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Nepaprasta Submarino Kelionė 
Po Siaurės Vandenyno Ledo
Plaukė 1830 Mylių Po Šiaurės Vandenyno Ledais; At

rastas Ir Išbandytas Naujas Kelias f Europą; Iš 
Pacifiko į Atlanto Vandenyną lr Atgal Galima

Keliauti Giliai Vandenyje; Naujo Kelio 
Didelė Kariška, O gal Ir Ūkiška Vertė.

Amerikos atominis sub
marinas Nautilus liepos 23 
d. pakilo j nepaprastą ke-{ 
lionę. Jis iš Havvajų tiesiai 
per šiaurės ašigali plaukė į 
Atlanto vandenyną ir atli- 

""ko ta kelią iki rugpiūčio 5 
d., kada jis iškilo tarp 
Grenlandijos ir Špitzberge- 
no. Submarinas svarbiausią 
kelio dalj padarė nuo Point 
Barrow, Alaskoje, kur jis 
panėrė ir pradėjo plaukti po 
ledu rugpiūčio 1 d. 8:37 vai. 
iš ryto. Rugpiūčio 3 d. 11:15 
vai. nakties submarinas per
plaukė šiaurės ašigalį ir rug
piūčio 5 d. 9:54 vai. iš ryto 
jis iškilo Atlanto vandeny
ne tarp Grenlandijos ir
ŠL Tilt yhnrtrnnnK/|/AVCJWl gVJlV'

Alžyro Maistininkai 
Grūmoja Tunisui

Tunise yra daugiau Alžy
ro maištininkų negu Tuniso 
kariuomenės. Alžyriečiai 
maištininkai yra geriau gin
kluoti, kaip Tuniso karei
viai. Todėl tie maištininkai 
pradeda grūmoti Tunisui, 
kad jie nepakęs ilgiau, kad 
Tunisas draugautųsi su 
Prancūzija.

Pereitą savaitę Tuniso po
licija uždraudė spausdinti* 
alžyriečių kovotojų laikraš
čio vieną numerį dėl to, kad 
jame buvo kritikuojama Tu
niso vyriausybė. Į tą drau- 
itimą vienas aizynecių va
dų pareiškė, kad alžyriečiai 
gali okupuoti Tunisą ir taip 
nesusipratimus baigti...

Tunisas leidžia Alžyro pa
bėgėliams ir kariams lais
vai organizuotis savo teri
torijoje, alžyriečiai ten turi 
savo stovyklas, kariškas mo
kyklas ir bendrai randa vi
sada užuovėją nuo prancū-

PIRMAS ATOMINIS KRAK TORIUS N. ANGLIJOJE

Kairėj parodytas atominis reaktorius, kuriame lėtai “dega” ar sproginėja urano 
atomai, o dešinėje parodyta, kaip to reaktoriaus išmetami neutronai (atomą 
dalys) naudojami vėžio ligai gydyti. At 'rainės energijos taikymas įvairioms li
goms gydyti dabar vis plačiau naudoja mas.

Jungtinių Tinty Seinus
Svarsti Vid. Rytų Klausim)

Vietoj “Viršumų” Susirinko 81 Valstybės Atstovai Tar
tis Dėl Viduriniųjų Rytų; Amerika Ir Rusija Tel

kia šalininkus Už Savo Rezoliucijas; šią Savai
tę Bus Didelis Propagandos P<

Pereitą savaitę Rusijos 
diktatorius Chruščiovas stai
ga atsisakė nuo idėjos su
šaukti didžiųjų valstybių 
viršūnių pasimatymą J. T. 
saugumo tarybos rėmuose ir 
pareikalavo, kad būtų su
šauktas Jungtinių Tautų 
seimas. Amerikos vyriausy
bė su tuo sutiko ir J. T. sei
mas jaupradėjo posėdžiau
ti pereitą penktadienį.

abejonės kels reikalavimą, 
kad J.T. seimas pasisakytų 
už Amerikos ir Anglijos ka
riškų dalinių ištraukimą iš 
Lebanono ir Jordanijos. A- 
merika debatuose kels “ne
tiesioginės agresijos’* pavo
jų. Toje dvasioje bus pa
siūlyta ir jos rezoliucija. 
Dabar Amerika ir Rusija 
telkia kitas valstybes už sa
vo rezoliucijas. J.T. seimo 

Pradžioje J. T. seimas tik nutarimai priimami dviem 
išklausė generalinio sekre- trečdaliais balsų, 
toriaus Dag Hammarskjold Spauda praneša, kad A-

Subm&rinei plaukė 116 vy
rų, jų tarpe 4 civiliai moks
lininkai. Kokioje gilumoje 
povandeninis laivas plaukė 
neskelbiama, bet tyrinėji
mas parodė, jog ledo storu
mas šiaurės vandenyne sie
kia nuo 12 ikf 15 pėdų,, o 
vietomis net ir iki 50 pėdų.
Jūros gilumas šiaurės ašiga
lyje yra 13,410 pėdų. Per 96 i zų. Bet jie poUtiniafvraar- 
valandas Nautilus plaukė po timesni Egipto Nasseriui, 
ledu ir tik protarpiais matė kaip Tuniso Burgibai. 
atviią jurą. __________________
de^o K&K Lenkų Vyriausybė
nę prezidentas Eisenhower Renka mokesčius
pranešė pereitą penktadie- ______
nį. Prezidentas pažymėjo, Lenkijos komunistinė vy- 
kad surastas naujas kelias, riausybė įsakė mokesčių 
kuris ateityje gali turėti di-rankiotojams dėti visas pa- 
delės reikšmės prekybai. Ta stangas ir išieškoti mokes- 
proga prezidentas apdova-čius iš valstiečių. Daugelis 
nojo Nautilus kapitoną W. į valstiečių mokesčių nemo- 
R. Anderson “Legion of j ka, ar tai dėl to, kad nega- 
Merit” medaliu ir visą laivo I u, ar gai įr nenori. Valdžia 
Įgulą gyrė už nepapastos skelbia, kad 10,000,000,000 
kelionės pasisekimą. į zlotų įvairių mokesčių yra

šiuo tarpu Nautilus kelio- j nesumokėta (apie 400,000,- 
nės reikšmė yra daugiau ka- 000 dolerių), 
riška. Dabartiniu laiku A-į Valdžia grasina, kad bus 
merika stato 9 povandeni-i imamasi griežtų priemonių 
nius laivus varomus atomi-mokesčiams išieškoti, 
ne energija ir visi tie laivai^
bus apginkluoti “Polaris” ■ 
raketomis, kurios gali skris- • 
ti iki 1,500 mylių. Tokie sub- 
marinai šiaurės vandenimis, 
galėtų lengvai pasiekti So
vietų Rusijos į>akraščius ir

joraanijos Hienos Amerikos Politika Argentinoj Perono
tiKaiiomos rirsuus Link Kinų Nesikeis Salininkai Veikia

------- ------- -------
Jordanijoj susektas jau Amerikos valstybės depai- Argentinos kongresas pri- 

Keiiuiss is eiles sąmokslas tamentaš paskelbė platų ėmė įstatymą, pagal kurį vi- 
pnes karaliaus riussem vy- memorandumą (raštą) apie sos darbininkų unijos turi 
nausybę. raskutmis sąmos- mūsų krašto politiką santy-Įbūti sujungtos į vieną sąjun- 
sias, kuns pereitos savaites kiuose su komunistine Kini-|gą (konfederaciją). Kadan- 
gale išaiškinta*, jungė visą J8- Šiuo tarpu Amerika ne-gi daugumas unijų turi pe- 

’* i.x. •ronjstjnes vadovybes, tai ir
visų darbininkų unijų prie
šakyje atsistos buvusio dik- 

to, kai ji užpuolė Jungtinių tatoriaus Perono šalininkai.
Socialistų, katalikų ir ko

munistų vedamos unijos 
protestuoja prieš šitokį įsta
tymą. Opozicija aiškina, 
kad prezidentas Frondizi 

moka skolą” peronistams

eiię Jungtinių lautų misi- m*to galimybės savo politi- 
jos tarnautoj1) ir baigusių ką pakeisti. Komunistinė 
amerikiečių universitetą Bei- Kinija nėra pasikeitusi po 
rate asmenų. ‘°« į“.)1 uzPuol.e. *»>*>">«

Atrodo, kad Jordanijos P?T
dienos yra suskaitytos. Nas- h ,ka aSresm«a’.0 ‘“f**1

. nėra jokio pagrindo kinųseno salininkai » pasmaugs komu<^ pripažin-
ir Jordanija vienu ar kitu Jei kinų komuni5taj atei. 
būdu bus įtraukta į Jungtinę gaištų nuo agresingų
Arabų Respublika. planų, tada galima būtų už padėjimą jį išrinkti pre-

šiuo tarpu Jordanijos sau- galvoti apie Washingtono zidentu.
gumą užtikrina anglų ka- politikos keitimą.
riuomenė, bet kai ji bus iš
traukta,. tada Jordanija var-

Tokį nusistatymą Ameri
ka paskelbė pradedant po-

gu ar galės nors ir trumpą -sėdžiauti J.T. seimui, nes
laiką gyvuoti. tame seime rusai ir jų tal

kininkai neabejojamai iš-

Pavojus Iš Atomų 
Bandymų Didelis

Jungtinių Tautų paskirta 
mokslininkų komisija du su 
puse metų tyrinėjo atomi
nių sprogdinimų radioakty-

Valstybės sekret. John:bėti apie Fonnozos užkarta- nuosėdų pavojų ii da- 
ster Dulles nereita savai- vima ir dedasi lahai karinei. ^ai Paskelbė savo raportą.

Amerik. Respublikų ;ke> ¥.nV ko™nistM režimo2/ pripažinimo klausimą.
Prezidentai Tarsis Tuo tarpu kinų komunis- 

tai pradeda vėl garsiau kai-

Foster Dulles pereitą savai- i vimą ir dedasi labai karingi, 
tę tarėsi Brazilijoje su to 
krašto prezidentu Kubit- 
schek ir sutarė, kad po ku
rio laiko bus sušaukta A- 
merikos respublikų prezi
dentų konferencija aptarti 
ūkiškus santykius tarp J. A.
Valstybių ir kitų kontinen

iš ten daužyti Sovietijos 
centras, o paskui galėtų pa
sislėpti po šiaurės vandeny
no ledo.

Ateityje |>ovandcninis ke
lias jier šiaurę gal turės ir 
ūkiškos reikšmės. Atstumas 
nuo Hawajų iki Londono į- 
prastu keliu yra 9,700 jūrų 
mylių, o plaukiant per šiau
rę kelias yra daug trumpes
nis, tik 6,700 mylių. Iš To
kio į Londoną yra 11,200 
jūrų mylių įprastu keliu, o 
per šiaurės vandenyną ke
lias yra tik 6,300 jūrų my
lių. Tiek susitrumpintų ke
lias naudojant šiaurės van
denyno kelią.

VIENAS DIDŽIŲJŲ

Indijos vadas Jawahartat 
Nehru kalba prieš “sveti
mą intervenciją” į l^ebano- 
ną. Jei botą įvykęs didžią
ją pasimatymas, Nehru bo
tą buvęs kviečiamas daly* 
vaatL

to respublikų. Lotynų Ame
rikos kraštai skundžiasi dėl į 
nejiastovių ir krintančių ža-j 
liavų kainų ir norėtų tas kai- į 
nas stabilizuoti. Be to, visi) 

(Lotynų Amerikos kraštai i 
j norėtų gauti daugiau pasko
lų savo ūkiui kelti. Tie klau
simai bus aptarti prezidentų 
pasitarime, kuriam laikas 
dar nėra nustatytas.

SOVIETAI GRASINA

Sovietų generolas Popov 
rašo ryt. Vokietijos komu
nistų laikrašty “Neues Deut- 
schland”, kad kilus karui 
rusai sugriautų industrinę 
Amerikos širdį, badu sunai
kintų Angliją ir paverstų 
visą Italiją į atominę dyku
mą.

VfiL SLŽMĖ

Aog**l Pasuole, 74 metą 
amžiaus, ož vaiko pagrobi
mą buvo nubaustas kalėti 
iki gyvos galvos. Po 37 

metą jis buvo išleistas iš 
kalėjimo, jam pasižadėjus 
neišvykti iš Pennsylvanijos 
valstybės, het jis susigun
dė nuvažiuoti į Floridą ir 
čia buvo už garbės žodžio 
sulaužymą vėl suimtas. Pa- 
squale' tikisi, kad jis su
lauks dienos, kadi paaiškės,
jog jis yra nekaltas.

Komisija vienu balsu sako, 
kad pavojus iš radioaktyvi- 
nių nuosėdų yra didelis ir 
Įspėja valstybes dėl jo. Bet 
komisija dauguma balsų at
sisakė spręsti, ar atominiai 
bandymai turi būti tuoj pat 
nutraukti, ar ne, nes tą turi 

! spręsti valstybės.

Lenkijoj Kova Priei
Katalikų Bažnyčią

pranešimą ir išsiskirstė iki 
šios savaitės vidurio. Dabar 
į J.T. seimą renkasi dauge
lio valstybių užsienių reika
lų ministerfai ir šį trečiadie
nį prasidės debatai dėl Vi
duriniųjų Rytų ĮrĮaygijRG. 
Sovietų Rusijos užs. reikalų 
ministeris Gromyko atvyko 
sekmadienį į Nevv Yorką ir 
pirmame pareiškime pabrė
žė, jog amerikiečių ir ang
lų kariuomenės išsikėlimas 
Lebanone ir Jordanijoj yra 
pavojingas dalykas ir turi 
būti skubiai apsvarstytas.

J.T. generalinis sekreto
rius D. Hammarskjold pir
mame J.T. seimo posėdyje 
išdėstė lyg ir pianą Viduri
niųjų Rytų klausimui spręs
ti. Jis siūlė, kad arabų vai 
stybės susitartų nesikišti 
kaimynų vidaus reikalus ir 
nesikėsintų į kaimynų teri
torijas; kad J.T. sustiprintų 
savo veiklą ir priežiūrą Le
banone ir Jordanijoj ir ka< 
arabų valstybės su J.T. pa
galba imtųsi bendradarbia 
vimo ūkio srityje keliant sa
vo kraštų gyventojų gerbū
vi- .

šitie gen. sekretoriaus pa
siūlymai jau susilaukė griež
tos arabų kritikos, ypač E- 
giptas ir Irakas kreivai žiū
ri į tokius pasiūlymus, ku
rie užkirstų kelią Nasseriui 
plėsti savo įtaką ir “vaduo
ti” kaimynus savo naudai.

Svarbiausieji debatai vyks 
šią savaitę, o paskui eis pa
siūlytųjų rezoliucijų balsa
vimas. Sovietų Rusija be

JIS TYU

Lenkijos komunistų vy
riausybė tęsia kovą prieš 
katalikų bažnyčią. Visa Len
kijos spauda kelia įvairių 
kaltinimų prieš bažnyčią ir 
ypač prieš kardinolą Wy- 
szynskį.

Derybos tarp vyriausybės 
jir episkopato dėl santykių 
(pagerinimo yra pertrauktos. 
Jos gal atsinaujins vėliau, 
bet šiuo tarpu Gomulkos 

{Valdžia bando sukelti visuo
menėje priešbažnyti nes nuo- 
'taikas. gal tikslu padaryti 
; bažnyčios vadovus sukalba-1 
mesniais- 1

Kroviką unijos prez. Ja 
Hoffa senato reketo tyri
nėjimo komitetui atsisako 
ką nors pasakyti apie už
puolimą ant jo unijos pa
reigūno Fraak Kierdorf.

menkos vyriausybėje dar 
nėra galutinai priimtas nu
sistatymas, ar J.T. seime 
siūlyti plačią, ilgų metų pro
grama Viduriniųjų Rytų 
klausimui spręsti, ar tenkin
tis įSkelilTlu netiesioginės a- 
greęijos pavojaus, o pagrin
dinius tos srities klausimus 
palikti vėlesnėms dery
boms. Prezidentas tuo rei
kalu tars galutinį žodį- ir 
galimas daiktas, kad pats 
prezįdentas atvyks į J.T. 
seimą išdėstyti Amerikos 
pažiūras dėl Viduriniųjų 
Rytų maišaties.

Seniau Dėkojo,
O Dabar Spiaudo

Buvęs prezidentas Hoover 
pasikalbėjime su spaudos 
atstovais pasakojo, kad a- 
merikiečiai nuo 1921 iki 
1924 metų surinko 75 milio
nus dolerių badaujantiems 
rusams šelpti. Patys rusai 
pripažino, kad amerikiečių 
pagalba išgelbėjo 17 ar gal 
net 20 milionų rusų gyvy
bių. Hooveriui, kuris vado
vavo badaujančių šelpimui, 
rusai išdavė iškalbingą dip
lomą su visų bolševikų va
dų parašais.

Taip buvo seniau. Bet vė
liau bolševikai pradėjo šne
kėti, kad Hooverio misija 
sutelpė 350 šnipų Amerikos 
tarnybon ir pradėjo skleisti 
panašius prasimanymus. Da
bar bolševikai apie PMvol- 
gės badaujančių žmonių 
šelpimą ir užsiminti nebe
nori.

Amerika Paleis 
Raketą Į Mėnulį

Gal dar šią savaitę Ame
rikos mokslininkai rengiasi 
laleisti raketą į mėnulį. Ka
tėta bus leidžiama taip, kad 

ji, prisiartinusi prie mėnu- 
io, pradėtų suktis aplink 

mėnulį. Daug kas abejoja 
ar pasiseks iš pirmo karto 
pasiųsti raketą su įvairiais 
nstrumentais į mėnulį taip, 
tad ji suktųsi aplink mėnu- 
į ir “pažiūrėtų” kaip atro

do nematomoji mėnulio pu
sė, kurios niekas dar nėra 
matęs.
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Kas savaite
rėti, kas ten vyksta. Priėjau .— 
ir klausiu pirmą pakliuvusį!
—kas čia? i

—Nagi, — sako. — Me-; 
mys su Kazirskiu mušasi, vi-; 
są rytą tvati jasi ir užbaigti 
negali. “Pali*ubo«” Kipre abejo.sukelsir daugiaukn-

Memys buvo žinomas mie-: XT . .. v- C11 'tikos. Senatoriai H. Humph-
sielyje siuvėjas, o Kazirskis .,NeL?“!°į,liS rey, John Kennedy, M.

batsiuvis. Abudu buvo ži- P^“£« • J^^.Mansfield, J. Sparkman,
nomi, kaip padorūs žmonės, io ?edami“ovSSai “ M?r?-ir kltI T.
namu savininkai ir ramūs kadJ° vedam! KovotojaPia s*™ Antiško nusistaty- 
kaimynai. Ko jie susimušė, ^esisaudys su t“'kais ir an- m0 dėl John Foster Dunes
kas tą galėtų pasakyti? Fak- Sį6'sS,į^vXpulk '^ie“ų P0*.“*08 ir’ 
tas, kad jie mušėsi. Greit sukV * Jį?’ „5? ^jones, turės ką pasakyti 
ir aš pamačiau visą nuo ** W 3™ P° kiek-
kraujo raudoną Menų, ku- t? i.»

Ar praleis gerą progą?
Didžiųjų valstybių vadų pasimatymas atpuolė. Ru

sijos diktatorius, pasitaręs su Kinijos diktatorių, nuta
rė, kad J.T. saugumo taryba yra tik Amerikos “įran
kis” ir todėl nėį-a ko toje saugumo taryboje kalbėtis.
Vietoje to, Chruščiovas siūlo, kad susirinktų J.T. sei
mas ir jis apsvarstytų Viduriniųjų Rytų “agresiją”.
Taip ir bus-padaryta.

Ar J.T. saugumo taryboje, ar J.T. seime Viduriniųjų 
Rytų kladsfrfižlt bus kulami, skirtumo didelio nėra. Gal j 
tik i Seimą patys “didieji” nevažiuos ir atsiųs už save j 

mažesnius, bet ir dėl to skirtumas nebus didelis. Turė
sime propagandos spektaklį, kokių retai turime progos 
girdėti. Esmėje bus aiškinamas klausimas santykių tarp 
didžiųjų ir mažųjų valstybių, bus aiškinama “agresi- 

tiesioginė ir netiesioginė, ir diskusijose valstybių I ■ ■ »M ■ ■ "■ - ■ —W - - n ■■■!— • A A B. AAAA**AA A AA ■ ** ■ ■ ■■ I ua ■ «A *
saloje prasi- 

kurie rei-
Jungtinių Tautų seime, nepaprastoje jo sesijoje, dėjo kalbėti, kad vokiečiai geriau mes jais pasinaudosi- ūaujienar Ten ’mieste'lvjĮ va!"

pirmą kartą bus nuodugniau aptartas “agresijos klau- jau nusibaladojo j Kuršą., "te, kaip kazokai ai- germa- kiekviena tin gaus dieną pa- C vi
simas. Reikia tikėtis, kad Amerika, Anglija, Francu-, Bet mūsų apylinkėje nė pa-nai . . įvakarėj ėjo muštynės, kiek-'L ’ , Jįva jsikišo įrJtL
zija ir kitos šalvs nepraleis tos progos iškelti Sovietų siutusio vokiečio nesimatė, Po javų dalybos kitas ne- viena sekmadieni pavakarė- inc turkai kuriu
~ .. *____ ___ II,: ____ 1^. Twt ir t" Vurnii^nnntac ----- I.„.1,I~ 1_________________ I~ l.L„I„-I ttT____ I0S gyventojai UlTKai, Kūnų
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Kongrese svarstomas Įstatymo projektas, kuris numato 
padidinti senatvės pensijas. Paveikslas rodo dabar esan
čiu didžiausiu pensijų ir numatomų sumos: Kairėje 
vyrui su žmona, viduryje viengungiui ir dešinėje naš
lei su 2 ir daugiau vaikų.

bos, kurios nemokėjau. Tiek jais, javus pylė j maišus ir ris su keiksmais ir grasini- .'’’”os j ,r
tuo laiku aš vokiečių ir te- davė visiems iš eilės, neina- mais nubėgo link Kazirs- Pradeda rodytis beprasmes, 
mačiau. darni nei raštelių, nei kvitų, kio namo ir ten vėl persiė- ?urkal I, p Paskelbe pallau’

ta -, tiesiogine ir neueaogme, ir aususijose vajsvyoių. apv]inkė3e vokiečiai! net nežymėdami imančiųjų mė su savo kaimynu baį „. , .
atstovai turės imu pavyzdžius iš didžiųjų valstybių,ėjo pinnvn pla{iu frontu ir pavardžių. Visų nuomonė Mužtvnės man0 gimtinėje kr
Prakt:k°t=_,. m...... u nebuvo jokia ka aSTŠoSndi

vieno pralaimėjimo. Taip 
bus ir ateityje.

rasota VazKzakavv-k 1 e. • - • 1 " • " • 1 viltųsi masinėmis zudyne-
e“.**! TSL mis, kuriose daugiausiai nu-

Naujas “Darbas”
Gavome “Darbo” antrąjį 

šių metų numerį. Numeris 
labai įdomus, nors ir prira
šytas sunkoka kalba, arba, 
kaip prietelius J. R. sako, 
yra “poniškas”.

Iš įdomesnių straipsnių aš 
sakyčiau yra šie: Intelektu
alinis rūgimas Sovietų Są
jungoje; supažindinimas su 
italų rašytoju Ignazio Silo- 

ine ir jo trumputėlis vaizde-Maskva aiškina, kad visi Europos Rytų kraštai* d - ’ P anviinVžJ 2 • J ’ ■ J”iest.ell° stebino ne Memjo>11 Kazirs- kentej0 eiliniai žmones tiek i- “draueu persiskyrimas1
.. . .. ., - -t.- šibotAme dami ls» musŲ apylinkes vi-centras supleskejo. Daugiau-kio muštynes. Tik kad jos ;s+nPim ti^k ir i« orailai nu Ils diaug? persisKynmas“laisva valia užsidėjo sau komunistines diktatūros jun- ^d - ;c.q. fot. -,okn; 1S tulklhtiek 11 1S PuĮ šiai tai buvo krautuvėsJ ir labai jau ilgai truko ir ste- spsės. A. J. Greimo “užrašai” a- 

pie visokius dalykus; Kaziogą. Ta pati Maskva aiškina, kad risokie sukilimai ir * ar , žydų gyvenami namai, o jie bėtojams pakylėjo kiaušy-d = np£raii . - .
perversmai arabų krabuose yra liaudies judėjimas pnes agjau f visi buvo tušti po žydų iš- tis tų pačių keiksmų, matyti įčspręst| Dėl Kipro satos'F3”!®1*0 “
“imperialistus ir “kolonialistus . Mask\a aiškina, kad -r voj-įe^jų Nebuvo varJ’m°. Gaisro žiūrėti bu- tuos pačius raudonus nuo no,?j žodi” ne tik vie-1 as knygos Naujoji klase
ir Lietuva su Latvija ir Estija “laisva valia” nusilenkė i nei

ai-miios tankams ir Dasirinko boise\izmą ii ng»Rnvn inki
noi’i **tHi*ti žodr’ ne tik vic*, . ._____ ____ nei policijos,!vau ir aš ir tada piirną kar-kraujo kovotojus ir protar-:tos ent -ai ^įkai ir

Sovietų armijos tankams ir pasirinko bolševizmą n* nebuvo ioki» valdininku,1? mačiau, kaip pagunda ir piais ilgokai laukti, iki peš- turkaį bet ir Graikija su 
Rusijos provincijų būseną uetoje nepriklausomo gyve-;nebuvo valdiškų įstaigų. Ti- iš gerų žmonių padaro gro- tukai vėl susidurs “kovos Tuikija Sala svarbi ir An- 
nimo. i kras anarchizmo rojus. Žmo- bišiautojus. Iš degančių lauke” prie daržo, tarp jų glijai ’ Todėj kokg norg

Jei Vakaru valstybės apsiribos tik Viduriniųjų Ry- nės pajuto laisvę. Trečią krau.t.uvil}.1.visi; ,ne~ Žiop^nčioje minioje kompromisas tarp tų trijų
tu valstvbiu klausimu ir nepalies Sovietų Rusijos agre- dieną po rusų dingimo ir tingėjo, ulko kokios darbu- ^girdau pasipiktinimą ne valstybįų į- tarp vietos gy-

* ~ vokiečių nepasirodvmo ir vo neisplestos gerybes ir de- dėl pačių muštynių, bet dėl ventojų anksčiaU ar vėliau
josi į maišus. Prisivogiau ir to, kad joms galo nėra. turės b6ti atrastas ir sutar-
aš popirosų bent dviems sa- “Gana, reik tuos mušeikas tas.

vertimas; J. Kaminsko atsi
liepimas apie Stasio Matu
laičio knygą “Atsiminimai 
ir kiti kūriniai” ir eilė kitų 
straipsnių straipsnelių.

Pradėjus skaityti šį “Dar
bo” numerį nesinori jį palei
sti iš rankų. Patartina vi
siems, kurie nesibaido “po
niško”-stiliaus ir svetimžo
džių, būtinai susipažinti su

doti geros progos, kurią Chruščiovas jom> uuuu«x. __ gauti mūsų dalį išjvaitėms, tik parėjęs namo suvaldyti”, pratarė koks
apgailėtina, jei ta proga būtų praleista. '-javų sandėlio ar “magazi- n^ekam nerodžiau ir rūkiau tai nebejaunas vyras. Jam Arabija su Nasseriu?

Sovietų Rusijos agresijos pavyzdžių yra tokia dau- no-< kurfo du Hgi pasislėpdamas, kad nereikė- tuoj pritarė kiti ir greitu lai- F<rinto kariuomenės
gv-bė h- tokiu vaizdžią įtikinamu ir net ir aklam ma- -ovėjG miestelio gale. Ga-B Jog pavogiau ku visų žiopsotojų nuomonė , &mPfir$_la<! Ahdp1 Haklm; —LT-T • 7 LT
tomu, jog būtu didžiausias apsileidimas neišnaudoti vau suplėkusiu javų maišą į degančios Rubinsteino buvo, kad “reik baigt”. Bet . ’ nurnifičio fi d atw Cen<^?’ metams $2.
procos ir neiškelti tu agresijų Jungtinių Tautų seime. ir pamačiau, ‘kaip valstie’- krautuvės... kaip? Po ilgokų diskusijų ir^o pįSuoti i Lbitoi v £
p =------- K.-.-r. čiailikriduoja-mJįuMus’’., Pora dienų.po gaisro vėl Pritarimų, gyvai dalyvau-'“^72®^v'“

Dalybos ėjo ̂ šauniai, be ilgų Nuėjau į Už bažny-Ja?tjr moterims, keturi vy- Fa^b kuri^ n^|AVe” 2°’ N‘ Y‘
1. IK * -- z A ™ rai raeifi/ra Q o o mi-!Goldfine teisman

šiuo “Darbu’ 
užsisakvti ii.

o dar geriau 
Vieno Nr. kai-

Po debatų būtų proga pasiūlyti ir rezoliuciją, kuri 
Sovietų Sąjungos agresijas pasmerktų ir reikalautų lais
vės Maskvos
jei ji ir būtų
gautų, bet tai būtų pirmieji žingsniai
laisvės atstatymo, pirmieji žodžiai žadantieji paverg
tiesiems laistę ir raginantieji juos siekti laisvės, žo
džiai kalbantieji apie pavergtųjų laisvę. “Tylos sąmoks
las”, koks dengia Baltijos valstybių ir kitų Boropos Ry
tų ir Pietų tautų pavergimą, būtų pašalintas, klausi
mas būtų išneštas į tarptautinę viešumą ir ten disku-! 
šuo j amas.

Ar Amerikos ir kitų tautų vadai išnaudos tą pro
gą? Norėtume tikėti, kad jie nepražiopsos progos, bet, 
prisipažinsime, kad perdaug vilčių neturime. Tiek pro
gų praleista, tiek jau pritylėta, kad laukti drąsaus, 
agresingo ir aistringo pasisakymo už pavergtųjų laisvę 
atrodo lyg ir beviltis reikalas. Nepoilgo gyvenimas pa
rodys. ar didžiosios demokratijos vadai ko nors yra 
pasimokę, ar ne.

užsie
nių ministerių ir finansų 
tvarkytoju, o savo brolį ka-

Milionierius Goldfine pa
rašė laiškus veik visiems at
stovų rūmų nariams ir jų se-

Idčja po muštynių
J. STR1PEIKIS

Atsiminimų žiupsnelis >plūgą žemėje laikyti, jis vis 
; bandė iššokti iš žemės, o

Iki 15 metų mano am- kaj kada išversdavo didžiu- 
žiaus nieko nebuvau girdė-|bus gukietėjiBios žemės lui- 
jęs apie Lietuvos nepriklau- tu& Taip sunkiaį dirbau, 
somybę. Gyvenom sau po kad net nepastebėjau, kai 
caro “globa” ir rodėa, kad netoliese pradėjo girdėtis 
taip ir reikia. Jau vėliau guvių garsai, kurie vis daž- 
teko skaityti, kas pirmas iš- „ėjo, vis arčiau skelbėsi* ir 
kėlė nepriklausomybės idė- darėsi piktesni. Kai susto
ju, kas ir kąip va. tą idėją jęg pasilsėti įsiklausiau į 
kovojo.. Jo, metų am- |UOS šūvius, atrodė, kad šau-
žiaus apie tai nieko nebu- dymasis eina visur, į visas 
vau girdėięs ir išgirdau a- šalis nuo manęs. Bet iki 
pie nepriiyjpbįšęnnybę aš ne pietų tęsiau darbą, o pare
is politin^Ojpupių ir ne iš pęS pietų, pamačiau “gene- 
knygų, b^- js^aęrastos kai- sju” (ke’iu) jojant būrį ka
lnietės nualpęs, kuri vargu ar rei vių.
buvo apie tą reikalą kur ,
nore skaičiusi ar netgi gir- ?s P™dąos pamaniau,
dėjusi. Buvo taip: Ul .7??".,r g“u P™ kį‘°

pasižiūrėti. Bet greit paste-
1915 metais pavasarį mū- bėjau vokiškus šalmus su i 

sų apylinkė Žemaitijoj pa- smailiais viršugalviais, kaip 
sidarė karo fronto zona. Tą mūsų bažnyčios stacijose 
atsimenu, lyg tai būtų va- žydų ar romėnų kareivių 
kar buvę. Ariau pūdymą, o šalmai, ir nutariau pasislėp- 
žemė buvo tiek kieta, kad ti darže, kad nereiktų laiky- 
tik vargais-negalais galėjau ti egzaminų iš vokiečių kal-

SEKAMAS ŽINGSNIS? PASKAMBINK SAVIESIEMS!
JEI NAUJIENA SKUBI — TE

LEFONUOS TAM JUK TELE
FONAI IR YRA. IR IŠKASCIAI 
NEDIDELI — AR SKAMBINA
TE TAME PAČIAME MIESTE 
AR SKERSAI KONTINENTĄ.

Jus galite telefonuoti nuo pa
kraščio iki pakraščio už $2 ar 
mažiau už pirmas 3 minutes— 
station-to-station. naktimis ir 
sekmadienias. Prisideda federa- 
iiniai akcyzy mokesniai.

NIW INOLAND TIUPHONC 
AND TILSGIIAPH COMPANT

ralių Saud nustūmė į šalį. Ikretoriams. Jis aiškina, ko- 
Egipto kariuomenės vado . dėl atstovų rūmai neturėtų 

atvykimas aiškinamas, kaip traukti jo teisman už “kon-
Nasserio šalininkų sustiprė- greso paniekinimą” ir prašo 
jimą Arabijoje. Ar karalius kongresmonus atitinkamai 
fcaud bus nuverstas nuo sos- balsuoti, o kongresmonų se
to ir nugalabytas, kaip Ira- kretoriams milionierius ra
ko karalius, ar gal tik pa- šo, kad jie būtų vyrai ir pa
valytas nuo valdžios be dėtų jo laišką “arti krūvos 
kraujo nuleidimo, dabar pla- viršaus”.
čiai spėliojama. j Bostoniškis Goldfine pa-

Nelabai seniai Egipto Na- garsėjo “dovanų” dalijimais; 
sseris garsiai šaukė, kad A- Jis jas dalijo į kairę ir i 
rabi jos karalius Saud pa- dešinę. Todėl ir kongresmo^ 
skyręs kelis milionus dole- nų sekretoriai, kaip tik ga
riu už Nasserio nužudymą, vo iš jo laišką, tuoj žiūrėjo,
Ar tik neturės dabar pats ar nėra kartais čekučio ir 
Nasseris progos pakišti po tik jau paskui skaitė, ką a- 
smėlio savo konkurentą irtą nas rašo. čekučio niekas šį 
padalyti neeikvodamas mi- kartą nerado, bent niekas
lioįlS? . . " ’f -^Pasigyrė čekį užtikęs laiš-

Vienaip ar kitaip, arabų jke.
nacionalizmas vis labiau O dėl balsavimo, tai Gold-

tos kumelės į Atlanto van
denyną.
Demokratų kritika

Kol Viduriniuose Rytuose 
padėtis buvo įtempta, vi
daus kritika dėl Amerikos 
užsienių politikos buvo kiek 
aptilusi. Bet dabar padėtis 
“atslūgo” ir kritikai prade
da skelbtis. Pereitą savaitę 
Įdomią kalbą pasakė sena
torius J. Wm. Fulbright Jis 
sako, kad mūsų politika y- 
ra šios dienos, paskubom 
daroma, neturi tolimesnio 
plano ir todėl gali būti pa
vojinga.

Šen. Fulbright pažymėjo, 
kad dėl užsienių politikos 
trūkumų kaltas yra ir kon
gresas, bet svarbiausieji y- 
ra valstybės sekretorius ir 
prezidentas.

Irako pralaimėjimas, bei

mybėn už atsisakymą atsa
kyti į 22 klausimus dėl jo 
700tūkstancių su viršum do
lerių neįkasuotų čekių.

Ką pasakys teismas, tai 
jau kita istorija.
85-as kongresas

85-asis kongresas skubina 
baigti savo darbus. I -aikas 
pradėti rinkimų kampaniją. 
Laikas skirtytis. namo. Bet 
visa eilė darbų vis dar te-, 
bėra neužbaigti ir nebaigtų
jų darbų skaičiuje yra svar
bių įstatymų, kuriuos “už
miršus’’ rinkimuose teks aiš
kintis ir turėti nemalonumų.

Atrodo, kad Įstatymų lei
dėjai darys kompromisą. 
TVup^luItą pratęs savo po
sėdžius, svambiausius įstaty
mus pravarys, o daug ką 
ati dės kitam kongresui.

___  —J. D.
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KAS MUKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITOM KASO

TAS DUONOS

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Mirė Ar. J. Stasiūnas rinko šiuos asmenis: Pirm.

T. oz, . . . , iM. Vaidylą, vicepirm. A.jLiepos 26 d mirė gydy- c Uk M Ka8perai.
to jas Juozas Stosimus. Ue- tj ižd K Katkevičienę, iž- 
tuvoje velionis dirbo karo do Iob dr žimontą ir 
ligoninėj, o vėliau buvo a-Įj pakaik».
yiacijee gydytoju. Ameriką- keleriu8 metus drau-
je dirbo vienoje Dakotos Ii- iš|eido dr. V. Sruogin. 
gonineje, bet dėl ligos dar- nds didžiulę Lietuvos istori-
bą turėjo mesti ir sirgdamas 
gyveno Čikagoje.
“Draugo” sukaktis

Liepos 12 d. vienuolių ma
rijonų leidžiamam “Drau
go” dienraščiui sukako 50 
metų. Jis pradėjo eiti Wil- 
kes Barre savaitraščiu, 1912 
m. persikėlė j Čikagą ir čia 
nuo 1916 m. eina dienraš
čiu.
Atvyko J. Kalvaitis

Iš Australijos atvyko Jo
nas Kalvaitis ir čia nuolat 
apsigyvens. Lietuvoje J. 
Kalvaitis buvo prokuroro 
padėjėjas, Australijoje vei
kliai reiškėsi lietuvių visuo
meniniame gyvenime.

Nauja Sandaros vadovybe

Liepos 18-19 dienomis į- 
vykęs Sandaros seimas iš
rinko šios sudėties centro 
valdybą: Pirm. Stasys Ge
gužis, vicepirm. Aleksan
dras Čaplikas, sekr. M. 
Bieksha, ižd. Geo. Šukys, iž
do <y]fth£ iiiis K o ▼ iviv-
nė ir J. Pakalka.

Įstatų komisijon: V. Sid
zikauskas, dr. K. Draugelis 
ir A. D. Kaulakis.

Skundų ir apeliacijų ko
misijon : J. Trečiokas, Š. Ja
kubauskas ir J. Krasinskas.
Tėvynė* Mylėtojų vadovybė

Liepos 19-20 dienomis po
sėdžiavęs draugijos atstovų 
seimas i naują valdybą iš-

ją, o dabar rengiasi leisti 
“Lietuvos žemių aprašymą”, 
kurj redaguoja B. Kriklys.
Nori patekti j kongresą

Katalikų srovės veikėjas, 
stambus fabrikantas inž. 
Antanas Rudis stato savo 
kandidatūrą j JAV atstovų 
rūmus. Pavasarį jis mėgino 
patekti demokratų partijos 
sąraše, bet nepavyko. Dabar 
jis stato kandidatūrą nepri
klausomai nuo abiejų di
džiųjų partijų.

Cik.v

BRANCH, MICH.

LAIKAS VISKĄ KEIČIA

Viršutinis paveikslas rodo, kaip prieš kelias dešimtis 
metu sunku buvo pasigaminti vasarą šalto gėrimo, o 
apačioje kaip tas lengva padaryti šiandie.

įvairios žinios
j

J. Baublis buvo nuvežtas į 
Ludington ligoninę. Ten jis j 
mėgino kažkur eiti, pasly-j 
do ir nusilaužė abi kojas ir Kėncertai, parodos 
po 2 savaičių mirė.

Liepos 5 d. mirė ilgus me
tus sirgusi M. Leonavičienė.

NEW YORK, N. Y.

AKRON, MICH.

Turėsime gegužinę
Alto skyrius ir LSS 20-ji 

kuopa rugpiūčio 24 d. N.

Lietuvių Bendruomenės 
šaukiamo New Yorke seimo 
metu bus koncertų ir paro
dų. w
f Nuo rugpiūčio 23 d. iki

i J Oi~u— —i ugjscju i u. outner viešu il
ty bus šio ir kitų kraštų lie
tuvių spaudos paroda. 

Rugpiūčio 28 d. Riverside
nuupa lugpiuviu^. u. iv. bus ati<]alyta lie-
Trumpicko sodyboje (773 tnvi(j Jd£,fe paroda/
Bisson Avė.) rengia geguži
nę. Prašoma įsidėmėti ir tą Tos dienos vakare 7:30 

vai. ten bus ir lietuviškosdieną gegužinėn atsilankyti. kamerinės muzikos kon‘cer.
N. Tru. ta^ kuriame bus atlikti Ba

Pernykščio 
(nerasi).

n»» ■■■■■■■■■■■ »■■■■■■■■■■■»sis*** ja M. Saulius (violončele), 
I. Vasiliūnas (smuikas), A.

sniego neieškok

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti1 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;

Proletariato diktatūra”; J 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vynąsdaro;

Darbininkų fabrikai Vakaruose: 
įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; u 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; N'iostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių. . .
Ir daug. daug kitu įdomybių! Su gražiai;- paveikslais. 

Knyga jau išėjo Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

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

twaBS3UBsaaa^z^ax<9,«aw£smK<naaBg»»naEBfflraBBBn
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Sa Tarptautine Virtuve, sa Stalo Etiketą ir

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriausi 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti {vai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje {dėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apiei 
vitaminui, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. į 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo-| 
dama apie šimtą {vairių tautų mėgiamiausių valgių' 
**Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslaptaa. Ji 
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jea kaina I 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Ušsakymus| 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
6M C. Broadsrav -t- So. Bestom X7,

BROCKTON, MASS.

Mirė inž. E. Jurgeliūna*
KONSULATAS J1EŠK0

r

.T.t
'obu.-

Iki šiol Keleiviui niekas' ABokonytė, Agota ir Marija. Aukčt. Panemuni.-^;,. ■:, _ _ 
neparašė apie inž. Edmun-'LB“Č'

n^rtodėl^ k~ “ - Kauno
nors trumpai noriu as para- aps, ; . * ;«.;„.sęsa .Andriuškevičius. Stasys, Jurgio, giminaitis, 

sūn.. gimęs 1926 metais. JStanionienė - Petraškaitė, 
Armonas, Antanas ir Kazys, iš
Burbiškiu km., Gaurės v., Tau
ragės apskrities.

syti.
Velionis inž. Edmundas 

Jurgeliūnas, plačiai žinomo 
: visuomenininko Kostantino
:ir jo žmonos Jurgeliūnų vy- 4 T .x _ .....
liausiąs Sūnus, gyveno Glen Armonas Juozas, iš Burbiškiu

iPock, N. J., ir dirbo atoa-k- Gauržs T*-
' kingą inžinieriaus darbą Auga.fenė - Mabuska.te, Julija,
Western Electric bendrovėj. SAntan0 " 15

■Jis tebuvo vos 41 metų, bet, cieil° k" Taurages aPskr. 
kraujui j smegenis išsiliejus, •.’į’f5'.

i ir šių dienų medicinos mok
slas nebegalėjo jo gyvybės 
išgelbėti ir jis 2 savaites pa
buvęs be sąmonės, liepos 20 
d. mirė, palikęs liūdinčią

landė, turi dukterį Matildą. 
Banytė - Skladovskienė, Teklė, 
Juozo duktė, iš Vaitiniškių Rm., 
Raseinių apskrities.
Bertašius, Stasys, Izidoriaus s.,

žmoną, du vaikus, tėvus ir pimęs 1919 metaįs-
Biskis, Antanas ir Jonas. 
Bridžius. Kazys, gyvenęs Pilviš
kiuose.
Bubezevičius, Stasys, Andrie-

du brolius, kurių vienas va
dovauja amerikiečių fabri
kui Italijoje, o antras gyve
na WateĘtown, Conn.

Liepos 24 d. velionio Ed- jaus • 13 Siaubą upskr 
mundo palaikai buvo atveš- Butkas- Prana\,r Vincas, V,n- 

ti į Brocktoną ir čia pak,. co sūnūs .s Sakinus k Kulnjiv.

Chodkovska - Petrauskaite, An-
Ilgėkis, Edmundai, tos vie- ^Vaclovas, dukterys

. . . ...... n m tovės, kurioj gimei ir užau-;L,on® ir Vaclava. ir jos sesuo
kuriame OUS atlikti B. Mar- ' T* , l5!Majer, Bronislava, vyras Juo-

kaičio, V. Jakubėno, Karna- 
vičiaus ir kt. veikalai. Da
lyvauja keturi chorai, Sim- 
fony of the Air simfoninis

gai, zemeji Tavo šeimai, tė- ..........
vams ir broliams reiškiu gi- zas’ dukte žma’ syveno Phila- 

: delphijoje.
Į Grigaitė, Aleksandra — jos ieš
ko Antaninos Grigaitės duktė.

lią užuojautą.
Draugas

Karlonas. Albertas, Adolfo sūn. 
Kontrvmas. Motiejus, Jono sūn., 

'kilęs iš Kražių apylinkės. 
Kriščiūnas, Jonas ir Simonas. 
Lelešius, Jurgis, iš Ažiukliaus-

orkestras, kuriam yra diri-,
gavęs ir nemirtingasis Tos-; THOMPSON, CONN.
canini, kai orkestras pri-; --------
klausė NBC radijo bendro- Graži, rami Traku 
vei, jis ir šiandien yra vie- vasarvietė
nas žymiausių simfoninių __ . v kių - Pamurgių k., Balbieriškio
orkestrų Amerikoje. Rugpiūčio 2 d. su mz. Si- v Mariampolės apskr.

Iš solistų dalyvauja* Stem- [utaviciu sumanėme aplan- jLemezvs< Antanas, (gal Leme- 
pužienė, Krištolaitytė, Ba-'j^J1 TrakU vasarvietėj pne ;žys?^ sūn iš gįauiių a. 
ranauskas ir Brazis. j Thompson, vonn., kun pn- Lengvinas, petras ir Vaclovas,

-------------------------- įklauso Pakniams, vasara- Jono sūnūs, iš Girininku km.,
janti prof. J. Kaminską.

Per 3 vai. autobusu pasie-Parodos atšaukimas
kėme tą vietą. Ten radome... j- j,.- . 1 New York a Lietuvių Fi- .. „ XT .. ,naiao. Gruodžio, Čiurlionio, iateKst Draugijos pIačiai «vecių » New Yorko, New 

?a,del,?> „ Budnuno ir kt. ske,bta reprcZentocinė Lie- “• kt Pnes porąį die-
kunmai. Koneerte dalyvau- tUvos pašto ženklų paroda atv;vk?s f.K- »«!«-

Pas. Liet Bendruomenės ",s> k“"8 cla ^dėjo pasilik-
„ Seimo metu atšaukiama ne.“ "et..P°,'«s?':’,cl’J-Savalt-
Kuprevicius (piano), J.*žu-'dėl draugijos kaltės. l«al! cla Paleido
kas (vargonai). j

Rugpiūčio 31 d. Camegiei V. W. Alones,
Hali salėje bus koncertas, D-jos sekretorius

VISUOMENES MOKSLU, MENO

darbas
IR LITERATŪROS ž

LU, M 
umA LAS

kritiškai stebi mūsų išeivijos, Lietuvos ir 
viso pasaulio gyvenimą. Prieš konservatyvia, 
provinciališką tradicija DARBAS stato hu
manistines vertybes ir kūrybiškai šviežią 
zodj. 7

5410 Sixth Avė. 
Brooklyn 20, N. Y.

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

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos vaMžbm 

pripažintus vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Squ*re, Wercester, Mase.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistinio- 
k< Vytautą Skrinską, -Ideal Pharmacy” savininką. Čia U- 
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos raiko 
luese. Kreipkitės H toli ir iš arti.

Mes siuničiame vaistas VISUR. Tarime 
spcciaknių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų ano aukite kraajo spaudiam, mao 
reumatizmo,’ aao širdies ir nervą Hgą. 
Vaistai shmčtami VISUR. Rašykit aname 
visab sveikatos UanstaBata.

VYTAUTAS SKRINSKA. B. S. Reg. Phau

Petkevi- 
čiai ir Valaičiai iš New Yor
ko.

Kokia čia ramybė! Kaip 
visa primena Lietuvos pa
dangę! Poilsiui geriausia 
vieta! Per dieną vos vienas 
antras automobilis teprava- 
žiuoja, miške gali grybauti, 
ežere maudytis, meškerioti, 
laiveliu važinėtis.

O jau maitina, kaip per 
dideles iškilmes! Norintieji 
suplonėti tikrai čia tikslo 
nepasieks.

Tokias sąlygas turėda
mas ir prof. J. Kaminskas 
čia atrodo labai gerai—pa
siilsėjęs, geras nuotaikos. 
Jis ir čia nesėdi be darbo— 
uoliai tęsia savo atsimini
mus, kurių pirmoji dalis— 
“Lietuva budo” jau išleista 
ir skaitytojų labai brangi
nama — visi prašo ko grei
čiau duoti jų tęsinį. Iš pro
fesoriaus nuotaikos atrodo, 
kad nereikės ilgai laukti ir 
antrojo “Lietuva budo” to
mo-.

2—is

Gargždu vals., Kretingos apskr.
Majer - Petrauskaitė, Bronis
lava, vyras Juozas, duktė Ema, 
ir jos sesuo Chodkovska. A:.na, 
vyras Vadovas, dukterys Lionė 
ir Vaclava, gyveno Filadelfijoje.
Mantvilas, Vincas, Antano sūn., 
iš Kuturių - Naujininkų km.,
Pagramančio par., Tauragės v.
Meškauskas, Jonas, Felikso sūn.
Navickas, Walter, gyveno Mont- 
gomery Avė., Chicago, III.
Orintaitė - Surmienė, Veronika.
Paškauskas, Jonas.
Pečkauskas, Steponas, iš Kel-: Dvarcienų kaimo.
mės. Į Gedminaitė - černeskienė, Ste-
Petkienė, Zofiją, ir jos duktė Boleslovo duktė.
Elena Vanda, iš žylaičių km.,;0^8’ Alfonsas ir Valerijonas, 
Varnių vai., Telšių apskrities. : Stasio sūnūs.
Petrauskas. Antanas, iš Ošku-‘Ivanauskas« Juozas, kil. iš Kel

ronėlė, gyveno Midland, Pa., <61 
Penn Avenue.
Staponas, Jonas, Liudviko s., iŠ 
Gargždų m., Kretingos apskr. 
Stenevičius. Petras, iš Vytoga- 
k>8 k„ Skaudvilės vak, 
gės apskrities. -
Strimaitienė (Gudaitienėj, 6- 
na, gyveno MattenbeVga stovy
kloje. . •
švedas, Stasys ir sesuo Ieva,-f# 
Jonaičių km., Alvito vai., VB" 
kaviškio apskrities.
Tvaronas, Kazys, gyvenęs Ma
nau stovykloje. •
UseKenė - Sakavičiūtė, 
ra,
eas. - * ’. .
Venekus, Vincas, Adomo sfin. » 
Verpiotas, Frank. ųz
Vitas, iš Gargždų m., Kretingos 
ap., išvykęs 1944 metais. '»
žalkauskas, Antanas ir Juozas, 
Juozo sūnūs. .... eį
Žekas, Benediktas, Povilo sūn. 
Žekas, Povilas, Kazimiero sūn. 
Armonienė - Jocinskaitė, Alek
sandra, Petro duktė. k <
Atkočiūnaitė, Elena, iš Ukmer
gės, ištekėjusi už prancūzo, Iš
vyko Paryžiun. A
Bagdonienė, Elena, iš Taujėnų, 
Ukmergės ap., vyras Bagdonas, 
Juozas, gyveno Argentinoje. ' 
Baits, Tony, kilęs iš Lietuvė*, 
žmona Mary ir duktė Mary, gjį- 
veno Kenosha, Wis.
Balynas, Antanas, Motiejaus s; 
Barauskas, Jonas ir Kostas, Mi
ko sūnūs, iš Mockonių kaimo. | 
Bartulis, Augustinas, Vinco 
iš Tauragės ap. ir valsč., žmo
na Baltrušaitytė, Magdalena, i, 
Blažiunas, Adolfas. |
Caglauskas, Kazimieras, Jono s.; 
iš Raudondvario, gyv. Sao Patą 
k), Brazilijoje.
Dičpetrienė-Medušauskaitė, Ro
zalija, Povilo Medušausko se
suo.
Diksa, Adomas, Feliksas ir Juo
zas, Adomo sūnūs. «.
Diksą, Leonas ir Petras, -Kazi
miero sūnūs, iš Daugų vaisiu

ir brolis Sakavičius, Ighk-

nių km., Šėtos parap., — jo ieš
ko Antaninos Grigaitės duktė.

mės v., Svimių k., jo žmona 
Kazė Ivanauskienė-Sturytė, MI,

Petukauskas, Juozas, Juozo s., *8 Raseinių apskr., Kelmės
gimęs Vilkijos m., Kauno ap., 
1910 m., balandžio 22 d. Ieškomieji arba apie juos Š}>
_ jnantieji maloniai prašomi
Pustila, Jurgis, Motiejus ir Pra- liepti: 
nas. kilę nuo Zapyškio.
Račkauskas, Augustas, Petro s.
Raulinaitis, Matas ir William, iš

Consnlate Gen. of
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

KAS ČIA KALBA?

i
E

MIAMI, FLA.

Paslaptingas minėjimas
Lietuvių Moterų Klubas 

rugpiūčio 31 d. rengia ben
dro gyvenimo 40 metų su
kakties minėjimą. Kam? 
Tai paslaptis. Kurie norite 
dalyvauti ir pagerbti tuos 
gerus lietuvius, prašau susi
žinoti su J. Styles ar L. J. 
Stasiuliu.

L. J. Stasiulis

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaitytu 
skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodama* 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta W> 
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurio šiurio 

E į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą). a:- U,J *'
SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai

myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų ki 

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu 
vandens ir druskoo. Iliustruota. 316 psl., kaina . .-

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada 
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi, 
puslapiai, kaina >4.00. Iliustruota.

ŠLHJin'ARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) aa. 
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos " “ *

’ dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, knRtrą Ir 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik 93.6R!

VISOS 4 KNYGOS TIK Uf >6.00! Bet kas nori tik 1 ar 
ar 3 knygų, tai už 1 tik >2.00, až 2 tik >3.00, oš 3 tik XX

Persiantimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S* Habted St,
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Iš Pavergtos Lietuvos
MASINIO ŽUDYMO BYLA EINA | GALĄ

Kuo gyvi tautininkai?
SMETONIŠKAS VAD1ZMAS

(Elta) Lietuvos gyventojų kėlęs j Švediją, bet iškilus 
masinio žudymo byla Ulmo Lietuvos gyventojų žudymo 
teisme eina jau į ketvirtąjį bylai, švedų buvo perduo- 
mėnesį. Dabar jau baigti tas vokiečių įstaigoms ir 
liudininkų ir ekspertų ap- jaukia savo atskiros bylos 
klausimai ir eina proku- < Gehrke nesivaržydamas pri- 
rorųlr gynėjų kalbos. Teis-sipažino, kad jis pats su 
mo pasitarimai numatomai, kai kuriais kaltinamaisiais 
užtruks ilgesnį laiką, nesdalyvavęs egzekucijose. Pir< 
byla ir savo apimtim ir kai- • mą kartą iškeltas žydų žu- 
tinimų svarbumu yra didžiū- dymas Šilutės apylinkėje, 
lė ir paini, tad sprendimo Ašaromis akyse liudininkai

karvės Švenčionių, Kretin
gos ir Pandėlio rajonų kol
ūkiuose ir tarybiniuose ū- 
kiuose. Net pirmoje ekono
minėje grupėje, į kurią įei-
n« ir Kapsuko (Mariampo-: Mūs bendi-adarbis j,
les) rajonas, sumažėjo pie- g cievelando at.
no gamyba ir karvių pienui- riuntt s luošt, 
gumas. Ketvirtoje ekonomą- k B buvusio Lietuvos dik- 
nėje grupėje, j kūną įeina tatoriaU8 Antan0 Smetonos 
u- Vilniaus apygarda, irgi ‘-Pasakyta - Parašyto”, 
sumažėjo pieno gamyba ^fįgjaraukos aiškiai paro- 
pranelzimas is kiekvenos d A. Smetona su Tau-
karvės.

Iš kai kūnų duomenų ma tininkų S-ga 
demokratinės

taip greit nelaukiama.
Kai kurie Batakių skerdynių 
dalyviai išėjo iš proto

Iš liudininkų apklausinė
jimo dar pažymėtinas vieno 
liudininko parodymas, kad 
kai kurie Batakių gyvento
jų žudymo dalyviai vėliau 
išėjo iš proto, čia, kaip ir

atpasakojo, kaip buvo šau 
domos moterys. Jis ir kai 
kurie kaltinamieji dalyvavę 
taip pat ir Gargžduose, Jur
barke, Virbalyje.

Ekspertais buvo pakviesti 
kai kurie žydų veikėjai ir 
vienas vokiečių istorikas. 
Jie visi patvirtino, kad ma
siniai žudymai Lietuvos pa-

buvo miltini

tyti,kad vienur sumažėjuirjų vedamoji 
patsai karnų skaičius, arta;žvaigždž buvo itališkas ta
rėm jau nepadidėjo, oki-jįj^aag savuoju duče — 
tur sumažėjo ir esamų kar-!An(anu Smetona. 
aų pieningumas (matyt,dėl’
pašarų stokos ypač pavasa- Nepriklausomoj Lietuvoj

valdžios formų” (243 psl.) 
“Nepalenkė nusivylimas

ir• • —•ir nes
valdyti—--------- - ,

susistiprinti 
vykdomoji valdžia ir tiks
liau aprėžti su įstatymų lei
dimo instaiga (243 psl.) 

“Liberalizmas Lietuvoje

ir

Ir prieš karą, būdama Rusi
jos dalis, ji (tai yra Lietuva, 
Red.) nesinaudojo liberališ
kos santvarkos vaisiais. Ir

rį). Partijos ir valdžios pa- negyvenusiems ar ją tik vai- mūsų liberališkasis seimas' 
skelbime, žinoma, skatina- ko akimis mačiusiems la- į buvo mums kitu kraštu ko- iskelbime, žinoma, skatina 
ma didinti karvių skaičių ir 
jų produktingumą, tačiau

buvo mums kitų kraštų ko- 
bai pravartu su tomis A. pija, dėl to ir 
Smetonos “aukso mintimis”

Pija,
(326-327 psl.)

neprigijo

atrodo, kad Maskvos planas Susipažinti, nes to lietuvis-; MSeiinai iu vvriail,v|>ė«

kitur, žudymai buvo vokie- sienyje vyko vokiečių gesta- 
čių geštapo iš anksto orga-įpo įsakymu ir jų buvo or-

pasivyti ir dargi pralenkti 
Ameriką ne taip lengvai 
duodasi įgyvendinamas.
Kai kurių šiauliškių 
teisininkų likimas

nizuoti
Liudininkų parodymuose

pakartotinai buvo prisimin
ta ir žudymai Gargžduose. 
Kai kurie kaltinamieji teisi
nosi, kad šimtai Gargždų

ganizuoti. Viso per pirmuo
sius 4 mėnesius nuo vokie
čių įžygiavimo geštapas su
naikino Lietuvoje 80,000 
žmonių. Bet tai buvo tik 
tais mėnesiais. Vėliau tas

Buvęs Šiaulių apyg. teismo 
pirm., paskutiniuoju metu 
advokatas M. Šurna mirė

ko jo fašizmo atskalos, pa- * -

So,en
stengdamosi paslėpti savo *pre-? , .... - .* ... pianti bendruosius visuome-juodų kali) u- jomis paviiio- Tokiu a.

UNIJOS DARBUOTOJAS SUDEGINTAS

Frank Kierdorf, Ponliac, Mich., vežikų unijos darbuo
tojas, pereitą savaitę buvo atgabentas j ligoninę visai 
apdegęs, apie 85 S jo kūno yra apdegę ir jis yra prie 
mirties. Kas jį apdegino? Jis pats sake, kad du ne
pažįstami jį privertę sėsti į mašiną, išvežę už miesto 
apipylę degančiu skysčiu ir padegę. Bet policija abe
joja. Policija spėja, kad pats Kierdorf bandė išsprog
dinti vieną dirbtuvėle ir atsitiko nelaimė. Paveikslo 
apačioje apdegęs Kierdorf prie mirties, paveikslo vir
šuje tas pats Kierdorf, kada jis pernai liudijo senato 
komisijoj ir 40 kartų šaukėsi “penktojo amendmento", 
kad neapkaltintų pats save. Kierdorf yra sėdėjęs ka
lėjime už pinigų išgavimą grasinimais...

gyventojų buvę sušaudyti už skaičius žymiai padidėjo. A- 
tai, kad priešinosi vokiečių jPįe. Lietuvosgyventojų nai- 
kariuomenei. Vienas iš pas--kibimo skaičius kruopščiai 
kurinių liudininkų, Gargždųį ^uv? pianešinėjama centro 
kautynėse dalyvavusio vo-4s^a^oms Berlyne. Dalis tų 
kiečių bataljono adjutantas duomenų yra išlikę ir pri- 
patvirtino jau kitų liudinin- Jungti Pr^e šios bylos.
kų parodymus, kad jokio ei-: --------
vilinių gyventojų pasiprieši- Pasivyti Ameriką ' > 
nimo nebuvo. Tik sovieti- sunkiai vyksta j

ck ir

tojų. ypač žvdu ginkluota mimstenų tatyoa nepos « 
pasipriešinimų savo laiku į Pa*ke'b® PlrmoJ° pusmt' 
geštapininkai paleido ean- cl° lezul‘»tus ™es0? ?r P‘fr 
dus, norėdami tuo savo ma- N“? ,L!etu™
sinius žudymus bent kiek- ko.luk,a' lr
pateisinti. Panašiai buvo ir mesos
Kietimroie mus’ Padldin* o6%» Uciau
Gežtaptataicu kaltė'visur P?*“*“”* gamybos skai-
pilnai įrodyta fal %d° dar..8e"*t‘

1 lyg}. Būtent šimtui nektarų
Iš šimtų apklausinėtų liu- naudmenų vidutiniškai gau-

dininkų ir paskutinieji pa- ta po 8.6 centnerio mėsos, 
tvirtino faktą, kad masinius,Yra kolūkių ir tarybinių ū- 
žudymus Lietuvos pasienyje kių, kur gauta daugiau, bet 
organizavo ir vykdė gesta-yra ir tokių ūkių, kur gauta 
pir inkai. Net pačių kaltina-mažiau. Taip, pvž., Šalči- 
tnųjų geštapininkų kolegos'ninku rajono kolūkiai šim- 
nesivaržė patvirtinti Įšalti-tui hektarų naudmenų gavo 
namųjų dalyvavimą žudynė-'rik 6.8 centnerius mėsos. Gi 
se. \ Šilalės, Skaudvilės, Daugų,

Gilų įspūdį į visus leLmoįJ’ezno^Sedos, Kybartų ir 
posėdžio dalyvius padai ė; Kėdainių rajonų kolūkiai ir 
lietuvės Onos Rudaitienės tarybiniai ūkiai net sumaži- 
(67 m.) parodymai. Liūdi- jmėsos gamybą, palyginti 
rinkė pati savo akimis ma-;«u tuo pat praėjusių metų 
tė, kaip buvo masiniai žt-■ laikotarpiu. Kaltė verčiama 
domi Lietuvos gyventojai ant tų rajonų vykdomųjų

jo žemyn parlamentarizmas
daugelyje kraštų. Kaip ki-

----- _ į tur, (Mip ir Lietuvoje grasė
1957 m., kiek seniau mirė Tn^^uvo . . pavoju, iškrikti valdžiai ir

tik forma be turimo, dėl • . _  . • . . .. ... . .... j insisprausti jos vieton anar-
chijai. Pagaliau išmušė mū- dazniausiai pasiekia nelygy- . . - , . - ..- p. ,7. , /- SU parlamentui krizes valan-

Buvęs apyg. teismo vertė- Demokratizmo lygybe ^*,,
jas V. Vaitekūnas ir prok. ~ dykavidure.

jo nepasigedo mūsų tauta”

buvęs apyg. teismo narys 
Franckevičius ir priv. advo
katas J. Lemežis.

A. Smetonai demokratiz-

padėjėjas A. Pranckūnas Demokratizmas nėra doro
vinis dėsnis” (336 psl.).dirba Aušros muziejuje.

Kaune kažkokioje įstaigoje
dirba adv J šerkšnvs ir bu- Nepakęsdamas demokrati-: ._____ ___________________vęs apyl.'taiJjaTT Vatte-tvarkos A. Smetona! Palaidojęs demokratizmą,gyvenimo dės- 
kūnas. stengėsi “moksliškai” šunie-|A- Smetona atsisuka į fasi- niu ,n |,puoį,ki vi-

Adv. M. Markauskis tebė- J'i sudaryti visiems ir jame mato pasaulio gur k l<jkiu<( |ygi,vim<Mi pa. Amerikos Lietuvių Social
ia Sibire, Irkutsko apylinkė- ^P^!' ka<l Jis lr ..įe.VOS tiekiama darbo, veliumo ir demokratų Sąjungos Centre
je. Šiauliuose advokatūra mu3?> kad j° visl kratosi: I, " 11111 gyvųjų pajėgų vienybė” (35 Komitetas, dėkodamasdrau-

(108 psl.)

A.L.S.S. PADĖKA

verčiasi Z. Venclauskaitė, 5tai ^motine demokra-
L Petrauskas, » parlamentarizmo <<Visur ii‘ndien »">- L.S.S. kuopoms ir atskiriems

Prieš metus ar daugiau ^55* visiem, aišku ( partamentan , ve eina, ji neaplenkia ir mū-asmenims už aukas, gražius
mirusi buvusi apyg. teismo ( . ‘‘Kur buvo daug kalbama »M^rait1°2.vi#ur vadovybė, o linkėjimus ir Sąjungos bei
tarnautoja Zosė Budreikai- ,♦ , "5I"I^1PO ”oktrinai, i>- , - ; . vadovybėje asmenybe ingi-jos Literatūros Fondo darbi}

Ulpienė. dirbu.,.. d.mokr«t,dt, v.l- j. didinę, „ei reik- įvertinimų Bostone įvykusio
„ingo darbo .tivo, ten ver- ,(3? '"L). . .. jungos 11 — • 1 a -plačiai žinomas visuomem- ~ 7 ^_. . . r Kad dabartine Lietuvos proga, skelbia si aukotojų

bu- p»l.) giškoms organizacijoms, A.

tė
Buvęs apyg. teismo pirm., “

Maciai žinomas visuomeni- #Tug^. 531J,p l,\
rinte P. Bugailiškis, viso- tai p^Coju.... „ k2Tdarb» linfani yra ,ikr*- Ui redoir 5«l^:
kių sunkumų turėjęs, gyve- kiti kraštai: juk ar tik ne K. A. Bukaveckas, Clif-
na Vilniuje. Ten gyvena ir didžiausią krizę viena Čekoslovakija beliko side, N. J., S25; ALSS 4-ji(308 dsI.) ri vadovybė, ten nėra vie-

. “Italija pirma suprato šią parlamentariškiems gin- J16"jjrkU°PQS Pp
tiesą, pirma kritiškai inver- čam»” (68-69 psl.) J11?®. va*dzia» kitur ji prto p0 $15: S. Cibulskis,
i• • 1- , “Gruodžio 17 d 1926 m. tok,a» kokia tautos budui Stamford, Conn.; J. Milic-tino parlamento ir jo kom-’ Gruodžio 17 d. 1926 m- tinka> Vi.ur krašto vadovy- kas Akron, Ohio^ ALSS 71- 

t- oc j «»r- »» ponentu (partijų) skurdą”.mvykis pastate naują gaurę ų- s; •• Ln •• • -Liepos 25 d. “Tiesa Pra-; (312 p,| ) naujoms darbo varsnoms ^ «uo .metu Pnval° būti p, 20-ji ir 19-ji kuopos ir
nešė apie Izidoriaus Kisino da|>ar di. dirbtLJi tautiškai vaistyki- L‘et Darb D,'j°S 21ji kp‘‘ ka linkme (45 psl.) po $10: A R Reikow,

“Mechaniškai, balsų dau- Phila., Pa.; P. Mankus, 
tssaks mž savo darbus, vie- 4^i”a’ gautas valios pareiš- Blackston, Mass.; Kanados 
toj kolektyvo — atsakingas kima* ?^a.*<>*»«*“• Dėl to LSS, AKSS 60 kuopa; dr.P. 
asmuo, ne partijų sudėtinė *^*au*ja* v?cn** .aM,?uo’A1buitis, Br. Spūdienė,
vingiuota politikos linija, ™»ovybes viršuje, tunĮBrooklyn, N. Y.; S. ir N.
invairių kompromisu išves-lwlyg,ntl dau8umo* ir roaiu'į Jonuškos, M. ir S. Michel- 

vieninga tautiška link-™0* *kirtumus. Juk tik vie-šonai ir N. Tnimpickas, Ak-

buv. apyg. 
Bortkevičius.

teismo narys

Mirė I. Kisinas

mirtį, nenurodydama tikros 
mirimo dienos. Velionis bu- džiojo karo paliegusį libera-.ška; vietoje 

lizmą stumia nuo sosto fa-' vieninga valdžia, imanti a-

Virbalio apylinkėje. Vie 
nu protarpiu ji vėliau galė
jusi prieiti prie pačios duo- 
l)ės, į kurią nužudytųjų la
vonai buvo suversti ir jų

komitetų, kad tie “nepaten
kinamai organizavo darbą”.

Pieno gamyboje per pir
mąjį pusmetį gauti tokie re
zultatai: Kolūkiuose ir tary-

vo gimęs 1905 metais, p.- lilroi, ’į „į,.

nių leidinių, 1935 metais he-; denJLtizmo kukta 
brajų kalba suredagavęs hę- nebuki,. Ne kitaip buv. ir 
tuvių i^tojų antologijų LieluTOje„ (2S1 }
(rastų rinkių). ! kero cZierui. ei- —_________________ ,. ,.
Atleido E. Ozarskį lė metų parodė, kad parla- «"«, inžiūrčta tikrajame gy- ”° ^mogeu* valia tegah bu-

Sbioa atleistas įjaudins neišpildė tau- venime” (2S3 pU.) T*'P
fetaiga atleistas L.iauaiesiH .... __ « «D . - t , .. stybė* forma aprėpta nk.uo-

ūkio tarybos pirm. Eduar-fT‘ L°r^yne* i^*“' »•« » vadovybę”
das Ozarskis ir jo vieton'^^e,,..Eur°P°* vebtybe. mo, alnoliutizmo, iberala- (223 p,L) ’

tarpe ji atpažinusi net viena ibimuose ūkiuose 100 ha 
pažįstamą. Rudaitienę tie Į naudmenų vidutiniškai_ gau- 
baisūs vaizdai tiek paveikė, j--a 50.4 cent. pieno ir iš kar- 
kad ji apalpo ir netoliese e-S vės primelžta po 833 kg 
sanči'o kerdžiaus buvo nuga- į »--ieno. Nors, apskritai ėmus, 

pieno gauta 175* daugiau, 
negu pereitų metų pirmąjį 
pusmetį, vis dėlto ir oficia
liame paskelbime pažymi
ma, kad įsipareigojimų vyk
dymas nėra užtikrintas. “Kai 
kuriuose rajonuose kai’vės 
iki šiol nėra ganomos ištisą 
parą, joms neduodama Iš
pildomai žaliojo pašaro, jos 
girdomos nereguliariai”.

Eilėje rajonų pieno ga
myba, palyginus pereitus 
metus, sumažėjo. Dūkšto, 
Kybartų, Klaipėdos, Pagė
gių, Tauragės, Kelmės ir 
Užvenčio rajonų kolūkiuose 
ir tarybiniuose ūkiuose su

benta atokiau nuo žudymų 
vietos. Žudikai, jos parody
mu, buvę tokiomis uniformo 
mis, kaip būna geštapinin
kai. Egzekucijos vykusios 
nuo 5 iki 9 valandos lyto. 
Tarp nužudytųjų buvę kele
tas lietuvių, kurie buvo kai
tinami išbadėjusiems suim
tiems žydams davę duonos. 
Ir juos už tai sušaudė.
Pirmą kartą apie šaudymus 
Šilutės apylinkėje

Liudininkus apklausinė- 
jant iškilo net tokie kai ku
rių kaltinamųjų nusikalti
mai. kurie kaltinamajame

karinęs
paskirtas Ksaveras Kairys. Į parlamentarizmo

Matyti, Ožaitis nesuge-!*^“ “.*“*• Ger
bėjo atlikti Maskvos teky-;,'1: j”

Mitingai arabų reikalais
Liepos mėnesį partijos įsa

kymu daug kur surengti mi
tingai prieš “imperialistų

ron, Ohio.
Po $5: C. Schivager, Chi- 

cago, III.; J. Vinciūnicnė, 
Cambridgc, Mass.; O. Ge- 
gužienė, So. Boston, Mass.; 
W. V. Anesta, Dorchestcr, 
Mass.; P. Čepas. Belmont, 
Mass.; Pr. Ramanauskas, 
Nonvood, Mass.; E. Miku- 
žiūtė, Čikaga, Iill.; J. Vin- 
ciūnas, Cambridge, Mass.; 
S. Briedis, New York, N. 
Y.; N. Gugienė, Čikaga, III.; 
J. Sonda, Boston, Mass.; dr. 
D. Pilka, So. Boston, Mass.; 
P. Brazaitis, Dorchcster, 
Mass.; B. Viznienė, Bridge- 
poil, Cofin.; J. Andreur, 
Avon, Mass.; V. Kalvelis, 
Brooklyn, N. Y.

St Paplauskienė $2.00. 
Viso labo $327.000. - e

Ta pačia proga Centro Ko
mitetas turi didelį malonu
mą dar atskirai padėkoti 
ALSS 60 kuo}ios nariams, 
pasiėmusiems visą suvažia
vimo suorganizavimą, “Ke
leivio” štabui už pritaikymą 
savo patalpų suvažiavimui 
ir pagaliau suvažiavimo glo
bos ir maitinimo komisijai.

Centro Komitetą*

mo, ir visur jos tol laikėsi,, 4< .. , , D . . .
kol atitiko MTO taikę. T«! — *• (»«l«.Re<l.) ««-
kodėl negali intivyrauti !”*.*. g *1°, *t»ako
d aus kur ko> dbimžu in f •• • T <ut^. Taifi nenuosa-koti nauju kelių, tobuleuiių Mzmįr (32S ?«h) *“*“ " ,ofe“ P""

“Ne pa.tapt», kad Tatai- “<* » arka ’**"
„inkų S-gai patinka dabar-
tinė ItaUjo. politinė tvarka. I ne .v,en •m'l
ln.iicidu.i liberalizmo, Lie- T*do’a*'
-ura turi įteiktai naujo ke- b“..v,dV. V*®. *’* '? , 
lio politiko, tvarkai. Sukti. . J» ■?
in liberalizmų butų sugrįžti In *ut°nteta, in vadų,
ton vieton, Irar būta IMS ~‘,k ‘"1yr> ‘*hm“. 
metai., grįžtam, būtų !»««- T ’,en,n«*‘
nės ligos atakratas” (315 dart>a* (117 psl.) “Jei taip, tai reikia dirbti

“Rmilrim Sm m. *kub»ai, drausmingai... Te-Reikia ir lietuviams per- dirb< darnia. 
auklėti savo visuomenę, kadatsikratytų pasenusių libe. Pneitarauda™ 
ralizmo tradicijų... U Itali
jos galima daug pasimoky
ti” (315 psL)

4 įningas veiksmas ir vieningas
Vienas vadas, kurio visi siems gilios demokratijos 

svetingoje Amerikoje.

pabėgo 2 iš Joniškio rajono 
atsiųstieji komjaunuoliai, o 
iš 10 Kelmės rajono jaunuo
lių “dingę” 7, “išsigandę 
aikinių sunkumų”, kaip ra

dijo pranešėjas pasakė. 
Veža į rytus

Liepos 18 d.

užpliolimą” ant arabų tau
tų.

i Neabejotina, kad daug 
kam į mitingus suvalytų bu
vo keista visa U vaidinama Liepos 18 d. 2,000 Vii 
komedija, kurioj šaukiama niaus ir Kauno jaunuolių iš- 
apie kažkokių arabų laisvę, vežti darbams į rvtus, tiek 
o Lietuva ir kiti kraštai lai
komi pavergti.
Bėga ir komjaunuoliai 

Naujojoje Akmenėje yra

akte nė nebuvo minėti. Yie-įma^ėjo ir bendroji pieno 
nas liudininkas, buv. krimi- gamyba ir primelžimas iš 
nulinės policijos komisaras kiekvienos karvės. Žymiai 
Tilžėje, Wilhelm Gehrke, aumaiėjo pieno gamyba ir 
51 m„ po karo buvo persi- primelžimas iš kiekvienos

pat išvyko ir liepos 23 d.
Viso labo per liepos mėnesį 
iš Lietuvos išgabenta apie 
4,500 jaunuolių.

Kiek jų sugrįžta vasaros 
pastatytas didelis cemento darbams pasibaigus, komu- 
fabrikas. Dai-bo ir gyveni- nistai nepaskelbia, 
mo sąlygos ten, matyti, yra . ci.^,,1- s -ų-su
labai sunkios, nes, pačių ko-; ’ 1 P®11 J4 ‘paklusniai klauso. Toks bu-
munistų pranešimu, iš ten' Senosios kartos aktorius vo Smetonos ir jo tautininkų 
bėga net komjaunuoliai. į J- Stanulis paskutinį kartą idealas:

Štai liepos 17 d. Vilniaus,vaidino liepos 13 d. Bieliau- “Vado, vadovybės princi- 
radijas pranešė, kad iš tenįsko “Egzamine”. oa« šiandien laik<

(46 psl.)

Šitas A. Smetonos idealas 
tebėra kelrodžiu ir dabarti
niams rasteniškiams tauti-

Pakalbinkime draugus h 
kaimynus užsisakyti “Koki-i 
vi” Kuine metams 84.
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Rygoje prieš 50 metų
J. VLKS
(Tęsinys)

Rygos socialdemokratų mažučio kambarėlio nuomi
ninkas !

Sumečiau įžanginį straip-Kada ir kiek Rygos lietu-vių socaldemokratų organi-,s"iuk« aP“ darbininkų ju- 
h.,v„ lauid.^i afnu. J dėjimo atkutimą, jo naujazacija buvo išleidusi slaptos 

spaudos, skirtos socialdemo
kratų propagandos reika
lams, sunku būtų pasakyti

banga pakilimą, to pakili
mo kovos priemones ir bū
tinumą prūsintis—kultūrin-

• ««« tis, nes tai yra šviesiųjų dar-įr vargu kas zrno, pnsime- ’ , darbas Parašiau 
na. O tokios būto. Čia bus'?11?1, trasiau
prisiminto tik apie tuos;*?1?^ V 
slaptos spaudos leidinėlius, lbln,nlnl meninio. Medžią- 
- *- • - ’ gos spaudai buvo parinkta

“Giedros” tiek’ ranka fašyta tilp-kurie Rygoje pasirodė pir
mais metais 
draugijai pradėjus veikti.

Viename “Giedros” drau
gijos posėdyje kilo savos 
spaudos klausimas. Esą, pra
dėto plačiau veikti, lietuvių 
darbininkų tarpe esama to
kiu veikimu susidomėjimo, 
bet trūksta platesnių žinių, 
išaiškinančių draugijos tik
slą, jos siekimus ir galop ne
žinoma, kas ir kaip veikia
ma. Vilniuje einantieji lie
tuvių laikraščiai nesido
mi darbininkų judėjimu. 
Vilniuje einąs socialdemo
kratų žurnalas “Visuomenė” j 
savo turiniu nėra visiemsMaikis

—Alou, Maiki!
—Labas vakaras, tėve!
—Ar žinai, vaike, kad aš 

turiu naują skymą užsidėti 
gerą bizni.

—Sakyk, tunu planą, o 
ne “skymą”.

—Vot, Maiki, aš tą žodį 
žinojau, ale "buvau užmir
šęs.

—Trumpa atmintis, tėve, 
reiškia senatvę, o senatvėje 
galvoti apie naujus biznio 
planus vargiai užsimoka.

—Džius di sem, vaike, ga
ilini pasikalbėti, o aš misti
nu, kad mano pianas tau pa
tiks.

—Gerai, tėve, paaiškink 
savo planą.

—Teisybę pasakius, Mai
ki, tai nėra mano paties iš
radimas, ale vistiek mudu 
galim jj užpatentuoti ir pa
sidaryti gražaus pinigo. Aš 
tau pasakysiu, kaip tas atė
jo man į galvą. Pereitą sa
vaitę aš mušiau gaspadinės 
darže vabalus. Atėjo toks 
agentas su knyga, pažiūrėjo 
kaip aš dirbu ir sako: Mis- 
ter, sako, tu be reikalo gai
šini brangų laiką. Vabalus 
mušdamas neprabagotėsi, 
jis sako. Aš ji paklausiau, 
ar jis žino, kaip prabagotė- 
ti; o jis sako: šiur, kad ži
nau. Kad pasidaryti pini
go, jis sako, tai reikia ne 
vabalus mušti, ale reikia ką 
nors pigiai auginti, o bran
giai parduoti. Liepė man 
palaukti, o pats nuėjo Į sa
vo armobilą, atsinešė stik
linį keną ir sako: vot, sako, 
čia yia aukso maina. Sako, 
aš tau parduosiu šitą keną 
už 10 dolerių, o tu galėsi 
padaryti tūkstančius ir mi- 
iionus.

—Ir tėvas^prakišai 10 do
lerių?

—Ne, Maiki, visų pirma 
aš ji paklausiau, kas tai do 
per štofas — meilės lašai, 
ar kas? O jis sako, kad tai 
varlių kiaušiniai. Sako, čia 
yra 100 kiaušinių, tai tik po 
dešimtuką už kiaušinį. Pa
klausiau, kaip aš galėčiau iš 
to padaryti tūkstančius ir 
milionus dolerių? O jis at
skleidė savo knygą ir pradė
jo rodyt visokias ličbas. Ve, 
sako, suleisk tuos kiaušinius 
į balą, tai išsiperės šimtas 
varliūkščių. Iš jų tuoj iš
augs šimtas didelių varlių ir 
kožna varlė padės per me
tus po 10,000 kiaušinių. Iš 
tų kiaušinių, sako, gausi per

.metus milioną varlių, ku
rias galėsi parduoti po do
lerį ir gauti milioną dolerių. 
Čia, sako, pinigai tau gvol- 
tu lenda į kišenių.

—O kodėl tėvas nepa
klausei, kas tas varles pirks 

į po dolerį?
—Jes, .Maiki, klausiau.
—O ką jis atsakė?
—Jis atsakė, kad dabar 

Amerikos narodas labai ba- 
gotas, labai išlepo, ir keptų 
vištų bei steikų jau nebeno
ri valgyt. Ieško vis prašmat
nesnių ir brangesnių patro- 
vų; Esą, štoruose-jau par
duodamos marinavotos 
skruzdės, bičių kiaušiniai, 
jauni gyvačiukai ir kitokios 
prašmatnybės. Bet duok 
jiems varlių, sako, tai jie 
griebs jas ir rys kaip gar
niai — rys ir mokės gerus 
pinigus.

—Ar tai tėvas norėtum to
kį biznį užsidėti?

—Jes, vaike, aš mislinu, 
kad mudu turėtume užsidė
ti varlių farmą. Aš gavau 
iš to agento visus sekretus. 

—O kokie tie “sekretai”?
—Sekretai yra tokie, Mai

ki, kad varles galima labai 
pigiai užauginti; ba jų ne
reikia šerti. Tai ne taip, 
kaip vištos ar karvės, ku
rioms per apskritus metus 
reikia daug pašaro. Varlės 
per vasarą minta uodais ir 
musėmis, o per žiemą joms 
visai nereikia ėdalo, ba jos 
miega apmirusios. Jes, mie
ga ir nuo miego tunka. Taip 
man aiškino tas agentas. 
Taigi čia, vaike, tikrai auk
so maiųa, reikia tik surasti 
balą ir prileisti varlių kiau
šinių. Nei sėti, nei arti, tik 
trauk varles iš balos ir imk 
pinigus.

—O kaip bus, jeigu nie
kas jų nepirks?

—Nu, jeigu negalėsime vi
sų parduoti, tai galėsime su
dėti į stiklus ir užmarinuoti. 
Arba galėsime gerai įsūdyt 
ir prieš saulę jas džiovinti, 
taip kaip norvegai marių žu
vį džiovina. Varles galima 
ir rūkyti. Vendyta varlė tai 
jau tikras Amerikos turtuo
liams gardumėlis. Jes, vai
ke, tas agentas išpasakojo 
man visus šito biznio sekre
tus.

—Ne, tėve, visų “sekretų” 
jis nepasakė. Jis nepasakė, 
kad daug šitokių apgavikų 
yra jau areštuota ir valdžia 
kelia jiems bylas už žmonių 
apgaudinėjimą. Yra pa-

tų dviejuose sąsiuvinio la
puose. Iš čia numanu, koks 
mažutis turėjo išeiti tas lai- ‘ 
kraštukas!

Visa susidėjau į didesnį 
voką ir vieno šeštadienio 
vakarą išvykau į svečius pas 
Z. Arlauskaitę. Jos mokykla 
buvo kitoje Dauguvos pusė
je. Ji ten pat turėjo savo 
butą. Sočiai apie šį tą pasi
kalbėjom, nepamiršom ir o- 
ro, o paskui kreipiausi į ją, 
ar ji negalėtų man patalki
ninkauti tokiam “nešva
riam” darbiu? Trumpai iš
dėsčiau reikalą. Jos rašyse-

DU PLAUKIMO IR GOLFO LAIMĖTOJAI

Kairėj tariu tone iš Ridge.ood, N. J.. laimėjusi ISO metri) plaukimo varžybas 

Topeka. Kan. Ji tą atstumą nuplaukė per 1 min. 12.2 sek, lai yra greičiau 

negu iki šiol kas nors buvo nuplaukęs. Ją matine pasirašančią oficialioj rekor

du knygoj. Dešinėj Ken Venturi iš San Francisco, golfo laimėtojas. Čikagoje jis 

laimėjo pirmąją vietą ir gavo $9,000 dovaną. Tai jo jau šeštasis laimėjimas.

Alaska ir vėliava
liepos 24 iki rugpjūčio 1 d. 
vykusia Tarpparlamentari- 
nės Unijos 47-ąja konferen
cija Pavergtosios Jungtinės

T .na aiški, tinka hektografoprieinamas ir galop ‘Visuo- dos ^tin
mene nėra skuta daibininki;^ * -
jos kasdienybes gyvenimui, 'kai Jno^iškrei tų £ *
to* teorinis socialdemok.ati- sia£ dint0^ ,^dė^is 
ms laikraštis. čia pat buvo t kad bflt lima 
sumesta, kad nieko nelau-ijo/r^o 8tpažinti? sSutiko 
kunt retk kitiems metams joki , Dirb
išleisti bent “Giedros drau- ic< darbas buva
gijos kalendonų, kur butų (bai nas Reikėjo skMbėU>nes'ar USA raides.

Alaskai davus valstybės 1777 m. priėmė rezoliuciją, kfatiniu parjament„ delega- 
teises, gali pasikeisti ir reikalaujančią “trylikos pa- ‘ konferencijoje
Jungtinių Amerikos Valsty- sikeičiančių raudonų ir, bai- memorandumą prieš
bių vėliava: 6X6 žvaigždės tų spalvų” ir‘^lk®s b^ų komunistinės diktatūros at- 
į 7X7. Bet iš antros puses žvaigždžių mėlyname lau- daIyvavimą toje de.
nėra įstatymo, kuris draus-ke . mnkrutiniu narlamentu auk-tų ir kitokią vėliavos išvai-i Nesant nustatyto piešimo, ^anSjoj.
zdą. Jei valdžia norėtų pri- kai kurios ankstyvosios ve- - Tokiu komunistinės dikto- 
imti bent vieną iš daugelio liavos turėjo sratmemne «‘pa;lamentarų>> daly.
pasiūlymų, ji galėtų panau- (vertikalines) dinijasi vietoj vavimJ, _ gako memoran. 
doti didelį žvaigždžių ratą, gulsčių (honzonUlimų . dumas _ reikštų parlamen. 

i didelė vieną žvaigždę, ereli Žvaigždes buvo išdėstytos - santvarkos ir pačios
vainausiai: ratais, pailgai, demokfatijos pagri„dųiš-

plačiau nupasakoti tos drau-> kutinis kei£s'per Dau- Kalu naujos žvaigždės tu- aPv.al,?Ji’ >atu aP.“ viena gynima'
gijos tikslai ir uždaviniai ir,įuva išeidavo n < dvvHk Kaip naujos zvaigzaes tu |žvaigždę viena dldeie zvaig
kas jau ym nuveikta. .butl ,lsd?styt°i ?? ždė
dakcijos ir spaudos darbasKlimas, kutus neturi pa-: Vėliau nei Hmjų SRaious - -
buvo atiduotas “Visuome-! ė- tik dSmtis atsakymo. Nėra Jp-:nebuvo visuomet vienodas.
—” žurnalo redakcijai, i“ atenauldtotL !kl-S U v ’^alm skirtos iS-; Kai Vermont ir Kentuckv Paz .me? Xn^tT

Kopijų atspausdintu ■«. Itoigos, kuri duotų Amerikos: ...u - 1791 jr 1792 m. viniams siekti demokrati-
Ir vėl susidėjau visa į di-! vėliavai naują piešinį. Kai Į)rie pirmųj„ 13-kos valsty- !11ų institucijų jtvntinimo ir

delį voką ir atgal į savo Naujoji Meksika ir Arizona ^ ju reikaiavimai pilnos Į^yst.vmo ■ Komunistiniai
kambariuką. Dabar svilo .buvo prijungtos kaip 417-ji ir, vėfiavOg pripažinimo davė kras.tal nėra tinkami būti 
padai ir kaito vokas. Tai 48-ji valstybės, prezidentas-.. n - vėbavos pavyzdi Unijos nariais Pačios kon-
huvo sunki našta ne svoriu. Taftas priėmė šešių gulsčių gu 25 linijų įr 15 žvaigždžių. ^e,enciJOf' (tU >otvar ėję

nes 
“Giedros” kalendorių sure
dagavo Mykolas Biržiška. 
Be šio nutarimo buvo susi
rūpinto ir laikraščio išleidi
mu, skirto darbininkų reika
lams Rygoj. Bet tas klausi
mas buvo atidėtas kitiems 
“Giedros” valdybos posė
džiams apie tai pagalvoti, 
savo sumanymus pateikti.

Po to posėdžio, kelioms 
dienoms .praslinkus, Juozas 
Dumša man asmeniniai pra
nešė, kad Rygos lietuvių so
cialdemokratų organizacijos 
komiteto narių tarpe kilo 
sumanymas nieko nelau
kiant išleisti slaptai laikraš
tuką. Esą, redakcija ir jo 
išleidimas pavesto man. čia 
pat aptarėm, būsimo laikraš
tuko turinį ir jam parinkom 
vairią “Brėkšta”. Buvo su

buvo sunki našta ne svoriu, 
bet galimu liklbiu. O kas, 
jei kas nors, kam visai ne
reikalinga, susidomės mano 
voku?

Pavyko, — rytojaus rytą 
tos karštos naštos nusikra
čiau. Sutartoje vietoje prie 
lietuvių R. katalikų bažny
čios įteikiau tą savo “karatą 
naštą” vienam iš numatytų 
asmenų, kurio aš nepažino
jau, bet kuris mane žinojo. 
Bene tai buvo’vienas iš tos 
bažnyčios tarnautojų ar tai 
zakristijonas ar kuris kitas 
pareigūnas. Nesidomėjau! 

j Konspiracijos taisyklės ne
mesto, kad pirmieji to laik- leido. Džiaugiaus to “nešva- 
raštuko numeriai turi išeiti,raus” darbo nusikratęs, bet 
hektografu spausdinti, o to
liau teks pagalvoti apie ki
tos spausdinimo priemones.

Lengva pasakyti ir dar 
lengviau nutarti slaptai nors 
ir mažutį spausdinėlį išleis
ti, bet sunku įvykdyti. Ir 
man tos darbas buvo sun
kiai įkandamas riešutas, bet 
reikėjo kas nore daryti, kad 
draugus neapvilčiau. Jau 
receptą hektografu padary
ti žinojau ir žinojau jo 
spaudos techniką, bet kur ir 
kaip tos įvykdyti, jei esi tik

trauktos teisman ir kelios 
kompanijos, kurios Louisia- 
nos balose perino varlių 
kiaušinius pardavinėjimui.

—Tai tu sakai, kad tas 
skymas yra kruk biznis?

—Taip, tėve, tai yra ap-

dar daugiau ir smagiau bi> 
vau džiaugsmo plakamas, 
kad kas buvo pavesta — te
sėta. Ir dabar, kai tą prisi
menu, esu smagaus jausmo 
kutenamas!

Vėliau sužinojau, kad tas 
spaudos leidinėlis ūmai bu
vo išplatintas, visų pagirtas 
ir kartu visi, kas jį skaitė, 
buvo Skatinančiai paveikti 
veikti, dėtis į bendrą darbą. 
Nora atsargumo sumetimais 
tame leidinėlyje niekur ne
buvo suminėti socialdemo
kratai, o juo labiau “Gied
ros” vardas, bet kam reikia, 
tie suprato, kad tai giedrie- 
čių darbas, jų leidinys.

o i cklzimtt-.cinat 1 m a starą litu2 ' K a K.---------

!-
žvaigždžių eilių piešinj,|šj vįiiava plevėsuodama kbuisirnr.ikaip
kiekvienoje eileje po Sutt____i...-.____  tiniai ir tarptautiniai spau-. J virš McHenry tvirtovės, per “ -.plautiniai spau-
žvaigždes. 1812 m karį |kve ė Fran. dos ir informacijos klausi-

v* reprezentacines mstitu-Kokia bebutu vėliava, eis Scott Key sukurti Ame- išvystymas suverenu
mo neturinčiuose kraštuose”,nauja Alaskai skilta žvaig-'rilcos himną “Star Spangled clJOb 

ždė turi būti kur nore pridė- Banner” r .
ta. 1818 m. balandžio 4 d.. Pradėjus jungtis prie Uni- ganomi svarstyti, anot 
priimtas įstatymas sako. kad jos valstybei po valstybės, memo!an<1 dalyvaujant 
kiekviena nauja prijungto buvo aįšku? kad reįkėS Vė- atstovams komunistines dik- 
valstybė turi turėti vėliavo- liavos iinijų skaįčiu nusta- kun via uzgniacu-
je naują žvaigždę ir kad tvti pastOvų. Todėl 1812 m. ;,e;n ezentacines mstitu- 
“jos pridėjimas turi būti įstatymu kongresas grįžo *

įvykdytas kitais metais lie- prie pradinio trylikos linijų vo *
pos ketvirtąją dieną po nu- pješinio, palikdamas tik Momoianuurnas primena
tarimo valstybę priimti.” žvaigždžių skaičių neribotą. bu\usios Taiptou-

Priešingai viešai nuomo- Kas atsitiks su senomis tinės Daibo Organizacijos 
nei, kiekviena atskira vals- vėliavomis, kai 49-vintoji konteiencijos nutarimą, at- 
tybė nėra speciale žvaigžde žvaigždė (o netrukus gal ir \engiijo> dalyvavi-
atstovaujama. Būtų nuošė- 50-ji Hawajams) prisidės?
klu, jei kiekvienos valstybės Vėliavos bus vistiek geros 
žvaigždė būtų pridėta pagal ir tinkamos naudotis kol jos 
konstitucijos pirmųjų 13-os suplyš, nes nėra Įstatymo, 
valstybių ratifikavimo tvar- pagal kurį senos vėliavos 
ką ir po jų jos būtų išdės-i būtų nebenaudotinos. 
tytos pagal kitų valstybių šiomis dienomis senatas 
prijungimo metus, tačiau o-

11 reikalauja Tarppar- 
lamentarinės Unijos konfe
renciją atmesti komunisti
nių diktatūrų “parlamenta
rų” igaiiojimus.

P.JT memorandumo reika
lavimus paremia Airijos,

priėmė ir pasiuntė atstovų Britanijos. JAV, Danijos, 
rūmams įstatymą (bill), ku- Australijos, Buriuos, Pran- 
riuo prezidentas Įgalioja- cūzijos, Austrijos ir kitų

ficialiai nėra to laikomasi.
Kai vėliavos Įstatymas 18-

18 m. iškėlė šį klausimą, imas nustatyti naują vėliavą i'arlamentų atstovai, 
kongreso komitetas atsakė, jai 49 žvaigždėmis, 
kad žvaigždės turi “reikšti
skaičių, liet ne vietines ar 
bet kurias Unijos speciales 
vietas”.

Vykdomasis 1912 m. pot

C. C.

JIEMS TEN NETURĖTŲ 
BOTI VIETOS

Greta memorandumo PJT 
pasiuntė Tarpparlamentori- 
r.ės Unijos prezidentui te
legramą su tais pačiais rei
kalavimais vrtidstV komunis
tiniu diktalfiiif‘‘Stovus iš

vaikis davė galutini smūgį Kadangi parlamentas yra Tarplpa,',a^Wltį1!fe Uni' 
mokratinės santvarkos in- ^os’ be,1 k?f W&Paston-žvaigždžių reprezentavimo(demokl.atinės ^Ilvvainu;. XIl. - m .

minčiai, nes 47-ji ir 48-ji |Stitucija, tai, atrodo, komu- 
Teko suredaguoti ir ant- žvaigždės buvo Įdėtos Į mistinės diktatūros kraštai . <ta-

ią to leidinėlio numeri. Bet lentingas eiles. Anksčiau su tokia, komunistų žodžiais yvavo Kaip “par-
jo rankraštis buvo atiduo- žvaigždės buvo išdėstytos tariant, buržuazine atgyvena an1‘‘nl° J. Pa-
tas J. Dumšai ir jo likimo

gavystė. Buvo jau ir per ra--neteko sužinoti, nes prasi-
šešiomis eilėmis, antra ir nieko bendra neturėtu tu- 
5-ta su septyniomis žvaigž- !rėti. O vienok ir Sov* Sa-

Žmogaus kalki turi būti, kaipdiją paskelbto, kad tokių dėjo didieji areštai ir jam ir^čmis, o kitos su astuonio- junga ir jos satelitai braute , .
agentų visuomenė apsisau- man pačiam ne tos rūpėjo, 48-nių žvaigždžių iš- braujasi į demokratinių par- molcrs suknele: užtektinai ilga. 

jTo leidinėlio antras nume- ’ "
—Na, tai denkiu, Maik, ris turėjo būti atspausdin- 

kad tu mane perapėjai. Aš tas kitomis spaudos priemo-mtoKM.... m -s._ j________________________ •

dėstymas tik užpildė liku-,]amentu atstovų tarptautinę 
sias dvi trumpesnes eiles. organizaciją — Tarpparla- 

J.A.\. vėliava turėjo Įvai- rnentarinę Uniją.

kad uždengtu kas reikia, ir už- 
tektinai trumpa, kad sudomin
tu.

jau mislinau 10 dolerių į tą nėmis. čia latviai draugai rausias formas po to, kai Ryšium su Brazilijos sos- Pirma (ifimai.Tnūkui šiluma
varlių biznį įdėti. 'žadėjo padėti. i Kontinentai i nis kongresas tiuėje Rio de Ja n y iro nuo atsirauda.
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V. KIMANTAS

sto gyvenimą, tačiau “atsi- 
griebdamos“ kur kitur.

Pasaulinių įvykių raida 
vis tik veikia ir šveicares, 
ypač gyvenančias mieste. 
Jos neatsižada praeities tra
dicijų ir šiandien tebėra lai
komos visam civilizuotam 
pasaulyje pavyzdingomis 
šeimininkėmis, švara ir vi- 

jomet “gajus” namų oras
!yra ir šiandien būdingas 
'kiekvienos šveicarų šeimos 

Praeitame numery išspaus- sti konstitucija, kad būtų savumas. Ir kai joje atsi-
dinome Įdomu P. A—nės duota ir moterims teisė da- 
straipsni apie Šveicarijos lyvauti rinkimuose. Pasvar- 
moteris. čia tuo klausimu stė ir nutarė atsiklausti vi- 
duodame ir mūsų nuolati- isos tautos. Vyrų rašyta švel
niam bendradarbiui V. Ri

mantai pasisakyti.

Red.
Vakaru Europoje Šveica

rija yra vienintelė šalis, ku
rioje moterys iki šiol neturi 
teisės dalyvauti savo parla
mento bei kantonų seimų 
rinkimuose. Šveicarija ilgus 
metus buvo ir mums, lietu
viams, viliojus pavyzdys, 
kaip reikia demokratiškai 
tvarkytis ir kaip Įvairių tau
tų žmonės gali taikingai su
gyventi po vienu valstybiniu 
stogu.

Šveiearijos respublika, įgy
vendinusi pas save visas po
litines bei pilietines laisves, 
visoje pilnumoje patikrino 
jas vien vyrams. Namų ri
kyje dirbanti moteris, tiek’ 
kaime, tiek iš dalies ir mie
ste, tartum buvo užmiršta. 
Ir kai ne tik visoje Europo
je, bet ir negrų Ghanos res
publikoje moterys yra pil
nateisės pilietės, “demokra
tiškieji” šveicarai dar ir 
šiandien svyruoja sulyginti 
savo moteris teisėmis su vy
rais, ar ne.

Šveicarus, kai jie stebi,

lanko pripuolamas ar nepri- 
puolamas svečias, jis jau
čiasi supamas savotiško, šei
mininkės sudaromo jauku-

carijos konstitucija gali būt mo, jau nekalbant apie tai, į

JV ŠIRDYS BUVO SUSTOJUSIOS

čia matome tris širdies ligonius, knrie atsisveikina su 
Monteriore ligoninės (New York, N. Y.) gailestingąja 
sesute (dešinėj). Pačioj kairėj 5 metų Steven Mana, 
kurio gyvybė 35 minutes buvo palaikoma dirbtiniais 
pinučiais. Vidury Dorthy Scalafani, 34 metą, kurios 
širdis buvo sustojusi 34 min., ir už jos 7 metą Re- 
ginald Manning, kurie širdis nemušė per 14 minučią. 
šią dieną medicinos mokslas galėjo ją visą gyvybę iš
gelbėti.

A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

Paskeadnol^
1

keičiama tik referendumu, 
tik nubalsavus visai tautai. 
Tačiau suprantama, kad ir 
ši kartų tebalsuos vieni vy-

kad pačios vaišės svečių 
“pagauna”.

Tačiau daug kas*pasikei- 
tė ir šveicarės gyvenime.

rai, tikrumoje pusė tautos. Šiandien senas, vyrų sukur- 
Iki šiol daryti jau keli tuo tas šeimininkės idealas pa- 
reikalu atsiklausimai davė čios šveicarietės nebežavi. 
neigiamų rezultatų, šveica-jšveiearė lygiagrečiai su vy
lų žinovai spėja, kad ir šį ru ieško darbo viešajam gy- 
kartą nebus geriau. j venime. Ji jau dirba fab-

Vyras šveicaras yra pra- !'ikl!ose> bįiruoee, vabtybės 
tęs galvoti, kad moters vie- J* darosi gyvesne,
ta namie, prie vaikų ir puo- Judresne, savarankesnė tr
dų. Ji dar gali lankyti baž
nyčių, retkarčiais koncertus,

Įdomesnė ne tik kitiems, bet 
ir sau pačiai. Pati užsidirb-

teatrus ir kinus. Gali daly- dama: tamPa ^priklauso-
vauti tautinėse iškilmėse, o ™*sne nuo V™ J
jei ir Šveicarija, nežiūrint Y61?®11 _ ^Ye.. Ye^ln^L
savojo neutralumo, būtų srew,are.lkl .slol.,daT
kartais priveista gintis nuo 's™okusb t»» reikalauti bent
priešų, motelis - šveicarė ‘‘?k Į?1 18 YJ7° ,atlįos>
turėtų tuomet vienu ar kitu kl€k J* P?“ tlekla- “a-
būdu taip pat dalyvauti te-za smulkmena: Ne-
vvnės trynime sunku Sv«<canJ°Je stebėti,vynes gynime. tfek .

Ta sveiearo kaimiška ps.- mie ir sveau^e ^tarnauti 
chologija, savo laiku perkel- žmonomSt £ai reikia

apsivilkti paltu ar nusireng
ti, kiek tai daro moterys vy
rams. Taip dar pasitaiko

kas dedasi visam pasaulyje, Jvosena bei savo padėtim, ir 
laikas nuo laiko gribšteli jų f kai moterys kituose kraštuo- 
politinė sąžinė. Va ir da-ise atkakliai kovojo ir jau 
baltiniu metu Šveicarijos i apgynė savo teises, pačios 
parlamentas yra pasvarstęs šveicarės daugumoje nesi
jausimų, ai* ne metas kei- veržia Į politinį savojo kra

ta ir Į miestus, liko šveicarų 
miesčionijos giliai pasisa
vinta ir sudaro jų būdo ryš
kų bruožų. Pažymėtina,'
kad ir šveicarė - moteris tar- būdinga ir moters 

isantykiams.
Į vykstančius moters pa-

_ orai filr i*» L n i
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MOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

III.

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

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

MIŠKAIS ŠTEINĄ RUDUO, Ma
riau* Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Va- 
iucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis 
28<! psl. Kaina ........................ $3.00

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

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

....................................... $6.00
LIETUVIŲ’ LIAUDIES MENAS, jo 

meninių formų plėtojimosi pagrin 
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame

p,*pieriuje. Kama ................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parakė ke

turios namų ūkio agronomas: E. 
Drąsutienė. O. R.ndaitienė, E. 
Statkienė ir A. Slifienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... $7.50

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

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

SIAURUOJU TAKELIU, K- B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 

»•» įdomi knyga. Kaina.. $2.00

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

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

2EMĖ DEGA, J. Savicko užrašai ii 
1939 - 1945 metą, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai aa 
tra dalis 414 ps]. Kaina .... $4.50

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo kaio metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina ............................... 50 centų

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? PaTašė 

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

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tn 
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.90.

SAUJA VALGIU KNYGA, M. Mi- 
ebelsor>>enės parašyta; 250 įvairių 

eeeptų. 132 pusi. Kaina ....$1X5
KOKIUS DIEVUS 2MONĖ8 GAR 

BTNO SENOVĖJE. Dievų yra n 
jokių Įvairiuose kraštuose ir ivairiuo-
« laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai* 
<aina ................................  $1X0
’OPIEZIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M Vs’adkos parašytą knyga, 250,u«l. Kaina ......7......... t«o

M KISS IN THE PARK. J. Jazmi
no angių kalba sodrūs vaizdeliai,

•60 pusi. Kaina kietais viršeliais $? 
ntnkftteM viršeliais ....................$1.0*
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš žemaičių Kalvarijoa pra
Uties. Kietais viršeliais, 467 pusią 
piai, kaina ....................................... M
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 

RUSIJA, arba komonistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševi** 
mo istorija ir valdymo praktika. La-

LSN6VA8 BODAS IŠMOKTI AMO. 96
♦ LUKAI. Geriausias vadovėlis pra- ...............................................

angliškai mokytis; duoda MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 
svarbiausias veikalas, iivertė M 

Miškinis. 290 pusi. Kaina

UžMkymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu: 
KELEIVIS

ir -t- So. Boatoa 27,

dėtyje pasikeitimus šveica
ras - vyras žiūri su nepasi
tenkinimu ir kiek susirūpi
nęs. Moterų “modernėji
mas”, jų neišvengiamas 
liuosavimosi nuo vyro pri
klausomybės šveicarui ne
patinka. Tad ir ruošiamas 
plebiscitas (atsiklaušimas) 
konstitucijai pakeisti, atro
do, tebel’as šveicarą dar 
“nepribrendusĮ” statyti mo
terį visai lygiomis su savim, 
ir Jungtinių Tautų Organi
zacijos sąrašuose Šveicarija 
tebeliks stovėjusi —kartu su 
arabų šalių dauguma—“mo
terų priešų” šalių eilėje.

Atrodo, kad vyrams švei
carams tenka kaskart ma 
žiau džiaugtis savo “privile
gijomis”. Moterys, teisingiau 
sakant pats gyvenimas, pra
deda jiems skaudžiai keršy
ti. Nėra Europoje nė vieno 
krašto, kur šeimų išsiskyri
mai — divorsai būtų tiek 
dažni kaip Šveicarijoj. Sta
tistika rodo, kad dabar Švei
carijoje išsiskiria kas trečia 
šeima. Tai nėra pripuola
mas reiškinys. Vyras - švei
caras, atrodo, yra perdaug 
įsimylėjęs pats į save ir da
žnai nemoka suprasti savo 
žmonų, dėl ko šeima darosi 
palaidesnė. Labai neseniai 
vienas moterų laikraštis 
Šveicarijoje paklausė savo 
skaitytojų, ką jos mano apie 
savo dabartinius ar būsimus 
gyvenimo draugus”. Už

klaustųjų trys ketvirtys at
sakė liūdnai: girdi, jų vy
rai, sužadėtiniai ir numato
mi draugai nesą verti susi
žavėjimo.

Ko laukia Berno, Ciuri
cho, Bazelio ir kitų miestų 
moterys, jau nekalbant apie 
kaimietes, iš savo vyrų? Ma
žo dalyko — jausmo, mei
lės šilumos, bent didesnio 
jautrumo ir atidos žmonai, 
taip sau artimiausiam žmo

gui. Ir jei to susilauktų, bū-

KADA?
Kada, kada sakyk, Tėvyne,
Mus vėl priglausi, kaip vaikus?
Kada gi Nemunas ištvinęs
Bus tasai kūdikis ramus? »
Kada nustos tekėti kraujas 
Dubysa, Nerimi, Nyka?
Kada išnyks skriaudėjų gaujos,
Teroras, melas ir klasta?
Kada gi mes—pilki klajūnai,
Po rūpesčių, skausmų, vargų,
Galėsim pailsėti kūnu 
Ir džiaugtis laisve, ramumu?
Kada išvargę parsvyruosim 
Į Tėviškės gimtus namus 
Ir ten žaliam gojely uosių 
Papuošim karžygių kapus?
Kada gi tėvą, motinėlę,
Sesutę, brolį ir draugus 
Galėsim, kaip iš sapno kėlę,
'Priglaust — matyti apie mus?
Kada gi gimtosios sodybos 
Ir tie smuikeliai prie kelių,
Kaip tėvas, motina parymę,
Sulauks sugrįžtančių vaikų?

Pranas Lembertas
Red. pastaba Šis eilėraštis buvo išspausdintas pra

eitame numery, bet per korektoriaus neapsižiūrėjimą 
jame palikta tokių klaidų, kurios keičia prasmę, to dėl 
jį vėl pakartojame, ir atsiprašome autorių ir skaitytojus.

tų lengva kas kita išlyginti. Okeane susijungia visi vande- 
Šveicarai vyrai - stuobriai 
darosi šveicarėms nebeįdo
mūs, ir ne viena jų pradeda 
ieškoti laimės kur kitur.
Joms gal ir pagrįstai atrodo, 
kad svetimtaučiai, net Vo
kietijos vokiečiai, yra daug 
simpatiškesni už savuosius, 
ir jos ieško progų tekėti už 
svetimtaučių, dažnai neapsi- 
rįkdamos. Ar ir tas padės 
padaryti vyro - šveicaro stu
burkaulį lankstesnį, parodys 
gal jau netolima ateitis.

ŠEIMININKĖMS
Virtiniai sa kopūstų įdarą

Imti 2 stiklines miltų, pu
sę ar visą kiaušinį, vandens, 
druskos, o įdarui: kvortą 
raugintų kopūstų, 2 svogū
nus, šaukštą taukų ar svie
sto.

Ant sudėtų į puodą ko
pūstų užpilti truputį van
dens, įdėti svogūnus, svies
to, uždengti ir troškinti, kol 
suminkštės. Į kopūstus ga
lima dėti džiovintų virtų 
smulkiai supiaustytų grybų 
arba kietai virtų kapotų 
kiaušinių.

Tuo laiku užminkyti ne
kietą tešlą ir iškočioti. Iš
troškintus kopūstus atvėsin
ti, daiyti virtinius ir virti.

Išvirusius užpilti sviestu 
arba spirgintais m svogūnu 
lašinių spirgučiais*

nys, danguje — visos šviesos, 
liežuvy — visi skoniai, nosy— 
visi kvapai, širdy — visi jaus
mai, rankose — visi dailiai, gal
voje — visi įsakymai.

JI VISKĄ GALI

Ponia John Nordquist yra 
78 metą amžiaus, bet ji pa
ti nupianna savo namą 
sklypo Newington, Comu, 
tolą, ką tik sugrįžusi iž 
11,M0 kelionės automobiliu 
per 22 valstybes, visą ke
lionę viena vairavusi. Ji 
1897 m. atvyko į Ameriką 
ii Suomijos.

(Tęsinys)

Lig šiol vis dar rodės Veronikai, kad jos bėda ka
banti viršuj jos ant laibo siūlelio, bet dabar Anicokas 
perplovė šitą siūlelį, ir bėda visu savo sunkumu nukrito 
ant jos ir po savimi paslėpė.

—Na, tai kaipgi, Veronika? — 'pradėjo po pietų 
šeimininkas. — Ak, gal mus veikiai pamesi, nes ateina 
rugiapiūtė, man reikia geros darbininkės, o iš tavęs 
kasgi: ir dabar jau kaip višta apkvaišusi vaikščioji.

Nieko neatsakė Veronika, o tiktai nuėjusi į už
krosnį, atsisėdo ant lovos ir dar labiau ėmė veikti.

Eidamas pro duris, pažvelgė į ją Anicokas ir su
mišo: niekuomet dar jis nebuvo matęs Veronikos tokios 
gražios, tokios liūdnos ir nusiminusios; jos užverktos, 
plačios, pilnos ašarų akys, drėgnos blakstienos, bliz
gančios lėlelės ir išbalęs veidelis su vos vos paraudu
siais skruosteliais darė ją nepaprastai gražią ir įdomią. 
Dar kartą, sugrįžęs iš priemenės ir gerdamas prie durų 
vandens, pažvelgė į Veroniką: mergina buvo tokia pat 
'Taži ir žavinti.

Eidamas per kiemą, be reikalo nulaužė alyvos ša
kelę, kluone be reikalo užgavo arklį ir daržinėje, at
sisėdęs į ratus, susimąstė. Ir gaila jam pasidarė Ve- 
onikos, o dar labiau gaila, kad jis ją, tokią gražią 
r tokią nelaimingą, taip skaudžiai įžeidė.

Girdydamas prie šulinio arklius, pamatė, kad Ve- 
onika įėjo klėtelėn. Pririšęs arklius, norėjo ir jis įeiti 
klėtelę, prieiti prie Veronikos ir ją apsikabinti, pa- 

lamonėti tap, kaip lig šiol neglamonėjo nė vienos mer
ginos. Taip pat norėjo ją atsiprašyti ir kažin ką jai 
;asakyti, bet pamatęs, kad iš trobos žiūri pro langą 
eimminkė, o priemenės duryse stovi šeimininkas, su- 
ilaike ir, be reikalo surikęs ant kumelioko: “Skiuže, 
:ur, mat, varlys!” užšoko ant bėrojo ir išjojo nakties.

Niekur jau nebėjo tą vakarą Veronika, bet, pabal
usi ruošą, tuojau užsistūmė klėtelėje ir pradėjo dary- 
i kunigo užduotą atgailą.

Vos tik atkalbėjusi rožančių, atsigulė kryžiumi ant 
ėmės, kai staiga netoliese sodžiuje, ties Lukšu ir Bai-
įiniii ičorirrln armnnilrne vorbejno Vwai*nn Lalcio ir inA-UVIU} «•* VFVIllM KSUlUUtJ »* JMV’
ravimus, kurie vis artyn ėjo ir artyn.

Bėda mano paskutinė,
Kad netikus gaspadinė: •
Pieno turi — buiza juoda 
Ir lašinių dar neduoda...

ižgiedojo kažkoks vaikinas jau arti, ties Butkaus gur- 
,ais. O visai vakarušninkų gaujai praeinant pro Kai- 

xario kiemą, kelissyk patampęs armoniką, uždainavo 
Šaltenio pusbernis naują, ką tik apie Veroniką sudėtą 
dainelę:

V-et-r-onyt, V-e-r-r-onyt,
Ko tu ver-ver-e-rki-i-i,
Ar-r-r-r r-ū-telių, ar varg-e-e-lių,
A-r Juozelio lau-k-i-i-i ...

Vaikinams praėjus, regis, viskas nutilo, bet štai iš
girdo Veronika, kaip klėties gale ant sienojų kažin kas 
ubrazdėjo, susijuokė, kažkas kažkam niuktelėjo kup- 
on, prašnibždėjo “cit”. Ir minutė nepraėjo, kaip šaip
ias dirbtinis balsas, nuduodamas senutės močiutės bal- 
.ą, uždainavo dainelę, pasityčiodamas iš merginos 
įelaimės:

Veronyt, dukteryt, kas klėtelę vėrė?
Ir tuojau ant prieklėčio atsakė jam kitas balsas, 

mduodamas jaunos merginos balsą:
Motinyt, senulyt, katė pelę stvėrė...

Pirmas balsas tęsė toliau:
Veronyt, dukteryt, kol lovelė...

Bet tąsyk didelis akmuo pabubėjo į klėtelės duris 
r atšokęs pašlamėją agrastuos.

Akmeniui pabubėjus, viskas nutilo, tik buvo gir- 
lėti trenksmas ir juokas per sodžių bėgančių vaikų.

O tai sravizrolai, o tai uncvotai! Ot ir malk, už čiu- 
irynos nutvėręs,—pradėjo barti vakarušninkus išėjęs iš 
eitos klėties Kaikaris. «

—Dievui ant garbės tik, sakau, dabar jau ir nak- 
imis nebeduos užmigti. Kas tai matė namuose paleis

tuvę! Vaje, Utiuk, kad bent nepadegtų, pašalėmis su 
oankrutkomis landydami, — pritarė vyrui ir Kaikarienė, 
Atsidariusi kamarėlės langą.

—Žinoma, kad ir padegti gali, juk čia dabar ir 
galo nebus. Pasakysiu sekmadienį sutikęs tėvui, tegu 
sau atsiima trobelėn: kokia man iš jos be darbininkė, 
viena tik namams nešlovė! — pabaigė šeimininkas ir 
nusispiovęs sugrįžo klėtin.

Visų dabar bijojo Veronika, bet labiausiai savo 
tėvo. Atsiminė ji gerai, kaip tėvelis mušdavo motutę, 
oi, kaip mušdavo, ir kojomis spardydavo, ir už kasų 
po žemę tąsydavo, o kai ji imdavo verkti, tad ir jai 
tekdavo. Dabar net šiluma visą ją išmušė, kai pagal
vojo, kas bus, kai sužinos tėvelis.

Nepaisant dienos smūgių ir nuovargio, ilgai ne
galėjo Veronika užmigti ir vis blaškėsi po lovą. Taip

Nukalta | 7 M
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grėbk, krauk į rezgines ir nešiok į panuovalį. Žiūrėk, • vakarus žmonės plūdo auk-ikad galime “palys save vai- Mirė John Poipa 
neužmiršk rezginių iš daržinėj pasiimti! — dar rikte-,so ieškoti... Geležinkelių dyti”, tegu ir ryšium su 
.......................................................... ........ * tada nebuvo, todėl tie ieš-

PASKENDUOLE

Atkelta U 6 pst j^jo šeimininkas ir vėl atsigulė šiltan patalan,
pat niekaip negalėjo prisitaikyti, kad patogiai atsi- —O Jėzau! — riktelėjo Veronika, pravėrusi klė- 
gultų. Mėgino gulti k ant dviejų priegalvių ir ant telės duris ir atatupsta pasverdėjusi, atsišliejo rugių a 
vieno, ir susiriesti ir išsitiesti, ir nusikloti ir apsikloti, 'ruodo: klėtelės durys, staktos ir darželio varteliai buvo 
bet vis miegas nelipdė akiiį, ir kažin koks nepaprastas' ištepti, išbiaurinti degutu.
sunkumas surakino visą jos kūną. j Kaip iš ugnies, šoko ji iš klėtelės, pasiėmė vandens

Veronika seilina, lipdo sau akis, kiša galvą po kibirą ir pylė ant durų, norėdama nuplauti degutą, bet 
priegalvių ir visomis jėgomis stengiasi nuvaryti šalin vanduo kaip per taukus nuriedėjo, dar labiau subiau-

rinęs duris ir aptaškęs prieklėtį.mintis...
Diendaržy į sieną kiaulė zuzinas... Prieklėty kaso

si, purtinasi šuo... Saulė kepina. Ežeras garuoja... 
Miestelis dūmais parūko...

—Šventame rašte yra pasakyta, kad tokią paleis
tuvę reikia akmenimis nudėti, — sušneko į Veronikos 
ausį kunigas.

—Dievuliau mano, kaip man sunku; kad nors tru
pučiuką užmigčiau, — šnibžda mergina, versdamasi ant 
kito šono.

Vėl viskas nutilo. Vėl prieklėty purtosi šuo... Pa
lubėje rugiai siūbuoja.

Sveika, Aušros žvaigždė šviesi,
Tu linksmybė svieto esi...

gieda ant užlų vargonininkas, bet prie jo pribėgęs kle
bonas suriko: “Cit, paleistuve”,—ir Veronika vėl nu
budo ...

Štai jau ir švinta... Kapinėse bitelės dūzga... iš 
po galvos priegalvį traukia... Šit kažin kas pravėrė klė
telės duris ir, priėjęs prie lovos atsistojo...

—Ar miegi, dukryt?
—Miegu, mamyt, miegu. Išpažinties buvau, pri

vargau.

Išpylusi dar keletą vandens kibirų ir įsitikinusi, 
kad tai nieko negelbsti, pradėjo šluotražiu ir nagais 
draskyti, tačiau. juodas, purvinas, su degutu susimaišęs 
vanduo, kaip juodos ašaros, tartum trykšte tryško iš 
durų, ir niekaip negalima buvo jų nutrinti.

Taip jai bevalant duris, išėjo iš klėties ir šeimi
ninkas; pamatęs tokį reginį, sukeikė ir pradėjo ūdyti 
merginą:

—Ak, tu, durne, ak, tu, ablavuke, ką tu čia maz
goji šaltu vandeniu, čia reikia karšto — ir smėliu trinti.

Nepraėjo ir pusvalandis, kai apie merginos piktą 
pajuoką jau žinojo visas sodžius. Kiekvienam atsirado 
reikalo praeiti pro šalį ir užeiti į Kaikario kiemą.

(Bus daugiau)

KANADOS NAUJIENOS

kotojai keliaudavo pėsti ir 
arkliais.

Minint šiemet British Co
lumbia provincijos šimtme
tį, Kanados pašto valdyba 
išleido 5 centų ženklą tiems 
aukso ieškotojams pagerbti. 
Ženklely nupieštas aukso 
ieškotojas su barzdele, sijo
jęs prie upelio auksą.

A. Vaisnis

IDĖJA PO MUŠTYNIŲ

kalėjimu dviem mušeikoms, Rugpiučio 10-ą d. mirė 
man giliai įstrygo į galvą ir'John Clement Poipa, gyve- 
1918 metais, kada atsirado nęs Meduay, Mass. Laido-

BROOKS, ALTA

Ištekėjo M. Jankauskaitė
Liepos 19 d. mūsų dukte-

Mamytė dar arčiau priėjo pne lovos, pasilenkė ir, rėčia Milda Jankauskaitė 
sukryžiavusi ant krūtinės vaško rankas, prabilo: susituokė su Geoi'gy Kolo-

—Štai, dukryt, aš tau baltus marškinėlius pasiuvau.' dy East Coulee mieste, ku-
—Oje, mamyt, kokie mažučiai, aš į juos nebeįsį- ris yra nuo mūsų gyvenamo- 

siu... aš jau merga, nebe piemenė. si08 vietos apie 90 mylių. Į
—Gan tu, dukrel, galgi čia tau marškinėliai, juk .vestuves važiavome kartu su

čia tavo vaikeliui. i^Y0 dukra Jan’^ J“ P"?’
—Mamyt, o aš į Ameriką važiuoju, šimtą rublių sunu vytautu ,r J°

• v i* • žmona,štai nuo Juozelio gavau. . . , . , .-Gan tu, dukrel, kur tu bodama šn^maSZ?
dėmėj, per manas važiuosi, dar prigersi, tol amžinai !njame jauniejj
su dūšia ir kūnu pražūsi. Eik geriau pne manęs. į daug sveikinimų ir linkėji-

—Mamyt, kaipgi as eisiu, kad rugiai nėnupiaūu. įmų žodžiu ir raštu, daug
—Gan tu, dukrel, kokia iš tavęs be darbininkė, vertingų dovanų, svečiai, 

vien tik namams nešlovė. Eik veikiau prie manęs! —į kurių buvo apie 100, buvo 
Tai tarusi, mamytė pradėjo žymiai augti, plėtotis? karališkai pavaišinti.
Štai jos baltas nuometas išsivyniojo, apsisuko apie lu
bas; ramus vaško veidas pradėjo raukšlėtis...

Jei Kanados įstatymai ne
verstų viešus pokylius šešta-

—Veronika, Veronika! —staiga pradėjo šaukti .n®.k.t‘es’
tai būtu linksmintasi iki ry
to, bet reikėjo paklusti vie
tos įstatymams ir išsiskir
styti 12 vai. nakties. Jaunie-

jos prisikišusi mamytė ir kumščiu daužyti į sieną.
—Veronika, Veronka! Ar girdi gi, kelkis gi! Ve

ronika, Veronika!
—Keliuosi, girdžiu, — per miegą riktelėjo persi-j ji dar prieš svečiams skirs- 

gandusi Veronika ir vienu metu atsisėdo lovoje. jtantis išvyko “medaus mė-
—Kas gi čia, nebegalima prikelti! Ar girdi gi, ar nesio”. 

kelies gi! — dar tebedaužė Mimščiu į klėties sieną 
šeimininkas. * ,!W f' K- •<

Visa persigandusi ir drebėdama atsikėlė Veronika 
ir niekaip negalėjo sugebėti, ar iš tiesu, ar tik per sapną 
su motute kalbėjosi.

—Eik iš balos šieno grėbti. Anicokas piaus, o tu

TRAKŲ VASARVIETE JŪSŲ LAUKIA
Trakų vasarvietė, gražios gamtos aplinkumoje prie Ouadric 

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

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

Maudymasis vietoje ar motorlaiviais persikėlus valstybiniame 
Ouadric paplūdime.

Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.
Kaina: asmeniui $35 savaitei maistas Jr kambarys. Kreiptis: 

J. PAKNYS, Box 126 THOMPSON, CONN.
PUTNAM — WA»nut 3-2836

F

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungta Hetovtas bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinj solidarumą, rūpinasi ištaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
8LA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

Ir dviėsiliažli i metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą

RI .A —apdraudę—riwitaą aprūpi trinią atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $225 į minęs!.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA ir NKPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima bėti nuo gimimo dienon ild

iinlų apie SLA darbus ir apdnudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurion yra visose iymesaėee lietuvių ko- 
lonljooe ir SLA Centro. Rašykite tokiu adroeu:

DR. M. J. VINIKAS
887 Wrot 88* Straet, Nev Tark 1* R. Y.

Gražūs danų

Už East Coulee miestelio 
Brooks link yra daug danų

Atkelta iš 2 psl.
Mes žiopsome ir laukiame, 
kas čia bus. Greit savano
riai policininkai išvedė ats
paromis einantį Memį, pas
kui ir Kazirskį ir nuvarė a- 
budu į valsčiaus daboklę. 
Palaiminti anarchizmo lai
kai pasibaigė.

Tada tai viena moteris pa
reiškė nuomonę, kuri man 
įsmygo labai giliai į galvą. 
Ji sakė: “Na, matote, ne
reikia nė ruskio, nė vokie
čio, patys galime save val
dyti ...”

proga "save valdyti” skai
čiau reikalinga pasidaryti 
“savęs valdymo” ne polici
ninku, bet kareiviu.

Valstybė yra prievartos 
organizacija. Leninas net 
nukalė posakį, — “valstybė, 
tai kalėjimas”. Valstybė be 
kalėjimo taip pat neįmano
ma, kaip ir be policininkų, 
ministerių, diplomatų, biu
rokratų, mokesčių ir kitokių 
blogybių. Bet žinome, kad 
valstybė yra ne tik prievar
tos aparatas, bet daug kas 
daugiau: socialinė apsauga, 
apsauga nuo kriminalizmo, 
mokyklos, o sava tautinė 
valstybė yra ir savos kultū
ros kėlimo esminė sąlyga.

tuvės bus trečiadienį, rug
pjūčio 13 d. iš Crowley ko
plyčios 9:15 vai., pamaldos 
šv. Juozapo bažnyčioje 10 
vai, lyto. >

Keleivis Lenkijos

Viena Keleivio bįęĮulė, 
nepanorėjusi, kad jos pavar
dė būtų paskelbta, užsakė 
Keleivį dviem Lenkijoje gy
venantiems lietuviams.

Beveik tris ketvirtadalius mū
sų žemės užima vanduo.

Vedybos

Vietines žinios

Poetu F. Kiria gauna 
pensiją

Poetas Faustas Kirša iš
ėjo į pensiją. Dabar, nebe- 

m . u . . varginamas fizinio darbo,
Taip mes patys save vai- pOetas gajės dažniau su sa-

ūkininkų. Jų jarai atrodė dėme” gal porą samdų ar vo Mūza pabendrauti ir
1k.lek *telau- Kur f®} toli ke- -mums dar nevieną naują ka
bas dienas ir naktis girde-rinj padovanoti.
jome kanuolių staugimą, i ___________________
“Žinovai” sakė, kad

labai gražūs, po 2-3 savaičių 
plautini.

Važiuojant buvo matyti, 
kad ūkininkai sėja tik pusę 
žemės, o kičą pusę laiko pū
dymu.

Brooks apylinkėje laukai 
yra dirbtinai drėkinami, 
todėl ten ūkininkai vi
suomet gauna gerus derlius. 
Ten daug sėjama alfalfos. 
Tai panaši į Lietuvos dobi
lus žolė.

Mini šimtmetį

Mūsų kaimynė -h- British 
Columbia provincijas šie
met mini savo įsteigimo 100 
metų sukaktį. Prieš šimtą 
metų ji buvo Anglijos kara
lienės Viktorijos žemė ir 
neturėjo provincijos teisių.
Paminklas aukso 
ieškotojams

Buvo ir čia aukso ieško
jimo laikotarpis. Iš rytų į

Našlė vedybų tikslu nori susipa
žinti su padoriu našliu 65 metų ar 
vyresniu. Rašykit:

Ruth Smith 
4436 So. Wood St,
Chicago 9, III.

Ieškau gyvenimo draugo. Esu 
našlė, vaikai jau išėję į svietą gy
vena savistoviai. Turiu namus. No- 
rėėia susirasti gyvenimo draugo 
tarp 55—65 metų. Prašome rašyti: 
Mrs. J. T. 636 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.
Paieškau gyvenimo draugo apie 66 
metų amžiaus. Aš esu našlė 58 metų 
ir neatrodau tiek. Turiu savo išmokė
tą namą ir 2 akerių žemės, noriu su
sirasti draugą.
Prašau rašyti par “Keleivj” pride
dant Mrs. M. T. ((33

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

46 metai aprūpname NVorcesterį ir apylinkę vaistais
Hsuonmmi

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

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

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal UKrabez Kop—lis. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinu.

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

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq„ Wor
V. G. Skrinska (savininkas)

Mintaujos eina didelis mū 
šis. Kaip tik kanuolių griau
smas nurimo, tuoj pasiro
dė vokiečiai, o paskui juos 
ir rusai. Tada kelias savai
tes buvome veik tarpfrontė- 
je, iki vokiečiai vėl pajudė
jo, ir po 3 savaičių kauty-

Pne Grįžo Michelsonai
ir Kapočiai

Dr. A. Kapočius su žmo
na ir St Michelsonas su 
žmona grįžo iš tolimos Ka
nados šiaurės, kur jie buvo 
nuvykę, grįždami iš SLA

ss, _________
i myn. Rusai jau nebegrįžo. L OT*cneisonas Pa~

Kaimo motėm pasakymas, ^ėJ0 savo įdomiais įspū
džiais pasidalinti ir su Ke-

KIMBARAS ŽOLE
Kimbaras gerai 

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

Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alez. Mizara
414 W. Broadvray 

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

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

114

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
E. Broaduray

So, Boston 27, Maaa.

Siuntiniai j SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR 
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
Lieensed J»y USSk

13S W. 14tb SL, NEW YORK 11, N. Y„ ToL CH 3-2383 
MCSŲ 8KYRIAI

132 Fraaklta Aro.
HARTFORD, CONN.
Tri. CHapri 6-4724 

11336 Jos. Campsa 
DETROIT 12, MICH.
Tri. TOumssad 9-39M

332 FMhmto Aro 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tri. MOhaurk 2674

B tlrororororo
CLEVELAND 13. OHIO 
TsL TOurcr 1-1461

116 East 7tb Street 
NEW YORK CITY 
Tri. YU 2-6366 

632 W. Girard Aro 
niILADBLPHIA 23, PA. 
Tri. WAbwt M678

Vitmia klausimais, ryšyje au pentuntimu stunttalų Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j 
tyrusius, atydšiua ir mandagius skyrių eedėjua, kurie maloniai suteiks J«

Mtaų didšiuK firma, turėdama ttkataaėios patenkintų klijentų, 1SS%a. ‘ ........................... - - - -tymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 va landų ir 
paštu laike 7-12 dienų). JSa dar apiaito paaiųsti ateisto 

MGsų jstaigoac yra didelis pasirinkimas pirmoa rtišies ma 
kavua, ryšių, kumpių Ir t. fc, o taip pat pramonės gaminių: 
kiaunių rtšių, skarelių, avalynėa, lalkrodšių ir Utų daiktą

pasiekia per 6-7 (aro

produktų, kaip tai—sviesto, arbatos, 
' dirbtinio šilko, odų viso-

I

leivio skaitytojais.

Pradėdamas pradžią, pagal
vok apie pabaigą.

6RFITAI • GERIAUSIA; • . f.NGVA

PINIGAI Į 
LIETUVĄ

10 RbOl'tl ut 1 

Mokestis $5 iki S50 00

t’i'v •••

KV 'AS PAR' ‘SSAVA 
iXPR1SU P[R sAvA ‘ •

G R A M E R CY
744 8roaC Street 

Newark ? New lersev USA

PATS GERIAUSIAS BODAS PADĖTI JŪSŲ 
ŠEIMOMS LIETUVOJE

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

F. S. Siuntinys No. 1 — $25.00
* 3 jardai vilnonio Afgaline šiltesnėms dresėms
* 4 jardai rajono medžiagos žavingose spalvose
* 1 šveicariška medvilnės satininė skara 

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

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

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

SIUNTIMAS VAISTV IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA
MCSŲ SPECIALYBfi. MES SIŪLOME MUSŲ GYDYTOJO 

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
Prašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių

Tazab of London
51 Retervoir St. CAMBRIDGE, Maro Tel: KI 7-9708

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave
nue Bušą nuo Harvard Souare).
(Nemokamų katalogu lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic 

| Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broadvray, So. Bostone), 
v

MES ATUEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS D AKRUS t

Jei tanutome reikia—

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

• * an u<
.0 «
. *

tt
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• 1
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“Keleivio” epanMarl padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nora 

kita spaustuvė, fraiome kreiptis šiuo sdreau: 

-KELEIVIS”

27.

?



DĖKOJAME VISŲ LIETUVIŲ 
GEGUŽINE

Sveikina ii Iulijos
.4.d S JMS, SO. BOSTON

Lietuvių Radijo Korp. me-

Amerikos kariuomenėje 
tarnaujantis bostonietis Ro
mas Bričkus atsiuntė šitokį 
gražų sveikinimą:

; “Brangūs “Keleivio” dar
buotojai. Siunčiu Tamstoms 

iko širdingiausių sveikinimų 
'iš saulėtos Italijos Rivieros.

tinis piknikas su įvairia pro- Visi atsiminkime, kad Bal- jau mano tarnybos laikas 
gramą, įvykęs rugpiūčio 3Į fas pirmutinę pagalbą teikia baigiasi ir vėl "greit būsiu 
d. Romuvos parke Brockto-i visiems lietuviams, vagstan- South Bostono lietuvių di- 
ne, Mass.. sutraukė gausų tiems visuose kraštuose, to- džiojoje šeimoje. Viso ge-

dėl šį sekmadienį, rugpiūčio rfausio”. 
17 d. visi dalyvaukime Bal-:
fo Bostono skyriaus geguži- Didieji teatro “vilkai” 
nėj, kuri bus Romuvos pat - Bostone

svečių būrį.
šių metų gražuole—“Miss 

Lithuania of. N. E.” buvo 
išrinkta panelė Ona Kudir- 
kaitė iš Walpole, Mass. Pra-ke Bricktone.
eitų metų gražuolė Irena \ Savo atsilankymu parem- ’ jau antra savaitė kai Bos- 
Andrūnaitė iš Hyde Park, site tuos, kurie šaukiasi mū- tonan susirinko net keli mū- 
jai įteikė gražuolės kaspiną sų pagalbos—prašo daunos, gį teatro didieji “vilkai”: 
ir gėlių puokštę. Ji gavo šen. vaistų, drabužių ir tt. Mes Režisorius Ipolitas Tvirbu- 
Kennedy dovanotą statulą, esame jų vienintelė viltis, to aktorius Henrikas Ka- 
vasarinių drabužių ir avaly- dėl tą dieną tenelieka nė činskas ir aktorius, drama- 
nės iš So. Bostono biznierių vieno namuose, visi būkime turgas Antanas Škėma. Jie 
Terry’s Specialty Shop, Da- Balfo gegužinėj! -čia su vietos Dramos Sam-
vis Millinery ir Sullivan Gegužinės programa įvai- būriu, kuriam vadovauja A- 
Shoe Store. .ri ir įdomi. Šoks Onos Ivaš-j}eksandra ir Antanas Gus-

Dovanas laimėjo: 1. Mgt.| kienės vadovaujami tautinių taičiai, ruošiasi naujiems 
Bannon, 43 South St., Wal- ‘šokių šokėjai, bus linksmų Vinco Kudirkos ir Raudo- 
pole: 2. Andrūnas, 447 Hun
tington Avė., Hyde Park:3.
Peter Puzin, 8 Bergshire St.,
Cambridge; 4. Ieva Kava
liauskas, 24 Prospect St,
Hyde Park; 5. M. Kraune- 
lis, 222 L St., So. Boston;į
6 M. Daunis, 83 Antvverp Įnuo Lietuvių Piliečių Dr-jos.
St.-, Brighton. 'Kelionė ten ir atgal tik

įėjimo dovanas laimėjo:
I—Nr 025830, 2—Nr 0258- 
87, 3—032422, 4—032419,
5—032857.

Šokių varžybas laimėjo:
“Mamės ir Papės” polkos—
Antanina Prakapienė ir Mo
tiejus Ivaška iš So. Bostono; 
jaunimo polkos—Julia Barg 
ir Biliy Szyp iš Dorchester; 
valso — Helen Šlekaitis ir 
Bernard Robillard iš Camb
ridge.

Nuoširdžiai dėkojame su
sirinkusiems svečiams ir 
biznieriams, kurie sudova- 
nojo dovanas; dėkojame O 
nos Ivaškienes

Į dainų ir muzikos, genausi nojo vyno pastatvmams. Ru- 
valso šokėjai gaus dovanų, denį visų pirma tie veikalai 
vienas dalyvių gali laimėti i bus vaidinami Čikagoje spa- 
Onos Ivaškienes dovanotą ho 25-26 dienomis, o vėliau
gražią lempą, veiks geras 
bufetas.

Autobusai išeis 1:30 vai.

$1.50.
Rengėjai visus maloniai 

kviečia atsilankyti.

Sveikina iž Pocono kalnų

Lietuvos garbės konsulas 
adv. Anthony Shallna rug
piūčio 8 d. rašo iš Buck Hill 
Falls, Pa.:

-------x—i.r-DiscimuMci nieg&va gviių,
o aš — žaisti rutuliais ža
liuojančiame lauke (bowl- 
ing on the greens). Pocono 
kalnai, kurie yra netoli ma
no gimtinės, yra geriausia
vieta atostogauti. Sveikinu 

vadovauja- vdsą Jūsų štabą iš Pocono 
mam Lietuvių Tautinių šo- kalnų”.
kių Sambūriui, kuris savo

j. A. Kruopienė nusilaužė
gražina programą. Ačiū Ha- ran^4
rry Hrvcenko ir jo vadovau-! XT ---------
jamiems ukrainiečių šoke-' .Viena darbščiųjų Bostono 
jams, o taipgi ir gabiems y^suomenininkių 
šokėjams Vitaly ir jo sesutei

dalyvavimu visuomet pa-

Liudmilai Beskrowny už da 
lyvavimą.

Ačiū gražuolės ir

Antanina 
Kruopienė prieš 2 savaites 
namuose nusilaužė ranką. 
Ranka gipse tinės būti dar 
ilgą laiką. Linkime ligonei

varžybų dalyviams ir teisė- ;Sreičiau pasveikti 
jams: Ponioms Emily Rup-j
liūtei - McCormack ir 
ryn Namaksienei ir adv. 
Juozui Tamėnui - Thomas iš 
Cambridge už jų sunkų, bet 
gerai atliktą darbą.

Dėkojame Bostono miesto 
taiybos nariui, demokratų 
kandidatui į generalinio pro- 
kurero vietą adv. J. Mac- 
Cormack už gražias dova
nas, skirtas šokių laimėto
jams. Ačių senatoriui John 
F. Kennedy už puikią statu
lą, dovaną išrinktajai gra
žuolei.

Ypatingai didelis ačiū ne
nuilstamiems bičiuliams — 
pikniko padėjėjams, kurie 
prakaituodami dirbo, norė
dami ko geriausia patarnau
ti taip gausiai susirinku
siems svečiams.

Dėkojame ir lietuvių laik
raščiams bei radijo progra
moms, kurie informavo apie 
mūsų pikniką.

Be visų Jūsų talkos mes 
jokiu būdu nebūtume galėję 
surengti tokių įspūdingų 
piknikų. .Jūsų draugiškas at
siliepimas skatina mus ir to
liau vesti radijo programą. 
O tas darbas, tikėkite, yra 
nelengvas.

Steponas ir Valentina 
Minkai

Kath- Kam priklauso
laižkas iš Lietuvos

Savo

bado.
kupros nemato, o kito

gal Montrealy ir dar kitose 
vietose.

Nauja siuntinių įstaiga

Nauja M. Kavaliausko va
dovaujama siuntinių per
siuntimo įstaiga atidaroma 
So. Bostone šį šeštadienį, 
rugpiūčio 16 d. 9 vai. ryto. 
Ji bus atidaryta darbo die
nomis nuo 9 iki 1 vai. ir 
nuo 5 iki 8 vai. vak. šeš
tadieniais nuo 9 iki 6 vai. 
vak. Adr.: 308 W. Fourth 
St, kampas D St., priešais 
pigių butų koloniją.

Bene vienintelė 
tokia gegužinė

Keleivio įstaigoje yra lai
škas iš Lietuvos, rašytas A- 
delės Taraškevičienės iš Pa
nevėžio rajono. Laiškas bu
vo adresuotas L. Misilioniui, 
bet skiltas ne jam, o kam 
tai kitam. Kam tas laiškas i į. ~ "17” 
priklauso, gali jį atsiimti 
mūsų įstaigoje.

Knu. P. Virmauskii 
prelatas

Bostono arkivyskupas Cu
shing į prelatus pakėlė So. 
Bostono šv. Petre lietuvių 
parapijos kleboną kun. Pia
ną Virmauskį.

Lankėsi A. Liutkuvienė

Mus aplankė drg. Anelė 
Liutkuvienė iš Bridgewater, 
Mass. Ji jau įkopė į devin
tąją dešimtį, bet vis dar ju
dri ir geros nuotaikos.
Tėvynės Mylėtojų 
susirinkimas

šį penktadienį, rugpiūčio 
15 d. 7 vai. Tautinės S-gos 
namuose bus Tėvynės My
lėtojų Dr-jos skyriaus narių 
susirinkimas. Visi nariai ir 
jų bičiuliai prašomi daly
vauti. Valdyba

Iiau, atsiskyrę nuo svečių, 
.teisininkai, čia pat paplūdy- 
my padarė susirinknų, ap
tarė savo dr-jos reikalus ir 
išsirinko • naują valdybą: 
pirm. M. Kavaliauskas, se- 
kret. dr. Br. Mikonis ir ižd. 
J. Vembrė. Kad naujas pir
mininkas būtų “tvirtesnis”, 
tai senoji valdyba jį 
vandenyne gerai “pakrikšti
jo”, .o kad naujoji “prezi
dentienė” nesijaustų nepa
gerbta, tai ir jų išmaudė.

Pastebėtina, kad geguži
nėj buvo ir teisininkų bei jų 
bičiulių prieauglis: Vida 
Galdikaitė, Marytė Kava
liauskaitė, Audronė ir Auš
ta Kubiliūtės, Kęstutis Mi
konis, Romas Šležas, Geri
mantas Griauzdė. Nenuobo
du buvo ir jiems.

Gegužinėj dalyvavo ir iš 
Australijos ką tik atvykęs 
teisininkas Jonas Kalvaitis.

Ž—i*

Ir čia skaldys atomus Kas dar neskaitė?
Garsusis

No. 33, Rugpiūčio 13, 1958
Jau galima gauti ir “Ma

ltoji Lietuva”, kaina $5.00., , , .. Massachusetts, 7g 330 pyj. knyga, kurią

ris yra Bostono priemiesty j »-Oa 8 "O*“**“”1“*-
Cambridge. jau pastatė ir <Uu« 
paleido į darbą pirmąjį N.
Anglijoje atomo reaktorių, 
kuriame bus skaldomi ura- 
nijaus atomai ir tuo būdu 
gaunamoji jėga ir spindu
liavimas panaudojami mok
slo ir kitiems reikalams.

TURIM VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
Tinka kostiumams ir apsiaustams. 

Ideališkos siuntimui j užjūrius. Ge
riausia rūšis ir žemiausios kainos. 

Loviu Lesberg A Co.
84 Harrison Avė., Boston 
Tek HU 2-1458

REIKALINGA MOTERIS 

Leagvai Namų Ruošai ir Kartais 
Virimui naujame name Miltone. Dėl

PARDUODAMAS NAMAS
So. Bostone 3 šeimų namas, gali bū
ti naudojamas kaip 2 šeimų, tinka di
delei šeimai ir neša pajamų iš nuomi. 
ninko, 3 kombinu.oti pečiai ir "baltos 
sinkos, dvi šildymo sistemos, viena 
aliejumi, aliuminijaus kombinuoti 
langai, piatos, puikus vaizdas, gera
me stovyje, tinka visam kam, tuš
čias butas, prieinama kaina greitam 
pirkėjui. Tel.: AN 8-5552 (34

6 KAMBARIŲ BUTAS

91 Baxter St., So. Bostone 6 kamb. 
butas, 3 kamb. antrame aukšte ir 3 
kamb. trečiame aukšte, gerai jreng 
tas, piazas, maudynė, baltos sinkos. 

(3o) į Apžiūrėjimui kreiptis: 699 E. Fifth 
St. bet kada, pirmame aukšte, tarp 

Į M ir N gatvių.

NAMAI BE TARPININKŲ
2 namai už >15,500, 3 ir 4 šeimų, šil
domi karštu vandeniu, su įvažiavimu, 
naujai apšingeliuoti, pajamų duoda 
*2,580. Kreiptis TeL Hl 6-0074.

(37

PAMALDOS UBTVVIA1IS 
EVANGBUKAMS

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

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

5 KAMBARIŲ BUTAS

. . So. Bostone 5 kambarių butas nuo-darbo sąlygų, valandų ir atlyginimo mal> su balkonu. šiltas vanduo, au.

susitarsime.
Reikalingi darbo liudijimai. 
Telephone: Richmond 2-2080.

LAISVES VARPAS

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galionų aliejaus tan

ką visiškai Įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai

« * *
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WK0X, 1190 kilociklių 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
8:00 — 9:00 vai. ryto

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

Dr. B. Matulionis I
tomatinis šildymas aliejumi. Kreip
tis į namų savininkų 57 Gatės St., 
So. Bostone. Tel. AN 8-4968.

(34)

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
Parduodu pirmos rūšies odų, au-> 

ų lėlius, padus, vitpadžius siunti- ’ 
d liams j užjūriu? nupiginta kaina. 
ų Atlieku visas batsiuvio darbus * 
4 greit, sųžiningai ir duodu patari-fc 
4 mus apie odas. Adresas: £ 
įl73 Eighth StM So.

‘ nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-9
rus trečiadienius ir sekmadienius. 

O Telefonas: AN 8-0055************************
1

Klimui

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing**—

J aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm r°gu kų darote, pas- ! 
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.1 

Telefonas CO 5-5839
12 Mt. Vernon, Dorshester, Mas 
LUUUiUXUU4ŽU5Bai,

TaL AT
Dr. John Repshis

LIETUVIS GYDYTOJAS
S-4 ir Š-S

pagal susitarimų

488 Columbia Road
ArU U|

Bostono teisininkai praei-į 
tą sekmadienį suruošė tokią 
gegužinę, kokių kitos drau
gijos neruošia. Jie, pasikvie
tę ne tik savo šeimas, bet ir 
bičiulių būrį, nuvyko į nau
ją valstybinį Scusset paplū-J 
dymį prie Cape Cod kanalo i 
ir čia ne tik gėrėjosi gam-! 
tos gražiu, bet ir savo drau- 
gijos reikalus sprendė.

Nors saulutė buvo šykšti, 
nore Atlantas buvo šaltas 
(tik 62 laipsnių), bet jaut
resnei odai pakako gerai į- 
degti, o ir į vandenį lysti j 
užteko drąsuolių —retas ku-' 
ris paliko nenuplovęs savoj 
praeitos savaitės nuodėmės.

Pasimaudžius, pasistipri- į 
nūs, pirm. dr. Bruno Kal
vaitis su Juozu Vembre da-: 
vė ir meninę programą: Jie i 
padainavo pirmininko su-!

gegužinei pritaikin-Į 
tus sąmojingus kupletus. Vė-

Visiškas

įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.

2 METAI GARANTIJOS motorui

$245
PAŠAUK DABAR IšT GE 6-1204

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

mu liūnuuiibuiui

r The Apothecary

Lže/urišfca Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai

stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W- BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

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

PATOGI VIETA PARENGIMAMS į
KRANK ROŽĖNO PARKAS prie didelio ežero, vieta 

dėl 10.000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams. 

PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil

siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai 

ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam

binti:

Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite
Krank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

43oc4xx^"«oc>3«»3oa»exxx5oeooooo0eo©soGOOGsooaxxxxxxx"
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

(NAUJAS ADRESAS)
390 We$t Broadvray, 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, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntiniu* mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkitc daik
tų sąrašų ii aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavų, 
pranešime .1 ims, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
'“Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame sa Intur»«to įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. valu, ketvirtadieniais nuo

• ib t ouš «•*. ir Mladiaainis ubo I iki t vak ao

Radio programa
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

i

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOit 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 ▼. rak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tel. GB 6-2887

4ULUJJLUn

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

John Petį
14 Gartland Street 

Jamaica Plain,
Tet: JA 4-4574

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio* viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir ktj. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Juatiee of the

598 E.
So. Bostoa 27,

TeL AN 8-1741 Ir AN 8-248
^MmasuBSHas

«TeL AN 8-2712 irba BI4-S0U !.

Dr. J. C. Seymour Į
(LAKUMU*) 

Ugdytojau Ir
Vartoja

Z-ĖAT 
Pritaiko

VALANDO8: auo S-4. mm T4 
534 BROADWAT

■OUTH BOSTON.

Tek AN8-2806

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. RadA

OPTOMETRISTAI
VALAN DO8:

Nuo S ryto iki S

I

447 BROADVTAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

KETVIRTIS A CO.
r

ii taisomo
«7>fiw7’ bB&ADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 4-4444

FLOOD SOUARE 
HARDWARE CO.

AN 8-4148Telefonas


