetona nusi
kalto re vien t.k konstituci
jai, bet ir R. katalikų baž
nyčios priesaigai. Tokie nu
sikaltimai visur Įstatymais 
yra baustini. O konstituciją 
jis sulaužė, ją pažeidė, su 
,,a nesiskaitė, Lietuvos sei
mą paleisdamas ir nepa
skelbdamas numatytu laiku 
kito seimo rinkimų, kaip 
konstitucijoje buvo numa
tyta. Dar daugiau. Pakarto
tinai buvo nusikalsta prii
mant naują Lietuvos kons
tituciją.

Naujos konstitucijos pro
jektą turėjo sudalyti ir jį 
priimti seimas ir atiduoti 
Lietuvos gyventojų balsavi
mui, kaip i:>22m. ragpiūčio 
Id. konstitucijoje buvo nu
matyta.

laiškų rašytojams tas įsi- 
) dėmėtina todėl, kad jei ant' 
oro pašto laiško bus prilipin
ta tik 15 centų ir nebus žen- į

SOCIALISTAI
BERLYNAS

IR

Dvylikos kraštų socialistų
Mandrapypkis S. J. Jo- Alelio “Air Mail,” tai pašti- vadai, kurie buvo susirinkę 
įbka “Yilnies Nr. 148 njnkas gali laiška pasiusti i dvieju dienu konferencijoskubka "vilnies x\r. ninkas gali laišką pasiųsti

jaudinasi dėl "Keleivyje parastu paštu, laivu. O jei 
bus tas ženklelis, tai paštasišspausdintų Lietuvoj su ek

skursija buvusio inž. A. Ča
pliko žodžių, kad Vilnius 
esąs švarus ir gražus mies
tas, kad ten žmonės apsivil
kę ir apsiavę žmoniškai.

Ko čia jaudintis? Juk Vil
nius visuomet buvo gražus 
miestas. O kas būtų, jei ko
munizmą sukuras žmonės 
pliki vaikščiotų (Inžinierius 
akėsi matęs Vilniuje ir ba- 
ą vaikščiojančią moterį, bet 

cpėjo, kad ji atvykusi Vil
niun iš kolchozo).

Dar labiau Jokubka susi
jaudino dėl “kombinavimo.” 
Tai esąs “pasilikęs buržua
zinis raugas.” Ar taip?

Jokubka tur būt neskaito 
pačių Sovietijos komunistų 
leidžiamų laikraščių. Juose 
iuk nėra dienos, kad nebūtų 
iškeltos to ar kito komunisto 
“kombinacijos.” O tai juk

jį gi ąžins siuntėjui. Tai vie
nu ar kitu atveju laiškas bus 
gautas vėliau.

KOKIOS TURĖJO BŪTI 
RYKŠTĖS

icjų dienų Konierencijos 
Helsingoer, Danijoje, ben
drame pareiškime paskelbė 
savo solidarumą su Y’aka- 
ra Berly no gyventojais.

Rugsėjo mėnesį šaukiama 
Socialistų Internaciona 1 o 
konferencija Briuselyj, Bel
gijos sostinėje.

Pasirodo, kad kertamo- j vaizdai. Jie buvo bent 50 P^to ženklų: Mel-
sios mašinos žiemą stovėjo kartų didesni, negu patsai 1T?,ka,t.e’c.vlrk*’ 
laukuose, todėl daug daliu ženklas. Reprodukcijos bu- lietuviški tautiški kostiumai.

Ne taip dar senas laikas, 
kada kūno bausmės Rusijoj 
buvo įstatymų leidžiamos. 
Pagrindinis plakimo įrankis 
buvo rykštės. Bet rykštė 
rykštei nelygi, todėl caro 
valdžia pasirapino jas suly
ginti

Ji paraošė instrukciją, 
kaip tas rykštes gaminti, 
ir 1848 m. gegužės 21 d. 
išsiuntinėjo visų gukiemijų 
gubernatoriams. (Javo jas, 
aišku, ir Kauno bei Vilniaus 
gubernatoriai.

Nuo to laiko ir Lietuvoje
buvo rykščių "fabrikai“, ku- 

tik lašas jūroje. Juk viešu- »ic rykštes gamino taip,kaip
mon iškyla tik tie, kurie sai
ko nežino, kurie “kombinuo-

instrukcijoj buvo nurodyta. 
Jos turėjo būti bcrž.inės.
apie 90 centimetrų (apie35 
colių) ilgio, sudėtos iš 10-15 
atskira šakų, tvirtai surištų

ja” užsimerkę. O kurie žino 
saiką ir turi šiek tiek apdai- 
ramo, tie “dirba” be kliūčių.

šią vasaią su ekskursija drūtgaly.
Lietuvoj buvęs Jokubkos Tokias rykštes privalėjo 
plauko žmogus—J. Bakšys naudoti visos policijos įstai- 
iš Worcesterio tvirtina, kad gos, vykdančios teismų

Tai buvo dvigubas nusi- ten vagia visi, pradedant nuosprendžius, 
kaitimas. Deja, tautininkų nuo komunistų “big shots.” Ta pačia lykšte buvo lei- 
politinė srovė, to meto pre- O jei taip daro komunistų džiama kirsti 10 smūgių, 
zidento ir jo vy riausybės vadai, tai, aišku, kad mažę- po to ją išmesdavo. Iš ”fab- 
rėmėja, Lietuvos konstituci- ^’eji ima pavyzdį iš vadų. rikų“ rykštės buvo gabena-

KNYGOS JAUNIMU!

Jei jaunas nepamegs
.vnygos, jis jos »eskaitys ir 
uaugęs. Todėl tėvai turi 

parūpinti vaikams ko dail
iau lietuviškų knygų. Pirk

dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad- 
ninistracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
DAIGELIAI, |«rašc J. Narūne, 

antra laida, gražūs eilėraš
čiai, daugybė iliustracijų, 55 
psl., kaina $1.30.

’ASAKĖCi'ti, A. Giedrius, 
knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios. 175 psl.. kaina $2W

ŪRININnu fc.NDBADO NUO
TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui, IOS kai
na $2.00

«inS KARALISKIUOSE, Liu
do Dovydėno apysaka. I»W psl., 
kaina ...................................... $2.00

.IĖLYNI KARVELIAI, Aloyso Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl„ 
kaina ...................................... t I.6O

DVYNUKĖS. N. Butkienės »- 
pysakaitės vaikams, 34 psl., 
kaina ......................... $1.00

pagr.su
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Sveikas gyvas, tėve! < koje, kurioje buvo užrašyta: 
—Šiur, Maiki, aš esu dar "Žemaičiai, sustokit, čia 

gy vas ir noi iu, kad tu man jūsų žemė’*. Ir žemaičiai su
jaugiau papasakotum apie stojo. Tai buvo ta pati vieta,

Epochinis įvykis
STEPONAS KAIRYS

Neramiame šių dienų pa-1 vyko padalyt praktinę apj 
šaulio politiniame gyveni-! gimo pradžią. Suprasdamas, 
me nepaprastas Įvykis bu- kad kiekvienos bendruome

nės pagrindą ir jo tikrąjį 
pinigą sudaro žmonių ūkiš
kieji reikalai, Monnet nuo 
jų tvarkymo ir pradėjo sa-

vo Didžiosios Britanijos vy
riausybės nutarimas prisi
jungti prie Euripos Ūkio 
Bendruomenės.

Šiandien dar bus perank- v 0 apjungimo darbą, 
sti vertinti to įvykio reikšmę

uropos ir pasaulio raidai, 
eet jis neabejojamai bus le
miamas Europos būsimam 
ūkiniam ir politiniam apsi- 
jungimui ir jos tolimesnei 
pažangai.

Dauguma Europoj vyku
sių karų buvo sukurstyta po
litinių ar tikrumoje ūkinių 
motyvų. Todėl suprantama, 
kad po kiekvieno didesnio 
sukrėtimo Europoj pakarto
tinai iškildavo pranašių 
žmonių galvose politinio ir v

Santykius tarp valstybių 
veikia, sukelia tarp jų gin
čus ir juos paaštrii a varžy
bos dėl prekių rinkų. Var
žybų rinkoje sėkmingumą 
lemia parduodamųjų prekių 
kainos. Prekių kainos rin
koje pareina nuo jų pagami
nimų išlaidų. Bet kainos ga
li būti reguliuojamos mui
tais, papildomais mokes
čiais, kuriuos savo noru ir 
supratimu nustato kiekviena 
nepriklausoma vais tybė,

Sl’DEGĖ NEPAKILĘS

La>iern Airlines bendrovės prekinis ltklu\as užsiae- 
jė. kai jis norėjo pakilti iš New Yorko oro uosto. Trys 
.ėktuvo Įgulos nariai išsigelbėjo, bet lėkimas visiš- 

,ai sudegė.

Arthur Delio Russo, Med- 
fordo miesto tarybos narys, 
nuteistas 4 mėn. kalėti už 
valstybinių mokesčių suki
mų, iki s; alio mėnesio dar 
: e' vs iš kalėjimo išėjęs, bet 
is kand.daiuoja būsimuose 
inkimuose į senąją vietą ir 
au įteikė reikalingus raštus.

I avyadžiai aiskūs ir daug
teismo baus- 
darbus asme- 

‘ nis pil eriai lengva širdimi 
vėl renka atsakingoms pa- 
. eigoms. Kol visuomenė ne- 
. ii ūpir.s turėti dorus renka
mus atstovus, tol ji neturės 
ii- dorų rinktų ir skirtų pa- 
leigū. ų. Žinoma, nedorų 
žmonių visur ir visuomet pa
sitaiko, bet jei visuomenė 
.ra abejinga kovoje už dorą 
valdžią, ji niekada tokios 
neturės. Ne tik Massachu
setts valstijos žmonėms rei
kėtų apie tai rimtai pagalvo
ti ir sprendimą padaryti:

tą žemaičių 
kyk. kur jie

kelionę. Pasa- 
nuėjo. kai per

ėjo sausom kojom per ežerą?

kun dabar vadinasi Žemai
tija.

—O kas atsitiko su lat- 
viais?

—Latviai, tėve, atsiskyrė 
nuo žemaičių ir nuėjo toliau 
į šiaurę; bet priėjo prie jū-

pasakantieji: 
į tus už blogus

,ėsdama savo muitu 'ooliti- siai P, klau?im« svarstęs,, žiama ir jų mėsą valgyti bet; R;nteime tik {|orus jokiais
ka Muitu politikoje gludi balsų pnes o nutaiė į; sviestą indai mielai 'blogais darbais nesusitepu-Ką. -viu tų p m je g Europos Ūkio Bendruomenę nes jis turis ir gydomosios1 
ir dauguma nesusipratimų Eulopos ūkinio ap.. galios '

sijungimo klausimą reikia į Gerai ten ir beždžionėms, 
laikyti beveik tikru dalyku. Į kuros taip pat laikomos 

Anglai neslepia, kad sti-Į šventomis. Jų tiek daug, kad 
mintis, laimėdama vis dau- į*“!”’ l“!2k priaustas motyvas, kuris pri- žinovų apskaičiavimu, ivai-

muitų politikos suderinimo..veit. juos pa(iaryti tokj „ų maisto gaminių suryja

sprendimą, yra bolševizmo daugiau, negu žmonės. Jos 
grėsmė laisvajam pasauliui, ateina ir Į namus maisto ieš- 
Anglai Macmillano lūpomis

, i-v tx i •• zai atvirai pasisako, kad santy-dali), Ita ųa, Be gija, an- apsijungtos Euiopos 
dija, Liuksemburgas sutiko

akinio apsiviemjimo min
is—sudaryti iš Europos vai-
tvbiu Amerikos pavyzdžiu UrP valstybnj. Dėl to su

prantama, kad ir Monnet,valstybių sąjungą.
Ta Europos apjungimo 

laimėdama vis dau- 
iau šalininkų, tiek sustiprė

jo, kad po antrojo pasauli
nio karo prancūzui Monnet 
po energingų pastangų pa-

siekdamas Europos apjun
gimo, turėjo pradėti nuo 

litų
Šiandien jo pastangos 

pasiekė didelių laimėjimų. 
Prancūzija, Vokietija (iš
skyrus Sovietijos užimtąją

sius asmenis.
J. V—gas

—Jie, tėve, ėjo ir ėjo ta 
pačia kryptimi, kurią Že
maitė buvo jiems nurodžius.
Ej<> ir žiūrėjo, kad saulė vi
sada tekėtų j.ems iš dešinės ros ir turėjo sustoti. Jie gy- 
pusės. o leistųsi iš kairės. vena ir dabar pajūry, neto-'

—Bet saulė ne visada jį nuo žemaičių.
X_ • - XX_ VT * 1 • T7 J__“šviečia, 
kai oras

AiaiKi.

dėjo Žemaitę niekinti. Dėl 
to tarp žemaičių kilo dideli 
vaidai ir prasidėjo vienų 
prieš kitus karas. Bet Že 
narte smarkiai maištinin

su. . . . . Jungtinėmis Amerikos
sudalyti sąjungą, kurioje valstybėmis kaip buvo taip 
butų vedama vienoda muitų ■ jr jljkti llra i L
politika, ir vienodai regu- _ r .... .. .
liuojamos tame visame plo-l Eul0l,0s ukln! apstjungt-

kus nubaudė. Jos įsakymu j te rinkos kainos. Ta sąjun- ,sek?. los r«lkal>!
■ atvyko deivė Giltinė su savo! ga pavadinu Europo, Ūkio suglaudimas. Ir tas vėl pi.- 

- ‘ ' — Bendruomene, jos sutartis moJe e,1.ėJ.e tam’
pasirašyto Romoje. i ™u nU°Tolimesnis Europos apsi-Ic,os <>-ktaiuiinio bolsevta-

keti ir čia išklausto sandė
lius. Žmonių ten milionai 
badauja.

Neblogai ten ir vyrams, 
ypač ^meilės“ vyrams šven
tėje, kuri minima kasmet.

J ą dieną savo vyrus my
linčios moterys visaip sten- į

NEVISOS IR VARNOS
GALI SUSIKALBĖTI

Mokslirnkai patyrė, kad, 
pavyzdžiui, Amerikos var
nos negali susikalbėti su 
Prancūzijos varnomis, o 
Prancūzijos varnos nesusi
kalba su Anglijos vantomis, 
arba. kitaip sakant, kiekvie
no ki-ašto vainos kalba kita 
kalba.

Tas patirta užrekordavus 
varnų kranksėjimą Įvairiais

giasi savo meilę parodyti,; atvejais. Tos pačios vietos 
net plaudamos jiems kojas, į vainos, išgirdusios užrekor- 
papuošdamos juos gražiau-, kranksėjimą pavojui

__ _________ _ ______  S^U gėlių vainikais, melsda-, įspėti, tuoj slėpėsi, o jei tai
mo grėsmės. Taigi, visi 300! mOt,L kad jie sveiki ilgai gy-l puvo kvietimas “i svečius,” 

ventu. I hmi atlėkė. O kito krašto

dukterimis Pavietre ir Cho
lera, maištininkai ėmė labai 
sirgti ir mirti, o dievas Py- 
kuoi.s gabeno numirėlius į 
pragarą. Likusieji gyvi pa
sidavė ir pradėjo prašyti

jungimo reikalas užkliuvo, ... . „. _
už Anglijos. Anglijos pade- ml™*! europteaų, Europos 

® J , . apvienvta pramone, atomotis ir reikalai via ypatingi - - -

tuoj
varnos tos “svetimšalės” gi-

» minaiėtš kalbos nesuprato
ir i ją visai neatsiliepė.

Gal panašiai ir kiti pauk
ščiai Įvairiuose kraštuose 
savaip kalba?

LT .zTi\žį jie uaic, G kur dabar via žemai- sįdavė ir pradėjo prašyti tis ir reikalai yra ypatingi. aPViVI,rVU1 F,iU,‘w,!c» atw*Ilu vacma vaitai? • 
Žemaitės susimylėjimo. Bet Gyvendami saloje ; anglai energijos išnaudojimas bus j

,.......................... J ramybės jau nebuvo. Išgirdę iš sęno jaučiasi nuo Europos j.^U(,on Roval su Klem'i Gal teisingi yra tie, kurie'
—Tokia s atvejais Jie ga- Taip sako žemaičių tautosa- apįe žemaičių laimingą že- atsiskyrę. Bet Anglija taip liaUb 'sako, kad kokie žmonės, to

lėjo ilsėtis, teve. Sakoma, ka. Kai žemaičiai apsistojo mę, juos užpuolė atvykę iš pat iš seno valdė didžiausius Ateityje Europos ūkinis ir kia ir jų valdžia. Iš tikmjų.
kad kaitą suguie jie Į sieną nurodytoj jiems vietoj, Že- užjūrio svet.mos tautos žmo- plotus nūn laisvai su ja su- politinis apsijungimas turės Mes pįktir.amės, kai pa-
ir sudėjo savo kojas į krūvą.; maitė buvo dar sykį atvyku- nės. žemaitė sušaukė savo sirišusius už Anglijos ribų. nugalėti oar nevieną kliu- aįškėja. kad kuris nors že-
Kai išsimiegoję pabudo ir į si jų pažiūrėti ir pamokyti, vyrus ir užpuolikus sunaiki- - — ’ •
norėio atsikelti, nežinoio, i ko iie dar nežinoio. hok.>,. ciiovoe Porbnnoc

ir
i.uvo ai

kelias dienas lijo?
dniaukęs -į 9

norėjo atsikelti, nežinojo, i ko jie dar nežinojo, 
katros kurio kojos. Tik už- j —q kaip ji galėjo iš dan
ėjęs nepažįstamas žmogus gaus nusileisti?
juos prikėlė, užtraukęs laz- _ jį
ria vienam kitam per nugaią Į kej jaįs

Maiki, jau čia išmislas. giežią dieną žemaičių žemę
Aš, tėve. netvirtinu,kad

Į LIETUVĄ VAŽIAVO 
MELSTIS

Bolševiku “Vilnies” re-«.
daktorius ir direktorius Jo
nas Mažeika, išvykęs Į Lie
tuvą su ekskui-sija, skuba 
“Vilnai” pranešti, kad jis ir 
kiti, Vilniuje pinigus banke 
išmainę, skubėję vykti i Au
šros Vartų ir kitas bažny
čias.

Tie plotai tai Australija, tj, bet kas jau pavyko pa- mesnįs ar aukštesnis val- 
N. Zelandija. Kanada. Indi- s*e^i, turi mus nuošiidžiai džios pareigūnas savo padė- 
ja, Pakistanas, Gana. Nige- džiuginti ir stirinti musų tuo ar ųjĮU j^du panaudo- 
rija ir kt. viltis, kad pasiekto laimėji- ja reikalams, o iš ant-

Kai Anglija su savo to- mo i*' Europos visokios pa- ,.os pUSps, toki pareigūną 
mis seniau vadinamomis do- žangos jau niekas nepajėgs

sustabdyti.

no. Dabar dievas Perkūnas 
jau liepė jai grįžti į dangų, 
ir ji išnyko. Negalėdami su- 

nusileido stebuklų prast., kaip visa tai pasida- 
Sakoma, kad vieną rė, žemaičiai piadėjo kalbė

ti, kad Žemaitė negalėjusi 
būti jų motina, o tik kažko
kia ragana. Žemaitės vardu 
pasivadinusi. Jie atšalo nuo 
jos pamokų, išnyko vienybė, 
prasidėjo ginčai ir žuvo visa 
jų laimė. Dievas Perkūnas 
nutarė juos nubausti: at
siuntė Giltinę su Pavietre 
ir Cholera, žmonės pradėjo 
mirti, o numirėlius Pykuolis 
gabeno į pragarą, kaip ir 
irmiau. Pagaliau Žema.tei

ištiko baisi audra. Oras taipiš Iki u ju taip buvo: aš tik
sakau, kad taip bvloja že-, 2emė pragaiš. Bet staiga su
manių tautosaka.

- O ka ii daugiau sako?
—Ji sako, kad persikėlus

žemaičiams per ežerą, juos 
užpuolė trys labai karingos 
tautos. Ir priešai būtų juos 
išnaikinę, jeigu žemaičiams 
nebūtų pribuvę į pagalbą 
tie trys aniuolai.kuriuos Že
maitė buvo paskyrus juos 
saugoti. Aniuolai padalijo 
savo žmones į tris dalis ir 
užupolikus sumušė.

— Bet pasakyk, kodėlgiže
maičius visi užpuldavo?

— Ne visi, tėve,. Pavyz
džiui, jie užėjo prie vieno 
ežero apsigyvenusią tautą, 
kuri labai svetingai juos pri
ėmė. Tai buvo latviai. Nuo 
latvių žemaičiai išmoko že 
me dirbti, o latviai nuo že
maičių išmoko kai iauti. Su
sivienijus žemaičiams su lat 
viais, jokia tauta jau nebe
įstengė jiems atsilaikyti ko
voje. Ir kai vėliau žemaičiai 
pakilo kariauti toliau, lat 
viai jau nenorėjo nuo jų at
silikti ir nuėjo visi kartu.

—O kur jie visi nuėjo?
—Eidami vis toliau ir to

liau, jie užėjo prūsų tautą, 
kuri tap pat maloniai juos 
priėmė. Pas pi-ūsus paviešė
ję, žemaičiai su latviais tęsė 
savo kelionę toliau. Paga

dūko, kad rodėsi, jog visa

kurys nurimo, dargus atsi
darė ir žemaičiai pamatė 
aukso žirgu išjojančią ne
apsakomai giažią moteriškę. 
;ą lydėjo aniuolai. irgi auk
so žirgais jodami. Visą šitą 
paradą sekė įvairūs gyvuliai 
ir paukščiai, visi žėrėjo dan
giška šviesa ir visus lydėjo 
neapsakomai graži muzika. 
Bet greitai dangus vėl apte
mo ir žemėn nusileido juo
das debesis. Tą patį vakarą 
pasirodė apdriskusi ubagė, 
Kuri piadėjo gydyti ligonius 
ir daryti kitokius stebuklus. 
Tai buvo Žemaitė. Užėjus 
pas vieną vargingą našlę, 
kur sirgo du vaikai,vienas 
raupais, o kitam koja buvo 
. ulaužta. Žemaitė juos išgy
dė ir tai našlei pasakė: ’ Aš 
esu Žemaitė, tavo ir tavo 
tautos motina, ta pati mote
ris, kurią jūs matėt ant dan
gaus, aniuolu lydimą. Aš 

kilusi iš mirtingu žmo-
O'
esu

pagailo savo vaikų, ir ji at- 
: iuntė iš dangaus savo sūnų 
Duongį, kad padėtų jiems 
atsteigti laimę. Duongis at
vyko persirengęs Į elgetą, 
bet kadargl šunys jo nelo
jo. tai žemaičiai nusprendė, 
kad tas atėjūnas pavojingas, 
ir nutarė jį užmušti. Tas pla
nas betgi nepavyko. Elgeta 
-umetė juos Į krūvą, po jais 
į; rasi vėrė žemė ir visus juos 
prarijo.

—Kažin, Maiki, ar galė
jo taip būti?

—Ar tėvas jau netiki ste
buklais?

—Šiur, kad tikiu.
—Nu, jeigu tiki, tai nea-

minijomis, su buvusiomis, 
dabar susijungusiomis į 
‘Commonvvealth of Nations’ j 
artimai tebegyvena ir nuo
lat turi bendrų ūkišku rei- --------
kalų, turi tuos reikalus da- Žvirblelis, rodos, toks nu
boti ir kalbėdama apie ap- žas paukštelis, o žiūrėkite, 
sijungimą su Europos vais- kokį griežtą Įsakymą 1744 
lybėmis. Derybos tarp Ang- birželio 22 d. išleido Prū- 
lijos ir Europos šešių, susi- sDOj: karalus jiems naikinti, 
jungusių į Europos Ūkio Tas įsakymas nustatė, 
Bendruomenę, bus dar ilgos kiek kiekvienas valstietis ar 
ir pareikalaus nemažai kom- miestietis turėjo išnaikinti 
promisų, bet Anglijos par- žvirblių ir varnų. Kasmet 
lamento nutarimas jau pa- kiekvienas valstietis turėjo 
darytas ir tai yra didelis pristatyti atitinkamai istai- 
Europos vienybės laimėji-; gai po 12 žvirblio galvų, 
mas. Anglus paskatino ap- kerdžius, kumetis ir kt. po 
sispręsti laikinai pasunkėju- b. miestiečiai, kurie turi lau- 
si Anglijos ūkinė padėtis. kus. taip pat privalėjo su 

Jau dabar galima pasaky- gauti po 12, o sodininkai po

PRIVALĖJO ŽVIRBLIUS 
NAIKINTI

ti, kad Europos apsijungi- l-> žvirblių, 
mas tuo nesibaigs. Anglijos Girininkai, eiguliai, sar- 
pavyzdys paveikė likusias gai turėjo atnešti 24 varnų 
Europos valstybes. Pirmuti- r agus.
nč Austr.ja jau pasisakė,! Įstaigos išduodavo kvitus 
kad jos vyriausybė turi ne-|už' pristatytas žvirblių gal- 
delsdama pradėti deiybas vas ir varnų nagus. Už Įsako 
su Europos Ūkio Bendruo- nevykdymą valstiečiai ir 
mene Įjungimo Į ją reika- m'estiečiai buvo baudžiami 
lu.

nių, bet danguje ištekėjau 
už dievo Perkūno ir dabar bejok.
atvykau jus pamokyti, kad —Olrait, Maik, aš jau ty
lūs būtumėt laimingiausi iš lesiu. Sakyk, kaip buvo to- 
visų tautų. Paskui aš vė! grį- liau?
šių į dangų, nes mums dan- —Toliau, tėve, buvo dar
giškiems nevalia ilgai būti įdomesniu nuotykių. Dėl 
žemėje“. Ir iš tikro. Žemai- žemaičių susipyko dievai ir 
tės pamokyti, žemaičiai su- danguje kilo didelis karas, 
kūrė laimingą gyvenimą. Bet paliksim tai kitam kar- 

1 iau jie pamatė ore nušvitu-jBet tada atsirado pavyduo- tui.
šią Žemaitę su vėliava ran- lių ir maištininkų, kurie pra- —Okei, aš tavęs lauksiu.

Austriją paseks Danija. 
Jau nesvyruodama pasisakė 
už Įstojimą Šveicarija, atro
do, paskubės padalyti tą pa
ti ir kitos Skandinavijos 
valstybės.

Formalus tų

pinigine bausme.

KAM GERAI INDIJOJ?

vėl renkame kuriai nors at
sakingai vietai — majoru, 
parlamento nariu ir t. t.

Štai keli pavyzdžiai, ku
riuos šiomis dienomis primi
nė toks rimtas laikraštis 
“The Christian Science Mo
nitor” ir kuriuos patys mes 
dar galime atsiminti. Jie im
ti iš Massachusetts valsti
jos, bet panašių pavyzdžių 
netiūksta ir kitose valsti
jose.

James M. Curley daugu
ma Bostono gyventojų i inko 
majoiu net 4 terminams, 
nors teismas jį buvo baudęs 
ir. žinoma, ne uš girtinus 
darbus.

Kongresmonas T. I^ine 
1956 m. buvo nubaustas už 
pajamų slėpimą ir valstybi
nių mokesčių nedamokėji- 
mą (nubaustas sumokėti nu
suktus mokesčius, $10,000 
pabaudos ir 4 mėn. kalėti 
pataisos namuose), o jis po 
to jau du kartu buvo per
rinktas kongresmonu.

John Patrick Connoly uz 
kyšį buvo nubaustas 3-4 me
tus kalėti, bet atsėdėjus 2 
eu puse metų buvo išleistas, 
gubernatoriaus Dever visai 
amnestuotas ir 1959 m.

Linkime pai-sivežti daug
dvasios šventos.

a S’ S--.—i
ĮDOMIOS KNYGOS 

ROMANAI

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$5.00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina
$4.00.

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

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

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s
romanas Iš Vinco Kudirkos

išrinktas Bostono miesto ta motinos meilę, jos tikslą ir 
rvhos nariu. rūpestį išauklėti savo val

ias draudžiama skersti, to- Mass. seimelio narys Ch. l<tis pilnais žmonėmis ir ti
re ik a 1 ų dėl jų pilna net dideliuose laimelio šiais metais ntibau- k’ais lietuviais, 3.4 psl.,

sprendimas pareikalaus ne- miestuose. Neretas atsitiki- stas už vagystę 1 metus pa- kaina $4.00.
mažai laiko, bet turint gal- mas. kari atsigulusios gatvė- taisos namu. Byla jau buvo Tas knygas galima gauti
voje, kad daugiausiai pa- je karvės sulaiko ištisą auto- iškelta, bet į seimeli praei- Keleivio administracijoj
grindo turėjęs svvruoti An- mobilių virtinę. Kadangi ne- tą lapkričio mėnesį jus buvo 636 Broadvvay, So. Boston 
glijos parlamentas, ilgiau- galima jų skersti, tai rirauri- išrinktas. 27, Mass.

Visų pirma karvėms, nes 
jos ten laikomos šventomis.
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ANTANAS TULYS

Gaidžiu kova
čia spausdinama novelė paimta iš to autoriaus nese

niai pasirodžiusios knygos “Tūzu Klubas.” kurią išleido
Terros bendrovė. Knygos kaina $3.00. Knyga gaunama ir 

Keleivio administracijoje.

Kumberlando kalnų grandinėje i Erelio viršūnę mes 
įkopėme vienuoliktą valandą, čia liepsnojo kalnų saulė, o 
apačioje slinko debesys, miglos ir paslaptys. Pro jų ply
šius spindėjo auksinių ir žalių spalvų mišinys. Kalnų di- į 
dybė ir lengvas oras žadino jausmą, kad iš čia kielionė i į 
pražūti būtų greita ir lengva.

Už vieno staigaus užsisukimo mes radome kaimeli— 
kalno viršūnėje, kaip erelio lizde, gyveno žmonės. Pliki 
nameliai stovėjo tik vienoje kelio pusėje, prisiglaudę 
prie smailgalio. Kitoje kelio pusėje niūrojo eglaičių ir 
klevelių mišinio truputį slepiama staigi kalno nuolaida, 
praraja. Kaimelyje buvo viena visokių daiktų ir daiktelių 
krautuvė ir vienos sektos bažnytėlė. Tarp krautuvės ir baž
nyčios šūkavo ratu susispietęs žmonių būrys. Kadangi 
buvo šiokia diena ir dar prieš pietus, tai mus sudomino, 
ką ten dabar tie žmonės daro, ko jie jaudinasi. Pasuko
me automobili iš kelio ir išlipome pažiūrėti.

Žmonės buvo apsitaisę kasdieniniais rūbais, kiti sta
čiai nudriskę; vyrai vienmaiškiniai. o moterys lengvo
mis, apšiurusiomis sukniomis. Suaugusiųjų tarpe mai
šėsi keli berniukai ir mergaitės. Jie visi buvo saulės nu
degti, apvalūs, pilni sveikatos ir smagiais, nois ir susi
jaudinusiais veidais, žiūrėdamas i tuos žmones, jų na
melius, pajutau dar didesnę vienumą, dar gilesnį ilgesį. 
Nesimatė čia nei vieno šuns, nei vieno naminio gyvulio 
bei paukščio, ir teko spėti, kad naktį aplink šį kaimą kau
kia kajotai, sukeldami dar didesnį ilgesį ir aiškesnę 
vienumą.

M1LIOMERIVS. MARINAS IR POLICIJA

iš kariuomenės pabėgo marinas Dion Davis, 19 me
tu vyrukas (kairėj). J j priglaudė savo dvare mi'ionie- 
lius John Harrell (šalia marino). Kai policija norėjo 
mariną areštuoti. J. Harrell pasipriešino. Jis sutelkė 
"Konservatyvės Krikšėionią Bažnyčios” narius, kad 
padėtu jam ginti dezertyrą. 109 Illinois valstijos po
licininkai ir 25 FBI policininkai, Įsiveržė į turtuolio 
dvarą ir išsigabeno jį ir pabėgėli į kalėjimą, . . Taip 
pasibaigė turtuolio grasinimai “nepasiduoti iki galo.”

BŪRO VASARA

Ale dabak, brolau! aš tau daugiau pasakysiu.
Tu su manim žinai, kaip būrą, baudžiava baudžia; 
lr, kaip bėdžius toks, kasdien kantriai pasilenkęs, 
Po baisioms vargų naštoms vos gal atsidvėsti!
Ak, kas gal visokias mūsų bėdas surokuoti!
Vasara, juk žinai, kasmet tik vos pasirodo,
Štai kiekviens žioplys jau būrą pradeda stumdyt. 
Kaspare, ant galvos iškėlęs skiauterę riebią.
Kaip gaidys vištas gainiodams gąsdina žmones;
Ale jo tarnas Diksas dar baisiau pasipurtin’,
Kad jis kardpalaikį, nei pons, prie šalies prikabinęs 
Tarp baudžiauninkų mudraudams rėkti pagauna:

! nas gavo mokėti.
Tabako “karalius” Rich- 

ard Reynolds trims žmo
noms, su kuriomis jis išsi
skyrė, sumokėjo daugiau ne 

■ 11 milionų dolerių. Dau
giausiai kaštavo pirmoji 
žmona— Elizabeth Dillard, 
su kuria Reynolds persisky
rė 1946 m. Ji gavo alimen
tų 9 milionus ir keturiems 
t alkams tris milionus. An
trosios žmonos jis sugebė
jo atsikratyti už 2 milionu 
dolerių, namą New Yorke, 
vilą Miami Beach ir 3 Ca
dillac1^.

Su trečiąją žmona Muriel 
Greerough pereiskyrė 1960 
m., jai gauna mokėti kas 
mėnuo po §1,000.

Automobilių “karalius” 
Horace Dodge persiskyrė su 
keturiomis žmonomis ir kie
kviena jų jam kaštavo po 
vieną milioną dolerių.

Batų pramonės milionie- 
lius Harry Kari, pereiskyręs 

i su pirmąja žmona aktore 
Mario MacDonald, sumokė
jo vieną milioną ir kiekvie
nam vaikui (dviem įsūny- 

. tiems ir vienam, reikia spė- 
•ti, savam moka po $250 
Į kas mėnuo.

Su antrąja žmona jis te
gyveno 23 dienas, bet ali
mentų sumokėjo §112,000, 
taigi viena su ta žmona gy
venta diena jam atsiėjo 
$4.900.

Milionierius Tommy Man- 
ville vedė 12 kartų ir juo

sį moka $800, o vėliau po 1923 metais.
1,200 dolerių. , Amerikietė Gertrūda Ėd

iki šiol negirdėtos sumos erle buvo pirmoji moteris, 
reikalauja Marjorie Hart- 1926 m. perplaukusi Angli-
ford. Iš vyro 47 milionų ji 
reikalauja 25 milionus. Kiek 
jai teismas priteis, vėliau 
sužinosime.

PIRMOSIOS

Prancūzė Olympe de 
Gouges buvo pirmoji profe
sionalė laikraštininke 1793 
metais. Per revoliuciją giljo
tina jai galvą nukirto.

Lenkė Marija Sklodovvska 
-Curie buvo pirmoji moterisx v

Prancūzijos mokslų akade
mijos narė, išrinkta 1922 m.

Eugenija Nibovet buvo 
pirmoji leidėja, leidusi nuo 
1848 metų “La Yoix dės 
Femme” žurnalą, kuris bu
vo pavestas išimtinai mote
rų reikalams.

Suomė Jadvyga Gebhard 
buvo pirmoji moteris, pate
kusi i parlamentą 1907 m.

Piene Mortier buvo pir
moji moteris, gavusi leidi
mą zepeliną valiuoti.

Prancūzė Zuzana Leng- 
len pirmoji teniso čempionė

jos kanalą.
Amerikietė Amelia Ehr- 

hardt buvo pirmoji moteris 
perskridusi Atlantą 1933 m.

Blanche Etienne buvo pir
moji taksio vairuotoja Pa
ryžiuje 1904 metais.

Ona Liorentaitė buvo pir
moji moteris nepriklauso
moj Lietuvoj, gavusi leidi
mą vairuoti civilinį lėktu
vą.

DARBŠTI BITELĖ

Kol bitė surenka 3 unci
jas medaus, ji turi aplaksty
ti milioną žiedų. Iš avilio bi
tė telekia 40 mylių greičiu 
per valandą, o grįždama ra
tuota su trimis ketvirtada
liais savo kūno svorio kro
viniu, ji bepajėgia lėkti 20 
mylių per valandą.

Bitė iš vieno pusės akro 
žydinčių obelių gali surinkti 
20 svarų medaus, o iš tokio 
pat ploto žydinčiu baltųjų 
akacijų net 4000 svarų.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

x x. , x , .. x. Nes jis viskytnau uz poną nor padaryti,įsiskverbę i kalniečiu rata, pamatėme bent dešimties, T .... - -- *-1 • 7 i . x.. ... Ir aukščiau uz 11, tik mislyk, veržiasi sėstis,kvadratinių metru keturkampi, virte apvesta ir piuveno- . . . . , 1• - -i tv " • -- -- • -j • * ?. x Ar tai švankus darbs, ar reik taip viešpatį niekint?mis išpiltą. Du vyrai ėjo iš jo, nešdami po supešiotą ma
žytį gaidį, o trečias su piūvenomis lindo į keturkampį, 
kurį kalniečiai vadino gaidžių arena. Jisai užbarstė tas 
vietas, kurios buvo nuo kraujo ridos arba raudonos. Ne
trukus tie patys vyrai atnešė į areną kitus du gaidžius.
Aukštesnysis vyras laikė baltą gadį, o žemesnysis rudą.
Gaidžiai buvo ne ka didesni už gerą balandį, gyvomis, ... ,, . , , _ .,
. ,. . ,. . . ‘ ., , . t» j Ale kuo gal biednas bure savo vėdarą linksmint,žvaliomis akimis ir tviskančiomis plunksnomis. Rudas T. , . , ...... .7.,, x., . ....... , Kad jam plutos tik ir kežas vos pasiliko.gaidys buvo tikrai gražus paukštis, žalios ir raudonos J

O kad bloznas toks savo ponui išsišiepia,
Ar dyvai, kad būrą jis jau visą suėda?
Juk žinai, brolau, koktu, kad svilina saulė,
Ir, kad, prakaitui srovėms per nugarą teškant, 
Jau ir blogs skilvys dėl pietų pradeda skųstis: 
Rods, ir jam perlenkio reik kasdien pasitiešyt.

plunksnos ant jo tviskėjo ir mirgėjo. O antrasis buvo bal
tas kaip sniegas, ir blizgėjo taip pat, kaip sniegas. Jis 
atrodė truputį didesnis už raudonąjį, bet abudu buvo 
menkučiai, galėjo turėti po tris ar keturis svarus. Nu
kirptomis skiauterėmis, ilgosios plunksnos taip pat apkar
pytos, kad nekliudytų jiems kovos metu.

Vyrai pamaži tvirtino prie gaidžių pentinų dviaš
menius, truputį lenktus peilius, kaip kalniečiai mums pa
sakojo, buvo tiktai tam reikalui išgalvoti. Toliau mes 
pamatėme, kad jie yra aštrūs, kaip skustuvas—tiek aš
trūs, kad perkerta ore lekiančią plunksną.

Rate ėjo didelis judėjimas. Ir vyrai ir moterys ner
vingai rėkavo, švaistė rankas, “let‘s go!” šaukė. Tik tie 
ji, kurie dėjo dolerius už raudonąjį arba baltąjį gaidį 
stovėjo susikaupę ir tylūs—jų balsas išlėkdavo tik pa 
siūlant arba priimant lažybų pasiūlymą. Vienas vyras sto 
vėjo tylus, kaip stulpas—jisai turėjo negrą už jį kalbė
ti. Tas negras laikė iškeltą saują mažų ir didelių bankno 
tų ir nesustojamai šūkavo.

—Du už raudonąjį, dešimt už raudonąjį, kas ima*. 
Šimtą už raudonąjį, kas ima?

Kai jo pasiūlymai buvo rankos pakėlimu arba gal 
vos palenkmu priimti, negras vėl tą patį šaukė:

—Du už raudonąjį, dešimt už raudonąjį, kas ima7 
Šimtą už raudonąjį, kas ima?

Šie žmonės, matyt, yra visi savo žodžio verti, nes la 
žybas jie vedė žodžiais bei ženklais, pinigų iš ankstt 
nesudėdami.

Mano Faustina tuo tarpu davė visokius klausimu? 
vienam ramiam vyrui, kuris atrodė viską žinąs apie U 
gaidžių veislę ir apie tuodu gaidžius. Greitai stosiančii 
į kovą gaidžių tėvai, kaip pasakojo tas ramus vyras, yra 
pasižymėję: kovoję su geriausiais peštukais. Rudojo tė
vas, praradęs koją arenoje, tebėra gyvas ir dar apniur- 
kąs bet gaidį. Jaunikliai lekia nuo jo, pamatę piktas jc 
akis, o senesnieji—atsiminę galingą ir garbingą jo pra
eitį. Baltojo tėvas—miręs kovoje, bet taip pat buvęs pa
sižymėjęs, užmušęs kelis geras gaidžius. O šios kovos da
lyviai, kaip vienas, taip ir antras, yra nukovę po du pa
čiu geriausiu paukščiu ir išėję iš arenos mažai sužeisti. 
Tačiau rudasis gaidys turįs daugiau šansų laimėti. Jo gi
minė esanti geriau pasižymėjusi. Nors, kaip viskas, taip 
ir gaidžiai, be kito, reikalauja ir laimės.

Daugiau pinigų buvo siūloma už raudonąjį. J galą,

Taip vargingai jis, savo sausą truputį kramtęs, 
Ir ištroškęs, jau malkelio gert užsigeidžia.
O ką gere, kad skinkio jam nė viens nepasiūlo? 
Taip jis iš bėdos, pas klaną kokį nušokęs.
Ištisas ir didžiai dūsaudams vandeni laka.
Kur vabalai visokie su varlėms šokinėja:
O štai Diksas su lazda dar muša nabagą.

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimų 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

, 1 kaina ........................................ $1.25
j trumpiau jis su kurna zmo- DIEN0JANT. karaliaQS-
i na tegVVenO, tuo ji jam I sūnaus Kipro Biebnio Įdomūs atsi-
hvt»r><riyi’i kočrovn i ’"’"imai. 464 nsl.. kaina. ... $6.00loiangiau kaštavo. Į 1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi-

Savo buvusiai žmonai! "in?M »**">£ 592
Pat Gaston, su kuria jis te-

O it, ŽVILGSNIS 1 PRAEITI K. ži, o i-
I \ — menesiu, JIS SU- domūs atsirrinirrai, 477 psl., kai-
• mokėjo $52,000, kitai, su na ........................... *5-00-
kuria gyveno 12 dienų, jis! pasaįųt.io lietuvių žinynas 
sumokėjo $140,000. Bet 
brangiausiai Jani atsiejo 
Macie Ainsvvorth, su kuria 
jis tegyveno 17 su puse va
landų, o gavo sumokėti net 
$280,000. Vadinasi, kiek
viena vedybinio gyvenimo 
minutė jam atsiėjo 631 do
leris.

Šitos istorijos negalima

paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių j- anglų kalbami?

Ijgfityiua nasanl?.
464psl‘. Kaina ..7777.... 7. $6.50

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
326 pusi. kaina .........................$5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
butienė. J. Gimbutas .T. Tingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl.. 
kaina .........................................  $5.00

baigti, nepaminėjus ir WirI-.LENGVAS fc€nAS išmokit ANG. 
thropo Rockefellerio, kuris
po šešių vedybinio gyveni
mo metų persiskyrė su lietu
vaite Barbora Paulėkiūte, 
angliakasio dukterimi. Bar

an- borą gavo bene penkis mi-Tai ištrauka iš Kristijono Donelaičio “Metų* 
tros dalies—Vasaros darbai. Pirmą karta -‘Metai’’ buvo Komis dolerių ir sūnui iki 
išleisti 1818 metais. 18 raet’J amžiaus kas mene-

Milionas už žmona
Buvo laikas, kad žmonas 

vogdavo. Buvo laikas, ka
da žmonas už pinigus pirk
davo. Buvo laikas, kada su 
žmona kartu eidavo didesnė 
ar mažesnė pasoga. Kai kur 
ir šiandien pasoga nėra išė
jusi iš mados, o Lietuvoj 
kai kuriose Ežerėnų kraš
to vietosi žmonos dar ir “va
giamos,” bet su jaunosios ir 
tėvu žinia. . .c

Amerikoje šiandien žmo
nų nei vagia, nei perka, nei 
kartu su jaunąja pasoga

yra privaloma. Bet jei kas tėjimus. 
nori žmoną keisti, tai jau 
brangiai atsieina. Ir vis dėl
to trečdalis išsiskiria.

Paprasto vyro žmona, aiš
ku, ką čia gali gauti, jei ski
riantis teismas ir pripažįsta 
vyrą kaltu. Kas kita turtuo
liai, milionieriai. Jiems ten
ka savo buvusioms žmo
noms riebiai mokėti, nore ta 
jo žmonelė iki vedybų ir 
cento prie dūšios neturėjo.

Štai keli pavyzdžiai, kiek 
kas už savo buvusias žmo-

Kas veda, tai yra kaip tas, 
kuris išeina žvejoti Į jūras: ne
žino. kas jo laukia—gal atsineš 
perlus, gal žuvis, o gal tik ken-

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina.................... 75 Cnt.
MARLBOROUGR'S LITHUANIAN

SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. pe
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kair.a ............................. $1.25

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo p ieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina.................................. $3.00.

NEMUNO SCNCi
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina .

Andriaus Value- 
nus- 

$1.00

kada nebesirado pinigų už baltąjį, kai kurie rudojo gai
džio entuziastai jau siūlė tris dolerius prieš du, net ketu- 
rius prieš du. Dabar lažybos vėl pagyvėjo, vėl atsirado 
dedančių už baltąjį.

—Dvidešimt dolerių prieš dešimtį, kas ima?—šau
kė negras.

—Aš, atsiliepė Faustina.
. Negras pažvelgė į savo poną, kuris linktelėjo jam 

galvą.
—Tu nieko nežinai apie šį sportą.— pastebėjau 

žmonai.
—Baltasis didesnis; jis laimės,—atsakė ji.
Pagaliau vyrai paleido gaidžius viduryje arenos vie

ną prieš antrą.
(Bus daugiau)

Į HOLLYWOODĄ

Kylanti žvaigždė Jean Rob- 
bins iš Bavside, N. Y., vyk
sta į Hollysvoodą dalyvauti 
sukant filmą Wagon Train.

IJETUVTŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojime?-' pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga sn daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU. K. B 
Kriaučiūno atsiminimai iš A°tu- 
▼es ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ............ $2.00

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug infonnacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI. 
STAU3 VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ......................... $1.26

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

KŲDEL AS NETIKTU 1 DTEVĄ? 
Atvira nuomonė. įdomūs argumen 
tai. Kaina ............................. 20 Cnt

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystė* dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti viršai, 631 puslapis 
Kaina .................................... $6.00

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

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

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

ŽEAIfi DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina__ .$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės sar.tva: ka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct

ISĘJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

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

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ............................ $2.25

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
piu. Kaina .............................. $1.00

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė, 250 įvairių lieta, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina..................$1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga. 250 
puslapių. Kaina .......................  $2.50
KISS IN THE DARK. J. Jazmino 

anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATI.AIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

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

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardu, 
nas. Kaina............................ 25 Cnt

TAVO KELIAS 1 SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpoois buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

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

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

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvo? ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., gers? popierius, 
kaina ....................................... $10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS130 K Broadvay —— Jo.
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Pasileidau plačiais keliais
(Tęsinys)

(Kelionės įspūdžiai)
Pasiekus šioje papėdėje 

aptvertą aikštelę), palydo
vas tyčia sulaiko turistus 
trumpam laikui pasigrožėti, 
o tuo tarpu srovė, atsimušus 
i uolą, ištisais kibirais ver
čia vandeni ant galvos ir ne
gali atsiprašyti. Tada kuo 
greičiau suk nugarą. Mūsų 
grupėje pora paauglių, po 
10-12 melų berniūkščiai, 
net bliauti ėmė, kol supuo
lę didesni apsuko atbulus.

Išsikėlus Į viršų ir perė
jus į žemyną, yra nuo kran
to nuvestas pustiltis su gero
ku bokštu viską apžiūrėti 
iš viršaus, o nusileidus že
myn, gali sėsti i laiveli, va
dinamą Mergelė ant ban
gų (Maid of the Mist) ir ta
ve priveš prie srovių. O 
kad vaizdas būtų pilnesnis, 
nepatingėkit pereiti Kana
dos pusėn ir apžiūrėti abu 
krioklius iš kito šono. Ir čia 
yra aukštas (Falls View Ob- 
servation Tower) kritimams

anos (atseit Liudvikinės) 
gubernatoriumi, bet netai
kus savųjų prancūzų buvo

Niagara tai jaunavedžių ar senelių prieglaudas karš- 
Meka. Bet Niagara drauge ti. O vaikai, kaip žvirbliai 
ir nuolatinių kovų laukas, apaugę plunksnomis, išlaks- 
Čia jau daugel tūkstančių tė lengvesnės duonos ieško- 
metų kovoja negyvoji gam- ti, palikę pakelėse skelbimų 
ta: vandens sriautai grau- lentas su ryškiais užrašais: 
žia uolas; žmor.ės Kovojo for Sale—parduodama. O 
ir su gamta ir tarp savęs, žemė, atrodo, naši. Mylin- 
Džiugu, kad žmonių čia ves- čiam ją galima būtų gyventi.

su žmogaus ūgio, berods, < —Moku, sakau,
balto marmoro krucifiksu, j nemokėsi, 
prikaltu prie kryžiaus pirš
to storumo kūgio formos 
aukštom daugiakampėm 
galvutėm vinimis. Nukry
žiuotasis parietęs kojas, pa
kėlęs kiek dešinį petį ir gal
vą, lyg bandytų atsipalai

kur čia ŽALGIRIO MŪŠIS

~Tai .S 1 angliŠ" Neturintieji laiko storų kny-
Lietuvos istori

nužudytas.
Jau aukščiau mūsų minėta į tos tarpusavio kovos jau nu- Bet at „.liktinio pakeleivio' duoti nuo kryžiaus. Žaizdos

kai? — vėl klausia.
Sakau, kad »š maniau,jog aP*e

čia kokie airišiai... O ji: jos svarbų įvykį skaityti 
—Pas Rožėną važiuoji

ir kažinka manai
Broleliai jūs mano,-ne tik

šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti. 

“Keleivis” išleido istori-
Ožkos saia, kaip lygiai ir j ėjo pusantro šimto metu už- liūdnas svajas staitra išblaš- ryškiai pabrėžtos kraujo dė- , 1 „ . , . . _ ~
Trijų Seserų salos, tari sa- marstin ir iš jų tik didingi ko retas vaizdas. Prasmukus mėmis. Visos kitos šv. stovy- "“f13110- Tok sarmatą jos daktares Vandos Smo- 

• . • . - _ • j i • v i.- -• .i- .. • a. i • i • x . . .i - . - - kaip gyvas neturėjau. Kad oivo istorinę praeiti.
Anglų karininkas John

Stedman nupirkęs iš Seneca 
mdėnų didžiąją salą, kuri 
apima apie 70 akrų žemės, 
ir 1779 m. perkėlęs ten ke
letą gyvulių. Bet žiema bu- 

1 vusi tokia kieta, kad visi gy
vuliai iškritę ir likusi tik 
viena barzdota ožkytė, ku
rios garbei sala ir pavadin
ta Ožkos vardu.

Trijų Seseių salos yra la-

pamlnklai byloja šių dienų pro vieną tokių apleistų so- los, atrodo, fabrikinės ga- 
keliauninkui apie anas ko- dybų, dešinėje pasirodo pro mybos, bet šiaip jau rimtais 

medžių šakas eilės išsii ikia- ■ veidais ir visa laikysena, 
vusių visom kryptim pilkų Nuo šio kryžiaus prasideda

vas. Bet keliauninkas nebū
tų keliauninkas, jei jam ne
rūpėtų ir čia giliau pasiknis
ti i praeitį.

Apie pusketvirtos mylios 
žemyn nuo krioklių, Ameri
kos pusėje, yra vadinamoji 
Velnio duooė — Devil’s Ho
le. Tai upės krante plyšys 
nuo 100 iki 200 pėdų gylio, Į 
statmenai krintąs žemyn,'

žmogaus ligūrų: lyg karei
viai mankštos aikštėje. Bet 
palydovas paaiškina: —Tai 
Fatimos šventovė (Fatima 
Shrine). Naujas šioje apy
linkėj dalykas. Bet trupu
tis istorijos.* * *

bai mažytės prie didžiosios i per kuri paviršiaus vanduo 
salos viršūnės kairiojo šono,! (tirpstant sniegui ar po be
sujungto su ja ir tarp savęs 
tiltais. Čia prasideda dide-

taus) nuteka i upę, o vasarą 
paprastai sausas. Ši srovė

sni slenksčiai, rėvos. Prie jų vadinama Kruvinoji — 
yra dar ir ketvirtoji salikė- ’Bloody Run".
-broliukas, visų mažiausia, 
bet tiltais su nieku nesu
jungta taip ir pasiliko be-

apžiūrėti iš viršaus ir per varde. Nuo čia atviras vaiz

Senos kartos ateiviai, da
bar gyveną priešais Niaga
ros lietuvių šv. -Jurgio baž
nyčios duris (berods 18-tos 
ir Falls gatvių kampe), tu
rėję kelių dešimčių akrų 
farma. Bet susenę persikėlė

rožančius, apie kurį tik ką 
kalbėjau. Pirmiausia, kibiro 
didumo, primenąs senovinį 
vandens indą,—siauru pag
rindu ir kaklu, tik labiau iš
pūstu pilvu,— šulas, laikąs 
rožančiaus ’ grandinę tarp 
kryžiaus ir likusios dalies. 
Tai Tikiu Dievą Tėvą. Kiek

kaip gyvas neturėjau, 
dar būtų kokie žemaičiai 
ar kapsai, tai tuščia jų. o 
dabar dzūkai. Nėra kur akių 
pakelti. Juk aš ligi šiol visa
da ir visur tik dzūkiškai. 
Tai pati gražiausia ūtarka 
visam pasauly. O dabar taip 
tu man susiveik ir dar prieš 
kaimynus, beveik gimines. 
Juk jūs žinote, kad jis iš 
Purvėnų, ji

gienės parašytą 24 pusi. 
knygelę “Žalgirio mūšis”. 

Knygelės kaina SO centų.

DĖMESIO LIETUVIAMS
LAIKAS PRISIARTINO

Antras šventraščio Studijavi
mu tomas. 358 puslapių. Knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pra
našystės liečiančios mūsų laikus, 

iš Vydenių, 0 Vienas skyrius ypatingai aiški-
ya_ na musų Viešpaties Jėzaus an-

.............. ir - - --i traji Atėjima: kitame skvriu-
Z1UOJ1 1S \aienos Į Eisiskes, je smulkmeniškai aiškinama
mano tėviškė vidum’.

atokiau nuo šio šulo, bet ar- Vydeniai po kairei Purve- apie Biblijos Antikristą. kas jis 
ciau tarp sa\ęs trys maz- nai dešinei. Važiuoji j yra, kur jis yra, kokie jo darbai, 

- Eišiškių Į Varėną. Punėnai
rija. Tada jau ant tvenkinio s“kym“s riyskite šiuo adresu:J . ... t sinei, o mano tėviškė kaipcementines briaunos vėl jau r

daug greifrukto didumo ka
roliukai— trvs Sveika Ma-

i vidun’, taip vidury. Tartum 
tiltelis: kurin galan važiuok,

dvasių buveinė-Home of i net.ekus,1. abiejų kojų o ju kiau, bet tarp savęs vėl ar- kius\aimvnl,s dabar kaitink 
Evil Spirte. ši, vietą baltų- “«! pa le«s- „des,n? ko» colau„ kar0 ,ukų “J0 akis. Na. sakvkit, ar tai ne

Indėnų legendos pasako 
ja, kad čia esanti piktųjų

karšti Į miestą, o vaikai iš- aprašytos fonuos šulas 
ėjo savais keliais. Senelė Tėve Mūsų, už jo kiek ato-

L. B. S. A.
212 E. 3rd Street 
Spring Valley, III. (52

Table Rock House keltuvu das į kanadišką, arba paša-1: jų pirmutinis yra aplankęs ^^a skei-są. Bet man lan- Sveika Marija. Ir taip karto- ledoko darbas? Aišku jo.
nr-U VanaBižkn ?os krioklį. Kada vanduo ii r rinkantis dar buvo atropojęs jĮ jasi aplink tvenkinį, kol ap- Kieno gi kito...nusileisti prie kanadiško gos krioklį. Kada vanduo i jau minėtas Robertas C. De .. .......... .................................. ,.

kritimo papėdės, vadinamos būna nuslūgęs arba žiemos La Šalie 1678 m., bet po to ,^UV*V bažnyčią Vieni juos, eini visą rožančių. Tvenkiny 
metu kada būna užšalęs, sa- Į ji buvus vėl užmiršta. Ir tik laiko h«uviais, kiti lenkais plaukioja auksines žuveles, 
lėlės galima pasiekti ir be 1763 m. rugsėjo 14 d., kada (mat> belods>.ls Vilniaus o tarp sv. stovylų, pagal ce- 
tiltų. Žinoma, ne be tam ti- ivvko baisi kruvina dra- kra£to>’ bet as neturėjau1 mentimus takus, prisodinta

pasagos — Horseshoe — iš 
apačios.

Jei tu domiesi techniškais 
ir elektrotechniškais klau
simais, kaip tik dabar turi 
progą apžiūrėti vieną kana- 
diškų hydroelektrinių, ku
rios beveik svečias esi, nes 
tame Table Rock House ir 
gaminama ta stebuklingoji 
šviesa, kuri naktimis apšvie
čia amžinai ošiančias sroves 
ir glaudžiai suglūdusias 
jaunavedžių poreles, atvy
kusias iš visų pasviečių lai
mingiausių medaus mėnesio 
dienų praleisti. Bet man, se
niui, jau laikas gulti ir ne
valia prieš naktį į piktą pa
gundą įpulti.

Tad iki pasimatymo ry
toj lytą.

* * * *
Aukščiau išspausdintas 

posmas turėjo tilpti praei
tame numery antros skil
ties vidury prieš pastraipą, 
kuri prasideda žodžiais:

“Vakar greitomis apibė 
gome ...”

Atsiprašome už klaidą.
Red.

♦ * *
Pirmasis baltasis žmogus 

pasiekęs ir aprašęs Niagaros 
krioklius, buvo prancūzas 
vienuolis tėvas Louis Hen- 
nepin, kuris su nedideliu 
būriu palydovų 1678 m., ty
rinėdamas Naująją Žemę, 
pasiekė šią vietą. 1679 m. 
sausio mėnesį su kitu pran
cūzu tyrinėtoju Robertu C.
De La Šalie aukštutinėje 
Niagaroje (prieš krioklius) 
pasistatė burlaivį Griffin ir
praburiavo Didžiuosius eže- rolų, mokslininkų ir tt. 
rus. Robertas C. De La! Šiais laikais aplanko vidu- 
Salle vėliau prancūzų kąra-1 tiniškai apie pusketvirto 
liaus buvo paskirtas Louisi- miliono žmonių kasmet.

Stagrius.

kros rizikos. Pirmą kartą ma, ši vieta vėl prisiminta. progos su juo pasikalbėti ar gėlių.
MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

t 111 d « Cl » IV Vd> * V. 1 IZ1 idilini KA, j nr • . • ry* •
salos tiltais buvo sujungtos Tą dieną iš forto, vadinamo Pavard? suzln°tE Tal va» 

__ x r>.x j... _...- - i ~ , sip senukai savn tarma nar-1868 metais. Bet dar prieš Schlosser (netoli Buffalo) 
tai< be kitų, ir generolo j Niagaros fortą (prie Nia- 
\\ hitney trys dukterys buvo garos upės žiočių) vyko 
pasiekusios šias saleles. Jų maisto transportas, lydimas 
garbei salos ir buvo pava- anglų kariuomenės būrio, 
dintos Trijų Seserų vardu. Ir štai, privažiavus netoli 

Viena sena indėnų legen- Velnio duobės, staga iš 
da pasakoja, kad dėl jaunos miško puolė vilkstinę Sene- 
gražios mergaitės rankos at- cos indėnai ir vertė viską į 
kakliai varžėsi du jaunikai- tą plyšį, ir žmones ir arklius 
čiai. Nors jos širdis jau bu= su vežimais. Pagal apygardos 
vo pasirinkusi, bet drovu- komendanto Sir William 
mas neleido to parodyti. Ir Johnson oficialų pranešimą 
štai, netoli krioklio jos aki- žuvo 5 karininkai ir 65 ka- 
vaizdoje susitinka varžovai reiviai, neskaitant civilių, 
ir stoja į mirtiną dvikovą. į kurie buvo prie transporto. 
Bet

Stagrius.
(Bus daugiau)

Vietinės žinios

šie senukai savo farmą par 
davė už vieną dolerį tėvam 
pranciškonams, žinoma ne 
lietuviams. O šie dabar ir 
įrengia jau minėtą šventovę, 
kurią čia pasistengsiu, kiek,
žinoma, pajėgsiu, aprašyti.

~ ~ Jeigu jums kas,vyručiai,s,vaizduokime pnes save kįd nėra į . _
keliosdesimt akių plyną, zo- nelįk?kit Yra nelabasis
>« .a„^ ™L.aU5;?,v™.PSU^iAž pats įsitikinau. Va, tik 

paklausykit, kaip buvo. 
Aną dieną sutinku So. 

Bostone gerą prietelį, o

iš trijų pusių krūmų, o is 
ketvirto šono — kelias, ku
riuo mes važiuojame. Maž
daug per vidun šio lauko 
pravestas iš vieškelio įvažia
vimas, kuris užsibaigia erd-

t jos pasirinktasis mirti- Išliko gyvi tik trys anglai: j via mašinoms pastatyti šikš
nai sužeidžiamas ir, vos spė- jau minėtas John Stedman J te. Ir Įvažiavimas ir aikštė 
jęs išreikšti savo meilę, čia Ožkos salos savininkas,rai- tik smulkia akmens skalda 
pat prie jos kojų miršta. Į tas prasilaužęs pro indėnus, išpilti. Visas dešinys laukas 
Mergaitė šio įvykio sujau- vienas civilis, pasislėpęs nuo Įvažiavimo aikštės ir
dinta, įšoka jo valtelėn ir 
dingsta krioklio verpetuose. 
Esą ir dabar kaltais matyti 
ją dugne iškeltomis ranko
mis lyg siekiančią apkabinti 
mylimąjį.

Tai va iš kur paimtas toks 
prasmingas anų dviejų gar
laiviukų vardas—Mergaitė 
ant bangų—Maid of the 
Mist. Bet ar visi smalsuo
liai, apiplaukę kriokiu pa
pėdes šiais laiveliais, žino 
tai?

♦ * #

Niagaros krioklius nuo 
Hennepino laikų yra aplan
kę daugelis pasaulinio garso 
valstybės vyrų: karalių, 
prezidentų, ministrų, gene-

krūmuose, ir 14-metis būg- dar gilyn iki krūmų, suskirs- 
nininkas, vardu Matas (Ma- tylas nedideliais keturkam- 
tthews), kuris, bekrisdamas piais ir išvedžiotas išilgai ir 
Į prarają su visu būgnu, už- skeltai cementiniais takais 
kliuvo to paties būgno per- kokių 5 pėdų pločio. Šitų ta- 
petine juosta už medžio ša-1 ktj pakraščiais, vienur yie- 
kos ir pakibo. Žuvusiųjų at- n°j pusėj, kitur kitoj, žiū

rint bendros padėties, kas 
keli žingsniai pristatyta žmo
gaus ūgio pilkos spalvos šv. 
stovylų — vyrų ir moterų — 
ant kokių 6-8 colių aukščio

minimuiši vieta ir pavadinta 
anuo Kruvinuoju vardu. 
Čia Įrengtas viešas tautos 
parkas, bet šiuo metu sun
kiau pasiekiamas dėl vyk

įskyla

J. Venskūnas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

KUR ATOSTOGAUTI?
LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti j gražųjį CAPE 
COD ir atostogas praleisti jų puo
šnioje

MEŠKOS VILOJE
ar jaukiame .MEŠKIUKO vasar
namyje.
Šeimininkai užtikrina * gražią 
ir ramią aplinką * erdvius, pato
gius ir jaukius kambarius * Gerą 
ir sveiką iki soties maistą * Ma
lonų patarnavmą * Pa vakarėlius 
su programėlėmis vaikams ir k. 

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto

MOM'MENT BEACH. pasiekia
mas nėr 5 minutes pėsčiomis; 
SILVER BEACH. gražiausias 
Cape Cod per 10 minučių automo
biliu. Vasarotojus be automobi
lių nuveža ir parveža savininkai. 
Sezono pradžia birželio 17 d.

S. M. LŪŠYS 
C o Vilią ••MEŠKA-’

42 Beach St.,
Monument Beach 
Cape Cod, Mass.

COSMOS TRAVEL BUREAU 
Skelbia

1961 m. EKSKURSIJĄ Z 
Į LIETUVĄ * 

apžiūrėk miestus—
Aplankyk gimines

Specialinės grupinės kelionės*
J ruošiamos lėktuvais ar laivais*

Vietą skaičius ribotas * Siųskite dovanų siunti-
JREIKIA Rezervuotis Iš ANKSTOJjis ir sako:

—Važiuojam
iškylą.

—Kur ji yra? — klausiu.
—Netoli už Brocktono,— « smulkesniu ir pilnesniu *

Rožėno Ūkyje, --  atsako, i* rašyki Skambinkite 5
—O, Rožėno? Aš kaib tik f c°smostra\ el bi real. inc.»

turiu reikalą į jį. Gerai, va- J 45 We,t 45411 Strcet 
— atsakau. *

* nius giminėms į Lietuvą, 
į skautų į>|es taip pat padedam atke-Z kvieskite gimines ii Lietu*

*Uaoti jūsų giminėm iš USSR J vos nu°Įa**n*arn aP»igy
«--------------------------------------* mui ar vizitui Amerikoje,

važiuokite aplankyti gimi-
* nes Lietuvoje per

domų ‘ didžųjų elektros ’jė-; keturkampių pamatų. Prie 
gainių ir ypač plačiųjų ke- kojų nedidelė metalinė len-
lių statybos. Daug kur su
versti didžiuliai kalnai ak
mens skaldos, tai vėl išraus
tos giliausios daubos. Bet 
užbaigus šiuos darbus, bus 
lengva iš Niagaros šią vietą 
pasiekti.

telė su šventojo ar švento
sios vardu, o take jau žy-

ziuojam,
—Vadinasi, 

klausia prietelis.
—Sutarta,— atsakau.
—5 vai. išvažiuojam. Ar 

tamsta pas mane ateisi, ar 
aš pas tamstą? — klausiu.

—Kur čia tamsta beklai
džiosi ■ jau aš pas tamstą 
nueisiu.

Ir žinote, 5 vai. aš jau pas 
jį prie slenksčio. Kaip tik 
beišeinąs ir jis. Tuojau su
virstame į forduką, ir aida!

Pakeliui jis man pasakė-

* »

»
LABIAUSIAI *

New York 36. N- Y. 
Tel. Orele 5-7711sutarta? — .. .♦SENIAUSIAS IR

PATIKIMAS kelionių biuras »
ji i r r i r

• lę, as jam ir neapsiziunu, miai didesne su aukotojo, , , . , , •>.i • i • •• u . kad jau suka iš kelio,kūno kastais ji buvo pasta- J
tyta, vardu. Yra ir lietuviškų 
aukotoų pavardžių. Taip 
šitų stovyklų ant aukštokų
cementinių šulų pastatytos 
kryžiaus kelių koplytėlės, iš

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

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

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

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

-KELEIVIS’’
636 E. Broadvray, So. Boeton 27, Mate.

Pavažiavus kelias mylias 
18 keliu žemyn, pravažiuo
jame nedideli švaių Lewis- 
ton (tariama: Luiston ) 
miesteli, o už jo kelias ap
leistas fanrias. Nemaži sodai 
stovi nusiminę, vaisiais ap
kepusias šakas giliai sukišę kairiajame kampe įrengtas

—Kur? — klausiu. 
Atrodo, jau būsime at

važiavę. čia kur nors turėtų 
būti,— aiškina prietelis. 

Pakeliu galvą, apsidairau.

MES NEŠĖME LAISVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

K. PLESKEVIčIAUS atiminimus MES NEŠĖME LAISVĘ. 
Knyga gražiai Išleista, turi 139 puslapius. Joje aprašyta Pirmo 
Pasaulinio Karo pradžia 1914-1915 mm., lietuvių gyvenimas po 
rusu caru. vokiečių okupacija ir LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS paskelbimas, savanorių gyvenimas, mūšiai karo lauke su 
Lietuvos priešais—bolševikais. lenkais ir bermontininkais. Įdė
tas svarbesnių mūšių vietų žemėlapis ir autoriaus nuotrauka.

Knyg išleido pats autorius. Lietuvos kariuomenės savanoris- 
-kūrėjas ir laisvės kovų invalidas. Knyga Įdomi, tinka visiems 
kaip seniems taip ir jauniems. Užsisakę šią knygą paremsite ne
tekusį sveikatos Lietuvos karo invalidą. Knygą užsisakyti:
P. PLESKEVIČIUS. 193 East Ave.. No. Hamilton. Ont.. Uanada 
Pastaba: Už $2.00 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaidos 
pranašystes.

acoaoaooooooosooBoososoeuisooeeooooooooooeeeeeoeeeori

į aukštą žolę. Vienų trobe
siai, atrodo, neseniai ištuštė
ję, dar gerame stovyje, kitų 
—jau pajuodę, sukrypę nuo 
senatvės. Net į-ūpestingai 
sukrautos malkų rietuvės 
stovi paniurę, neturėdamos 
kur dėtis. Tai vienur tai ki
tur, žiūrėk, plūgas, akėčios 
ar kuris kitas padargas iški
šęs nugarą iš vešlios žolės 
laukia šeimininkų. Bet jie 
nesirodo. Vieni suseno ir iš-

priekio pridengtos spalvotu danėje tnobėsiai lyg maty- 
stiklu, ar kita šviesą pra- ti: mat< Pnes 11 metų čia 
leidžiančia medžiaga, , mano lankytasi, bet desmė- 
rios naktį kiekviena atskirai ne’ Toks, žinote, ilgas 
apšviečiamos iš vidaus. Šių pan,as> visas pusmylis. O
stovylų lauko galutiniame įaP^I devynios

galybėš. Vienas net atdaras, 
o prie jo buini moteris besė
dinti. Sakau,aš bėgsiu pa
klausiu. ir su tais žodžiais 
išneriu iš mašinos. O kad 
pašnekesys sklandžiau eitų, 
perbraukiu liežuviu lūpas ir 
dar iš tolo pradedu:

—Excuse me, Lady, I 
uould likę to ask You...

0 ji nė nekrustelėjusi: 
—Ar jau lietuviškai ne 

moki?
Mane, žinote, kaip šaltu 

vandeniu!

nedidelis apskritos formos 
tven ki nys, išcementuotas 
apvaliom briaunom kokių 
trių pėdų aukščio. Viršui 
briaunos tvorelės vietoje ap
vestas didžiuliu rožančiumi. 
Priešais tvenkinį, kiek ato
kiau, šalia mašinom statyti 
aikštės, supiltas nedidelis 
žemės kupstas, o ant jo Fa- 
timos Dievo Motinos stovyla 
su trimis suklupusiais pie
menėliais. šalia ant žemės

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje i
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darDui, auklėja 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ku 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IF’ 810,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

lr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA Dariu galima būti duo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gas 
ti SLA kuopuose. kurios yra visose žymesnėse Uetuvlų ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
~ 307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

mirė, kiti išsikėlė į miestus paguldytas didžiulis kryžius

v »
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Lankesi “Lietuvių Dienų’ 
leidėjas

Rugpiūčio 10 d 
lankėsi Les Angeles leidžia
mų “Lietuvių Dienų” žurna
lo leidėjas ir veiklus Los

Vytenio Vasyliūno 
koncertas

P. K. Vaičiūnas sveiksta

Senas “Keleivio" 
tojas ir žinomas veikėjas 
K. Vaičiūnas (Wychunas> 
iš Brockton, Mass. bu.o sut:-

\ is tai sveikintini suma
li mai. Reikia linkėti, kad 

kaily- reikalingi patvarkymai bū-

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Smuikir.inko Iz. Vasyliū
no sūnus Vytenis duoda ne
įprastą vargonų koncertą.
Vytenis yra gimęs Lietuvo- kiai susagęs gegužės 24 
je, muzikos prisiklausęs nuo ; bu mėnesiu jis išgulė o Ie

voje, bet dabar jaučiasi ge
riau, gali pavaikščioti ir į a-

A. a. Stasio Vaitkevičiaus lopšio, pats pradėjęs groti 
dvejų metų mirties sukaktis lūpine armonika būdamas 

_____  7 metų, rimtai muziką pra-
Jau suėjo dveji metai, kai dėjo studijuoti Kolumbijoje, 

bostone negailestinga mirtis atskyrė Pietų Amerikoje. Šiuo metu 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą V j tenis \ ra Harvardo uni

versiteto studentas, kuris,ir tėvą, kurio netekome 1959 
m. rugpiūčio mėn. 21 dieną.Angeles lietuvių visuomeni-1 x ,y . oi • • I Nors laikas bėga, bet Jo nie-nirtLoc antonoc cn I w •
aados negalėsime užmiršti. 

Už Jo sielą užprašytos šv.
mišios rugpiūčio mėn. 21 d. 
7 vai. ryto šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pa-

ninkas Antanas Skilius su 
savo žmona Brone, dukra 
Rūta ir dviem sūnumis.

Jie jau buvo buvę \Yash
ingtone, Ne\v Yorke, Cape 
Cod‘e,o aplankę Bostoną iš
vyko i VVorcesteri, iš ten pa
suks i Buffalo, pasidairys 
Kanadoj, dar kiek ilgiau 
stabtelės Chicagoj, kur abu 
yra seniau gyvenę, ir tada 
pasileis į Pacifiko pakrantę.

Būdamas Bostone A. Ski- 
rius užsuko ir i Keleivio 
redakciją ir čia pasikalbėjo 
su jos nariais.

Sveikino iš Austrijos

šalia pagrindo — fizikos, 
gauna ten pat teoretinį mu
zikos išsilavinimą, o vargo
nus tobulina pas žymųjį 
Naujosios Anglijos konser
vatorijos profesorių Donald 
VVillinger. Vytenis jau gro
ja vargonais septynerius 
metus, turi dideli repertua
rą. valdo vargonus meistriš
kai.

sėdėti saulėje.
šiuo metu P. K. VVychu- 

nas ilsisi ir gydosi savo va
sarvietėj Inoian Heights. 
Buzzards Bay. Linkime jan: 
greitai visai sustiprėti.

Pradėsime švarintis

tų išleisti ir, kas labai svar
bu. kad būtų vykdomi ir nu-į 
sikaltusieji greitai ir griež
tai baudžiami.

• augumas žmonių ir Bo
stone yra tvarkingi, bet kai 
niekas netvarkingų nesu- 

į draudžia, tai ir tvarkingas 
i sugenda..

Iš didelio debesies— 
mažas lietus

Jau kelintą mėnesį laik- 
iaščiai rašo apie Vandens 
Keliu Įstaigos viršininką 
l’o’.olnhe G. Bessette. Sei-

patiekta, kad jis nubaustas: 
tik už tai, kad nepajėgė su- i
laikyti daryti tą, ką buvo ' --------
leidęs daryti. , Dar turime dr. V. Sruo-

Bessette bylą veda ir gen. gienės Lietuvos istorijos ke- 
prokuroras McCoimack, ku- lis egzempliorius. Tai di 
ris žada ją baigti ne anks- džiausią ir visiems supran- 
čiau kaip šį rudenį. tarnai parašyta knyga. 947

psl. kaina $12. Kainą pakė
lė leidėjai.Minkų radijo naujas laikas

Nuo šio sekmadienio jų 
radijo programa bus girdi
ma iš tos pačios stoties 
WLYN 1360 kilociklų nuo
1 iki 1:30 vai. popiet.

simelsti už a. a. Stasio sielą. mon pasirinko vien tik J. S.
Bacho k.......................... .

Nuliude: žmona ir sūnūs

n.e'io i arys Perry kėlė įvai 
litis tarnybinus nusikalti
mus ir reikalavo jį pašalinti

Mūsų korespondentas v. 
Berlyne Y. Žarsteklis at
siuntė šitokį sveikinimą:

“Ilga tvla. mieli redakfo- 
riai ir skaitytojai, drįstu nu
traukti visiems siunčiamu 
sveikinimu iš žavingų Au
strijos Alpių.”

Linkime iam

Ray Vieiv Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22. MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Keal Estate Brokeriai

Nainy, farmų ir biznių pardavi 
mas, paskolų išrūpinimas. . isokia 
apdrauda (insurance) namu bal
dų kei automobilių, nuostolių iš 
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Kambarys Nuomai

Erdvus. šviesus, apšildomas 
kambarys So. Bostone. 328 E St. 
Kreiptis Į Lithuanian Furni
ture Co. (366 Broadvvay, So. 
Boston).

Amerikos miestai ra-ižv- 
mi nešvara. Toks via ir Bo
stonas. švaresnio Bostono
Komitetas (tai privali visuo-; į< vietos ir teisman patrauk
meninė organizacija» para- i ii.* • * . . , . . * *

i~ misti jo viršininkas, Viešųjų 
Dari ų Įstaigos vedėjas Ric- 

kūrinius, kurių atliks t nanui savininkus laiky ti sva- ■ ciardi vis delsė ir tik guber- 
aglia ir Fuga C moli, S1™?. šaligatvius. Nusikaltu-; ; atoriui reikalaujant pasky-

sieji turėtų būti baudžiami !ė vieša apklausinėjimą * 
$20-550.

Savo rečitalio progra- Sino majorą
• įsakymą, kuris įpareigotų

Passaeaglia
“Iš dangaus ant žemes aš 
ateinu”—penkios kanoniš
kos variacijos, Sonata Nr. 2,

. . ir Preludas ir Es dur.! lankėsi Phoenix e, Arizonoj, ■
gyvenantieji Ona ir Izido- koncertas Įvyks specia
lius Raudoniai su šeima. Jie xari?oriam» koncerti-
buvo apsistoję pas savo te- nėje salėje- —Methuen . Me
tą Eleną ir Andrių Balčiu- morial Music Hali, kun yra 
nus. Per 4 dienas Bostone kelio, 202 Broad-
jie aplankė savo gimines ir uaJ» Methuen, Mass. 
pažįstamus, kurių čia turi Koncerto pradžia—8 vai. 
daug, nes jie čia ilgai yra 30 min., šeštadienį, rugpiū- 
gyvenę. • J čio 19 d.

Rugpiūčio 9 d. jie. dar 
užsukę i Foxboro, išvyko i

Svečiai iš Arizonos

Praeita savaite Bostone Tas pats komitetą? 
lys išleisti visai valstijai 
privalomą įstatymą, i i- 
įpareigotų visus autoi"iRi
lių savininkus prie aut<»n.‘ - 
bilio turėti šiukšlėm- moti 
dėžę.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj
--------- iš stoties WLYN, 1360 ki-

Jei galvojate apie dova- lociklų, veikia sekmadie- 
ną savo pažįstamam ar niais nuo 1 iki 1 :30 vai. die-

GERIAUSIA DOVANA

L-.iai.u įe viešą apklausinėjimą n
po jo suspendavo Bessette draugui, tai atsiminkite, ną. Perduodama: Vėliausių 
vieną menes} be algos. Vadi- ^d geriausia dovana bus pasaulinių žinių santrauka 

šios knygos: jr komenta»ai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

rasi, po mėnesio jis vėl grįš 
į .-avo pareigas.

Gubernatorius sako, kad, 
apklausinėjimas buvo juo-į 

1 ir.gas, kad nevisa turima į 
.akinamoji medžiaga buvo Kipro Bielinio 

jant”, kaina $6.00.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 

Dieno- pay, gn_ Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 

Užsakvk pas m u- besti <• \RSUJi 191.1 METŲ 
INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ

J ĮRENGIMĄ 
ĮEINA:

1 85.000 arba
93.000 BTU 

krosnis
3 kontnpJės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
273 gal. tankas 

Elektros ir kitko

Kipro Bielinio ‘Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadwa v.
So. Boston 27, Mass.

«
Tel. A V 2-1026

Dr. John Repshis
LIETI'VIS GYDYTOJAS

Vaiando:

Bostono lietuvių visuome
nė pasižymi savo kultūrinių 
vertybių pamėgimu, todėl, 

\ ievą. Juos gražiai išleido manOma, kad Bostone ir jo, 
I vaškos. Miliaus- apylinkėje gyveną lietuviai: 

kas nAndriulioniai. : parodys susidomėjimo jau
kindamas Bostone L Rau- nojo vargonininko pastan- 

donis atnaujino ir Kelei\:o grOmįs jr j koncertą gausiai 
prenumerata: atsilankys.

malonaus' "avo nuolatinę gyvenamąją
poilsio ir tikime, kad jis po 
ilgos tylos nebus šykštus i Balčiūnai 
Keleivio skaitytojams.

Jam geriau Kalifornijoje

Keleivio skaitytojas rovi- 
las Atko. nuolat gyvenantis 
Kalifornijoje, rašo iš Arizo
nos sostinės Phoenix, kad 
liepos pradžioje buvęs Chi
cagoje. Floridoje—St. Pe
tersburge. Tampoj. Miami. Greitu laiku iš spaudos išeisĮ kaitis. 16 metų, gerai pasiro- 
įugpiūčio pradžioje Phoen- “Mūsų Lietuvaitė” trim bal- dė Amerikos jaunių pirme- 
ix’e. Arizonoje, čia tempe-į sam ir "Vasaros Naktį”— nybėse, Dayton, Ohio.. Jis

T urirne “Naujų Dainų' Makaitis grįžo iš Dayton, O.
Kinderio Muzikos studi

ja išleido gaidas fortepionui So. Bostono Lietuvių Pi- 
ir dviem balsam “Naujos liečiu Draugijos jaunuolis 
Dainos.” Kaina 50 centų, šachmatininkas Algis

IrengmiaS 
SU 20 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA 

PILNA KAINA
Ma- $ 595. <

t
: t

• Sekmadieniais
t; •

ratūra siekusi virš 100 laips- duetas, 
r.ių. bet oras sausas, leng-; Gaidas galima gauti 
vas. Ir vis dėlto jis laišką
1 aitria: “Aš balsuoju už Ka
lifornijos klimatą.”

i laimėjo prieš 4 oponentus, 
Ke- trims jis pralošė ir su dviem 

leivio” raštinėj, ir pas K. jis baigė lygiom, pelnyda- 
Kinderi, 911 E. Broaduay, mas 5 taskus iš 9 galimų. 
So. Boston. Mass. Laimėjo pr. metų čempionas

Ault iš New Yorko ir B. Zu- 
ckerman, šių metų N. Yorko 
jaunių nugalėtojas. Jiedu 
padarė po 7 taškus. 6 taš
kus pelnijo kitas lietuvis 
Viktoras Palčiauskas iš Chi
cagos, 20 metų, jis baigė 
septintuoju iš viso dalyva
vusių 66 jaunuolių.

Taigi, Palčiauskas ir Ma
kaitis gerai pasirodė Ame
rikos jaunių pirmenybėse, 
tik gaila, kad neatsiranda 
daugiau lietuvių jaunuolių, 
galinčių varžytis visos Ame
rikos pirmenybėse.

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bandomis 105.“ megaciklų 
Iš WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

— -—-i- -4- b

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

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

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sęra-a ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

J8TMGA LIETUV1AK *. KREIPKlTftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sn INTURISTO igalioiimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais tino
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir ieatadieniais nno 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDftJAS: JONAS ADOMONIS

B. Kontrim vėl paskirtas

Mūsų kaimynas Bronis 
Kontrim jau nuo 1919 m. ei
na teismo antstuolio ir “jus
tice of the peace” pareigas. 
Tos pareigos jam iki šiol bu
vo pratęsiamos kas 7 me
tai. Pereitą savaitę guber
natorius Volpe jas pratęsė 
dar 7 metams.

Buvo gausus piknikas

Aprėžto laiko 
pasiūlymas

.c <

į Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
925 E. Fourth SL,

į So. Boston
I Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau-
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
f biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
| lavinta, šaukite visados iki 9 va-
• landų vakaro.

i j Telefonas AN 8-3630
B— -  —

J

! t.

2—4 ir «—8 
ir šventadieniais 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mass.

r
{ Tel. AN 8-2712 arba Bi 4-9013 j

Į Dr. J. C. Seymour ;
(LANDŽIUS)

Lietarta Gydj*o:as ir Chi-urgas

GR 9-1805 ir AN 8-9304 {

» Dengiame Stogus

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET DORCHESTER 25, MASS. 

24 valand u patarnavimas . 
TF.LEFONUOKITE: GE neva 6-1204

9eooeeosoQ>eoee«6ococ<zz>!

♦
• 
t( ♦ 

5 Ir Taisome Juos į
} ŽVYRU ir SMALA TAISOM ♦ 
I Taisome, šingeliuojame. den- • 

dažo- {
|*

Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO , 

Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai* 
Garantuojame gerą darbą»

» i t • t t i t
» VALANDOS: nuo 2—«, nuo 7-8 }
{ 534 BROADWAY {

SOUTH BOSTON, MASS.
1--------------------------1

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY aparatu 
pritaiko akinius

TELEFONAS A.N R-2Š95I
t giame aliuminijurn ir 

me iš lauko sienas.
į Dr. J. L. Pasakarnis 1 
} Dr. Amelia E. Rodd •

OPTOMETRISTAI
{VALANDOS:
S
I

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame liktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki s \al. v„ išskyrus šventadienius ir sekm.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

l Turime pasirinkimą m' Gi.-gu. odų ir kitokių daiktų pigio- 
* mis kainomis. Gavom*' .■•isirišku deimantinių stiklui piauti 
| riežtukų nuo $1.65 u/ t aka Siunčiame su Inturisto leidimu. 

Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
Valentinos ir Stepono 

Minkų radijo rugpiūčio 13 
d. gegužinė sutraukė labai i
didelį būrį žmonių, jos me- General Parcel & Travel Co., Inc.

359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040
ninę progiamą atliko airių 
tautinių šokių šokėjai ir 
Onos Ivaškienės vadovauja
mas sambūris.

Naujosios Anglijos gra
žuole šiemet išrinkta Karoli
na Grigaitė iš Brocktono.

t
Įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. • 6 P. M. 
šeštadieniais 8 A. M. - 4 P. M.

t

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦

• Draudžiame nuo polio, viso- • 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 

mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
Visais insurance reikalais { 
kreiptis: }

BRONIS KONTRIM J
Jost irę of thePeaee—Constable j 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. * 
Lipdau popierius ir taisau 4

J viską, ką pataisyti reikia.
•Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gaa—Oil 
) Gazo šilimų permainyti >275 

Telefonas: CO 5-5839 

• 12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.L»». I

Nuo 9 ryto iki G vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BROADM AY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0918

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

I>aikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
{ Rūpestingai taisome laikrodžius, •, ----^.1—žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOCTH BOSTON 
Tel A N 8-1649

J

Flood Sqare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
62S EAST RROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4118

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenis namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




