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Ar Iškils Naujas Pavojus 
Tolimuose Rytuose ?

Kinijos Komunistai Sutelkė Nemaža Karo Jėgų Ties
Formose; Quemoy Salos Buvo Smalkiai Apšaudy

tos; Amerikos Valstybės Sekretorius įspėja 
Kinų Komunistus, Kad Jų Puolimas. Prieš

Quemoy Salas Gresia Taikai Tolimuose 
Rytuose.

Kongresas Pagerino 
Senatvės Pensijas

Kongresas nubalsavo pa
gerinti senatvės pensijas, 
jos bus pakeltos apie 7%. 
Bus padidinti ir įmokėjimai 
nuo uždarbių. Darbdaviai 
ir darbininkai mokės j sena
tvės pensijų fondą po du 
su puse nuošimčių nuo dar
bininkų uždarbių iki $4,800 
per metus.

Nauji mokesčiai Į senatvės

Kai tik Viduriniųjų Rytų 
kivirčas buvo baigtafe svar
styti nepaprastame Jungti
nių Tautų seime, Kinijos 
komunistai priminė pasau
liui, kad ir Tolimųjų Ryti} 
klausimai dar nėra visi iš
spręsti, kaip komunistai no
ri. Rugpiūčio 23 d. kinų ko
munistai smarkiai apšaudė 
Quemoy salas prie Kinijos 
pakraščio. Tas salas laiko 
kinų nacionalistai ir komu
nistai karts nuo karto jas
apšaudo. Bet pereita šešta-, , - , , , . ,
dienį jie sukoncentravo ne- aPdra"d2® fond» *v<?aml 
paprastą-Ugnį prieš tas sa- «uo .19°9 Palos
iąs ir paleido į jas apie Nuo toda Pake^mos ir se- 
tn nnn sa™, Jiatves pensijos. Apdraustie-uv>vw ikaxxu\sxxtį cutiu* j ~ •

Toks nepaprastas salų JĮ pensininkai vasario mene- 
bombardavimas sukėlė įta- ®o praiHioje jau gaus pa- 
rimo, kad kinų komunistai (didintas pensijas, 
ar tik nerengia , puolimą . Dabartinių, metu visame 
prieš Formozą, nacionalistų yru 74 milionai ap-

JI MENULIO NEPASIEKI BET PASIEKS KITA

Kairėj natoms raketa buvo iššauta Į mėnulį Cape Canaveral. Fla^ aerodrome, 
bet ji tikslo nepasiekė, susprogdama pakilusi 50,000 pėdų. Viršuje dešinėj nu
fotografuotas vaizdas tuoj po sprogiam. Apaėioj iš arti nufotografuota raketos 
dėžutė, kurioj buvo prietaisai žemės br mėnulio magnetiniams laukams matuotu 
Rugsėjo 14 d. rengiamasi iššauti į mėnuli kita raketą. Gal ji ir pasieks savo 
tikslą.

J.T- Seimas Jau 
Baigė Posėdžiauti

Erobri Iškilo. Alaska Balsuoja
Savo AteitįBet fa? Tai Dingo

neito^nu?teigė“^,die^’^MSteSų Čįantradjenj Alaskos gy- 

r— .—- . . . į*“* P«se- “Explorer V* į aukštybes, ventojai balsuoja, ar jie no-
laikomą didžiąją salą. Ame-dl^.us*ų Apie 12kdzius pnemęs_10-ies arabų Į37 puse /varų 'ri, kad jų teritorija gautų

valstybių pasiūlytą rezo iu- iįjUVO skinamas tyrinėti jau valstijos teises. Balsuotojai
«»,kunoj primenama vai-lanRsčiau pastebėtam nepa-turės atsakyti į 3 klausimus: 
stybems apie reikalą gerbti prastam spinduliavi^uį ar nori, kad Alaska tvarky-
klt^ valstybių suverenumą, aukštybėse, kurio priežastis tusi kaip atskira valstija, ar 
tentonjų neliečiamybę ir nėra dar I patvirtina dabartinės Alas-

Amerika dovanojo Lenki- vldaH® Rez°bucija Explorer V iškilo gražiai k°s sienas, kaip naujos vai
kaiti laivynas plaukiojo ne- jai 20,000 knygų knygyną, pavedė J.T. gen. sekretoriui • gal 200. mvlių, stijos sienas, ir ar pripažįs-

‘ Lmtt kad bctpaskui iš jo jokio žįn£ tama fedcralinei valdžiai

rikos valstybės sekretorius žmonių jau gauna
John Foster Dulles įspėjo 8enatvės pensijas, 
kinų komunistus, kad jų ~ 
bandymas paimti Quemoy ir
Matsu salas sudalytų pavo
jų taikai. Amerikos 7-tas

DOVANA LENKIJAI

toli Kinijos ir saugo Formo- Knygynas rugpiūčio 24 d. 
zos salą. Jei kinų komunis- perduotas lenkams. Knygy- 
tai bandytų užimti Formo- nas turi daugiausiai techniš- 
zą, Amerikos karo laivai i kų knygų apie atominę e- 
tam pasipriešintų. Bet Ame- nergiją. Dovana lenkams į- 
rika nėra pasižadėjusi ginti'teikta Amerikos Atominės 
Quemoy ir Matsu salų prie Energijos Komisijos vardu. 
Kinijos pakraščių, todėl ne-

NAGY SEIMĄ
IŠVEŽTA RUSIJON

žinia, ar Amerika padėtų 
kinų nacionalistams tas sa
las ginti. •

Sekmadienį kinų komunis- Vienos (Austrijos) spau- 
tai atnaujino apšaudymą da praneša, kad nužudyto- 
Quemoy salų ir pirmą' kartą jo vengrų vado Imre Nagy 
kinų komunistų lėktuvai da- žmona ir du jo anūkai iš- 
lyvavo puolimuose prieš tas gabenti į Sovietų Rusiją.
sa^as’ . Daugiau žinių apie Nagy

Amerikos karo laivynas šeimos likimą nėra. Daug 
prie Formozos yra aliarmo spėliojama, 
stovyje ir pasiruošęs pasi

tvarka ir ramybė Viduri- }o nįbuvo gauta’ir po kelių teisė laikyti tam tikras sri 
muose Rytuose būtų atsta- *yįidėjJ tis savo žinioje ar perimti
tyla ir kad Amenka .r Ang- kad naujaJiu savo žinion pavojui esant.
!iJvn gkIriI,inmMeUktlRct>lhin žcmfe! kas tai J™ Jei Alaskos gyventojų

, netvarkoje, jis nebėgioja ap- dauguma atsakys taip j vi-
** ŽCmę’ k"P bu¥° tikė- sus klausimus, Aiaska ra du pastangas Keiu savo 1 vaktiios teises kain

krUžUi’Siuri^ balsavo 80 Sakoma’ kad P”“*8 kelios tai yra nutaręs kongresas.
n,t dienos iki P“®1* kur Žinovai pranašauja, kad 

Alaskos gyventojai žt prieš

t^pu^reTsnuo e^> dik- Meksikos Studentai mą Alaskos valstijoje.
tatoriaus noro laikytis J. T. 
seimo tarimo. J.T. gen. se
kretorius šios savaitės pra
džioje vyksta į Viduriniuo- 
sius Rytus.

58-TIEJI METAI

Amerika Ir Anglija Sulaikys 
Atominių Ginklų Bandymus

Nuo Spalio 31 D. Atsisako Nuo A-Ginldų Ban
dymų Vieniems Metams. Jei Sovietai Sutiks, Atsisa

kymas Nuo Bandymo Bus Pratęstas; Panašiai 
Nutarė lr Anglija; Laukiama Derybų Su

Rusija Dėl A-Ginklų Bandymų Uždrau
dimo; Vėl Kalbos Apie Viršūnių

Amerikiečiai įtiko,
Kur Geriau Gyventi
Kiekvienais metais apie 10 

milionų amerikiečių keliasi 
gyventi į naujas vietas, o 
kas penktas amerikietis kei
čia savo butą ar gyvenamą 
vietą to paties miesto ribo
se. Tokio gyventojų judru
mo niekur kitur pasaulyje 
nėra. Septynios J.A.V. vals
tijos vakaruose, Florida, 
Washington, D. C. turi virš 
pusės gyventojų atsikėlusių 
iš kitų valstijų, o visose ki
tose valstijose apie 10% gy
ventojų yra atsikėlę iš kur 
nors kitur.

Žmonės keliasi gyventi 
naujas vietas dėl

Pereitą savaitę Vakarų val
stybių ir Sovietų bloko vals
tybių mokslininkai baigė pa
sitarimus dėl atominių gink
lų bandymo kontrolės. Mok
slininkai priėjo išvados, kad 
atominių ginklų bandymus 
galima susekti, jei įvairiuo
se kraštuose bus įkurta apie 
180 sekimo stočių.

Tuoj po to Amerikos vy
riausybė paskelbė, kad ji 
atsisako nuo atominių gink
lų bandymo vieniems me
tams, pradedant spalio 31 
d. su sąlyga, kad rusai irgi 
laikysis savo paskelbto nu-
oicfotymft nAhAfGtryfi afrnni.

nių ginklų bandymų ir kad 
visos suinteresuotos valsty
bės pn adės derybas dėl ato- 

oklų-bandymų ūž
imo ir kontrolės įve

dimo.
Sovietų Rusija į*Amerikos 

ir Anglijos pasiūlymą dar 
nieko neatsakė, bet rusų 
spauda priekaištauja Ame
rikai, kad ji “slepianti” sa
vo atominius bandymus Pa- 

Pietų Afrikos ministerių cifike, esą rusai susekę 18 
pirmininkas JohAnnes Strij- sprogdinimų, apie kuriuos 
dom mirė sekmadienį, rug- Į Amerika nieko viešai nepra- 
piūčio 24 d. sulaukęs 65 me- nešusi. Amerikos Atominės

resnio darbo, kiti sveikesnio 
klimato, kiti bendrai nori 
pabandyti savo laimę nau
joj vietoj.

MIRĖ PIETŲ AFRIKOS 
VADAS STRIJDOM

Energijos Komisija sako, 
kad ne apie visus bandymus

tų. Strijdom buvo Pietų Af
rikos “būrų” ar afrikande-

, . . . rių nacionalistų vadas ir fbuvo pranešama, bet ne slė-
kaip buvo tikė-sus tris klausimus, Alaska , griežtas rasistas. Jis bandė!P*mo sumetimais. Sovietai 

įgyvendinti P. Afrikoj griež
tą rasių atskyrimą.

Kelia Riaušes

tikti bet kokį komunistų 
bandymą pulti Formozą. Ki
nų komunistų smarkavimas 
yra priminimas pasauliui, 
kad visokių skaudulių pa
saulyje dar yra daug£, jei 
ne vienur, tai kitur, bft ka
da gali iškilti kruvini nesu
sipratimai.

Kinijos pakraščiuose sek
madienį įvyko kautynių ir 
jūroje tarp kinų nacionalis
tų ir komunistų karo laivų. 
Kinų nacionalistai skelbia, 
kad dėl Quemoy bombarda
vimų jie turėjo virš 400 vy
li} žuvusių ir sužeistų. Su
žeista ir užmušta nemažai ir 
civilių gyventojų.

Kinų komunistai prieš 
Formozą turi nemažai nau
jausių rusų darbo karo lėk
tuvų, kurie jau dalyvavo 
apšaudyme Quemoy salų. 
Kinai rusams išbando jų 
ginklus kautynėse su nacio-< 
palįstais.

MOKSLAS UŽTIKRINTAS

Triją metę Susan Grabam 
H Red Bank, N. K l«ri 
$10,000 draudimą kolegijos 
išbridoms mokėti- Mat, tė
vas laimėjo visos Amerikos 
jaunimo stipendiją varžy-

&5-£as Kongresas
Baigė Savo Darbus

Pereitą šeštadienį 85-ta- 
sis kongresas užbaigė savo 
darbus. Kongresmonai irse
natoriai išsikirstė. Daugu
mas jų tuoj mesis į rinkimi
nę kovą, kuri prasideda po 
Darbo Dienos.

Kongresas priėmė svar
biausius vyriausybės siūly
tus įstatymus ir daugumoje 
atsitikimų patenkino vyriau
sybės prašymus. Tokie gin
čijami įstatymai, kaip užsie
nių prekybos tvarkymas, pa
galbos užsieniams teikimas 
ir kiti buvo priimti su ma
žais pakeitimais. Užsienių 
pagalbai paskirta $3,518,- 
092,000. Iš svarbesnių įsta
tymų atstovų rūmai nepri
ėmė tiktai įstatymo unijoms 
1 prižiūrėti, kuris senate pfeė-'lfcu. 
jo beveik vienbalsiai. .

Sekmadienį rugpiūčio 24 
d. Meksikos mieste studen
tai suruošė demonstracijas 
prieš pabranginimą važtos 
autobusais. Studentai pa
grobė keliasdešimt autobu-

Nasserio Apetitas 
—Kuwait Ir Adenas

Šią savaitę prezidentas D. 
D. Eisenhower atvyksta 
Newport, R. I., atostogoms,’ 
bet kiek laiko čia bus iš 
anksto neskelbiama. Tas 
priklausys nuo tarptautinės 
politikos įvykių.

ŪžPUOLt PASIUNTINYBĘEgipto diktatorius Nasse- 
ns dabar pradeda vis gy- 

sų ir,nusigabeno juos į Mek- jvesnę propagandą už išva-
sikos universitetą, kur nei------ ------------------------------»~
miesto, nei valstybės polici
ja negali įeiti, nes universi
tetas turi autonomiją ir pats 
tvarkosi.

Prie studentų demonstra
cijos prisidėjo ir civiliai 
žmonės, bet daugiausiai de
monstracija patiko miesto 
Išdaužoma, kuriems tai bu
vo proga pasauvaliauti.

MOŠŲ SKAITYTOJAMS
Kitą savaitę pirmadienį 

yra Darbo Diena, legaliika 
Delta mūsų laikrai- 

čio spausdinimas bus suvė
lintas ir laikrašti skaityto- 

ųsime dieną vė
liau. Įspėjame malonius 

kad laikraitis

rymą "imperialistų” anglų 
iš Kuwait ir iš Adeno. Ku- 
wait yra maža arabų kuni
gaikštystė anglų globojama 
prie Persijos įlankos, kur 
gaminama labai daug alie
jaus, o Adenas yra anglų 
protektoratas pietvakarių 
Arabijoj. Jei Nasseriui pa
vyktų užgrobti Kuwait, kur 
tik 200,000 gyventojų tėra, 
į jo rankas patektų žymiau
sieji aliejaus šaltiniai Vidu
riniuose Rytuose, o Adenas 
yra svarbi strateginė pozici
ja kelyje iš Raudonosios jū
ros į Indijos vandenyną.

Tokie atrodo artimiausieji 
Egipto diktatoriaus tikslai. 
Lehanonas ir Jordanija ke
lia daug triukšmo, bet iš tų 
kraštų Nasseris ne daug te- 
pasistiprintų ir juos galima 
atidėti tolimesniam laikui.

Šveicarijoje du 
vę jaunuoliai priveržė į 
VengrijoB pasiuntinybę ir 
pusę valandos šaudėsi su 
jos tarnautojais. Atvykusi 
policija vieną jaunuolį 
mė.

apie savo atominius bandy
mus iš viso niekada nepra
nešinėjo iš anksto, todėl 
jiems vargu tinka bartis dėl 
“bandymų paslaptingumo”.

Amerika, Anglija ir Pran
cūzija pereitos savaitės ga
le pasiūlė Maskvai, kad pa
sitarimai apie “viršūnių pa
simatymą” būtų atnaujinti 
ir kai bus tinkamai pasiruo
šta, tada daryti didžiųjų 
valstybių vadų pasimatymą. 
Todėl ir “didžiųjų” pasima
tymas dabar vė! iškilo ir dėl 
jo eis pasitarimai.

Dviejų Milionierių 
Rinkimų Kova

Šį antradienį New Yorko 
valstijos demokratai ir re
publikonai turi savo kon
vencijas, kuriose bus išsta
tyti kandidatai įvairięms u- 
rėdams. Demokratai guber
natoriaus vietai išstatys da
bartinį gubernatorių A. 
Harriman, o republikonai 
greičiausiai išstatys kandi
datu tai vietai Nelson Ro- 
ckefeller. Jei tai pasitvir
tins, tai abiejų partijų kan
didatai bus milionieriai. 
Harrimano turtas vertina
mas apie 100 milionų dole
rių, o Rockefellerio — bene 
200 milionų dolerių.
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Patys arabai •••

Jungtinių Tautų sefmas posėdžiavo dvi savaites ir 
“išsprendė”, rodos, sunkiai išsprendžiamą Viduriniųjų 
Rylų klausimą. Patys ąpabai susitarė, ir. pąsiūlė. rezoliu
ciją, kuri visus sunkumus staiga pašalino B* JT seimas 
vienu balsu pasisakė už arabų rezoliuciją. Rusų pasiū
lytoji rezoliucija, kad Amerika ir Anglija “tuoj pat” iš-; 
trauktų savo karo jėgas iš Lebanono ir Jordanijos, at-: 
puolė. Atpuolė ir Vakarų remiama rezoliucija, kuriai ša
lininkus telkė Norvegija.

Aiabų rezoliucija sako, kad visos valstybės turi 
gerbti kitų valstybių suverenumą, teritorijų neliečiamybę 
ii- vidaus tvarką. Rezoliucija paveda JT generaliniam se
kretoriui imtis praktiškų žygių, kad visos Vid. Rytų vai- i 
stybės tų kilnių šūkių laikytųsi, kas “palengvins” Amen- Į 
kai ir Anglijai ištraukti savo karo jėgas iš Lebanono ir j 
Jordanijos. Rezoliucija užsimena ir apie arabų bendra
darbiavimą keliant visų Vid. Rytų kraštų gyventojų gy
venimo lygi.

Tokia rezoliucija buvo priimta 80 balsų prieš 0. Ne
balsavo tik Dominikonų respublikos atstovas, kuris, ma
tomai, vis dar ką tai “boikotuoja”. Tokios vienybės pa
saulis seniai bebuvo matęs.

Arabų rezoliucija kartoja tą pat, ką ir JT čarteris. 
Ta rezoliucija kartoja ir Arabų Lygos sutarti._Naujo Jo
je nieko nėra
rius turės ką 
stu kūnu. Ar jie virs?

KALTINA SOVIETUS

Turkijos užsienių reikalu ministeris Fatim Kuštu. Zor
iu, Jungtinėse Tautose svarstant Vidmriiiių Rytqū rei
kalus, kaltino Sovietų Sąjungą, kad ji satiSt grasina 
Turkijai.

pirkti tris su puse karto dau-' — 
giau, negu pirmos Darbo * 
Dienos laikais.
~ Tada vaikų naudojimas i darbui, blogos sanitarinės ir 

i nuo. pavojų apsaugojimo są-

Kas savaite
lygos fabrikuose ir kasyklo- Darbo įstatymas j Kol . kas - tos mokyklos in-
se buvo labai išplitusios blo-į Kiek triukžm0 fr riksmo {^So VienM
gybes. šiandien teise orga- bllvn is Mrai ma. ^ateĮsmo

tos mokyklos integraciją 
atidėti dviem su puse metų. 
Aukštesnis teismas tą spren
dimą panaikino, bet reikalas 
atsidūrė aukščiausiame teis
me ir laukiama, ką jis pasa
kys.

Bet koks bebūtų teismo 
sprendimas gub. Faubus no
ri būti pats sau įstatymas ir 
jis dar pridarys federalinei 
vyrausybei visokių nesma
gumų, o visam kraštui tokie 
vietinio j uodnugariškumo 
atstovai gali dar duoti ne 
kartą “juodą akį”.

Integracijos klausimas šį
met ir Virginia valstijoj ža
da visokių staigmenų.

... ... ,. °.re;a' buvo girdėti iš gerai ma-mzuotis i pačių darbininkų dė, skandalų unijo.
pasirinktas unijas, teisė gni- jj, unijų fondų p^oji- 
pimai derėtis su darbda-. vagišiavimų ir panašių 
viais n- teise streikuoti, jei :neįerovi„ darbininku orga- 
deiybos nepasiseka, yra ga- nizacijose. j, g tiegų; Hoffų 
rantuota Įstatymu. Streiko ir panaHu žmonių šeiminin 
numalšinimas ir grumtynės kavimas unijose didelės gai' 
streikuotojų eiiese šiandien darbininku organizaci- 

-iffkį*” retas ir lslmtlnas joms nedaro. '
Senatas priėmė įstatymą 

88 balsais prieš 1. Pagal tą 
įstatymą, unijų fondai būtų 
valdžios kontroliuojami, li
nijos turėtų duoti viešas

-į Daugumas iš 1882 m. sva-
idėjų šiandien yra 

JaH įvykdytos. Mažiausias 
[atlyginimas už valandą yrar- , .. . . , ; iiijujs liuvvų uuvu ucooo

——— į tes bgi vieno doleno. Apyskaitas, o unijų narių de-

OoFlIA ~ AttĮfHnlrfMA ' įkurta 1930 m., nuolat ,gOjamos renkant unijų pa-1/aiUO tUGUd buvo gerinama ir plečiama, reigūnus ir delegatus i uni-
------- ----- priklauso taip pat j konvencijas.

. labdaros ir pensijų fondai,! T *. * - • •
Prieš 76 metus Nevv Yor- ® t0, ^.'“^-.finansuojami industrijų

Jis tik siekė pa
ilgos ar kitų nelaimių gyve- unijose tas negero-

4 • v,/*— • * .. ves, apie kunas tiek daug

; ke^įJ“D^^ Z fik daT^S'ZS?^8dmibfoi=l
iei neskaityti užsiminimo, kad JI sekreto- pimu*©. . Vsitimn ir nnndpmin «l«ri___i v " priešingas. JiV viri „Ja ^nl?iwiio^ žodžiai vir-!nos paradas. Kasdieninis ^Jimų ir nuodėmių _skąi- bijoti seno amžiaus, £ ... « ..

tai daryti, kad gert rezoliucijos žodžiai vir «N York cui • ligos ar kitų nelaimiu gyve- naikintl; un,1J<{laikraštis “New York
_______1._1V= (JA

reikės ir gerų darbų. O kas manę, kad Nasseris nustos šie- ; Broad way gatve .nešdami šiandien jų yra 18,000,000,'tautinio uždarbio.
kęs vyravimo arabų pasaulyje? Arba, kad Maskva nustos plakatus su įrašais: įskaitant -Amerikos Darbo Trumpai suglau..^-, Dus KalDog Ar gaI pnesin-
ji rėmusi ir skatinusi? Nasseris gali laikinai sušvelninti “Aštuonios darbo valan- Federacijos ir Industrijos pirmos Darbo Dienos Ame- apie ų įstatymą bus la- 
savo puolimus prieš Lebanoną ir Jordaniją, ypač jei jis dos: Aštuonios poilsio va- Organizacijų Kongreso na- rikoje vyko taiki ir tikra bai daug kalbama, bet jau
nukreios <avo apetitą prieš riebųjį Kuwait’ą ir strategi- landos: Aštuonios laisvalai- nūs, kurių skaičius sudaro ekonomine, politinė ir sočia- rinkiminėj kampanijoj ir
»• AHpnY .............. ■ kio valandos!” “Darbas ku-\ 13,000,000, priklausančius hnė revoliucija. Ir šioje tai- balsuotojams pabovyti!’ ^uo’taipn Egipto Nasseris laimėjo savo pusšn I^ką; ™ W “Vi™ didšiausiai Įdngoje gijoje, _kuri Q kfldel „

nors Irako perversmininkai gal ir neskubės įsijungti jnes HKnau ,
sias vaistas yra organizaci- Kai Darbo 
ja ir balsavimas!” kartą buvo

Tai vyko 1882 m. rugsėjo vidutinis fao:

Jungtinę Arabų Respubliką ir dovanoti Nasseriui virs
200 mihcau dolerių kasmet, kuriuos Irakas gauna iš Va-
karų valstybių uz leidimą išnaudoti sa\o aliejaus k^y*]5 d Svarbiausias šios Dar- kas uždirbo 
vų® tnii in arabiškas natnotizmas varvu eina. Bet,, _ n.-_____._____ .. ____

lenu

pirma
;anizuota,iIulIusru 
j i pasaulio

, . ., . vz nvuvi įstatymas nepri-pakeitė Amerikosgyvenimą,- s^jį^ d%|

O'^nizuotas darbo ekono- darbdavi organizacijų pa. 
minis ir politinis vaidmuo • •

tautinese proto- . . , , _ -r junga ir prekybos misų or
ganizacijos pasisakė griež-

įr
naminiu- , . , . ,u~ lemose pasidarė daug svar

besniu ir lemiančiu.klas. Tiek toli jų arabiškas patriotizmas vargu p-^ -ventės punktas 60 valandų sa^jg darbą., ., . tai prieš įstatymą, o kadangi
savo politiką Irakas jau derina su Egiptu ir, nežiūrint a- buvo atšvęsti aštuonių va- šiandien vidutinis jo uždar- Ąe”a,. ^menkoje bosai prieš, tai ir atstovų rū-
karų vilčių, Irakas vargu.pasiliks Bagdado sutartyje, gal ]andų darbo dieną. “New,bis siekia 83 dolerius už 40 ^slc ui yia ga as va- muose atsirado dauguma,
tik kuriam laikui Vakarų melžimo mimetiniais, kad gau-•• York Times” leidėjas karš- valandų savaip darbą. At- ®?ros ir ?.la J™ kuri įstatymą sutiko palai-
tų ginklų ir kitokių gėrybių iš Amerikos ir Anglijos. ičiavosi ir įspėjo, kad sižvelgiant į pakilusias kai- amen iečių švente. Mi- Darbdaviai nepaten-

Dėl arabų pastangų bendrai kelti savo kraštų gyven- aštuonių valandų darbo die- nas, šiandien vidutinis dar- 1 nams s u en J1 lelSAia kinti, kad ir jų vedami pen-
tojų gyvenimo lygį, galima iš anksto pasakyti, kad Ame- i na subankrutins pramonę ir bininkas už savo algą gali 
rikos žadėtos pagalbos visi arabų kraštai norės, bet pa
tys mažai ką darys. Maža tėra vilčių, kad nasserinis im- 
J_ :_n____arabu lilfimn Ir llž-perializmas dabar susirūpins bedalių’arabų likimu ir už
mirš didingas svajones apie kūnmą didžiosios arabų im
perijos. Nuo tokių svajonių kariški valdovai neatsisako.

Dri savaitės diskusijų JT seime praėjo nepalikusios 
jokių pėdsakų valstybių santykiuose. Diskusijos buvo di
plomatiškos, jei neskaityti Maskvos užsipuldinėjimų prieš 
Ameriką ir Angliją. Amerika pasirodė labai nuosaiki, 
ji net Nasserio šunybių nenorėjo kelti viešumon, o apie 
Maskvos imperialistinius žygius neužsiminė nė žodžiu. 
Kitos valstybės pasekė Amerikos pavyzdžiu ir apie So
vietų išsipūtusią imperiją ir apie rusų vartotas priemo
nes savo imperijai didinti niekas nesiteikė net užsiminti. 
Toki nekaltų avinėlių ir nuobodulio dvasia vyravo JT 
seimo diskusijose.

Šiuo tarpu Vidurinių ių Rytų krizė baigta. Baigta iki 
sekančios krizės, kuria pasirūpins arabų nacionalizmas ir 
Maskvos imperializmas.

Š < Į "V-

De Gaulle agituoja

Prancūzijos vadas gen. de 
Gaulle jau pasiūlė kraštui 
naują konstituciją ir jau pa
skyrė dieną, kada visa Pran
cūzija ir jos kolonijos turės 
pasisakyti už ar prieš naują
ją konstituciją. Balsavimas 
vyks rugsėjo 28 d.

Pats gen. de Gaulle da
bar pradėjo lankyti prancū
zų kolonijas Afrikoje ir agi
tuoja tų kolonijų gyventojus 
pasisakyti už naują Prancū
zijos ir jos kolonijų tvarky
mąsi. Nauja konstitucija nu
mato kolonijoms kelių laip- 

nių autonomiją ir foderalU 
nę sąjungą su Prancūzija.

Pagal de Gaulle aiškini
mą, kolonijos, kurios atmes 
naujos konstitucijos projek
tą, tuo patim pasisakys už 
atsimetimą nuo Prancūzijos* 
ir jei jų tokį norą vėliau pa-^ 
tvirtins specialūs referendu
mai, jos galės skirtis nuo 
Prancūzijos . ..

A p Vz v a lg
ANDRIULIS U2 protavimus, kada pasidari-

“PASIDAVIMA“ mas yra protingas ir prieina 
išvados, kad “Vakarams ne-

Kas tei kurtei “Eldinio. «ali ab«jonių dėl pra- Kas tei kur tai Jairaėjimo-^laimėti nėra ga
ja pasidavimo klau»nU^1} cį’ ~ matote V 
Bent senate anie tai buvo ,imybė® ’ matote’ k*’limybė8”.' Na,
Haivr baik a^e ’strategas Andriulis sugalvo-

amai-^ j®- J*' »«"> vilties liimėtinubalsavo neskirti ne cen- ___ «. i

zidentas D. D. Eisenhow«’ig,4]() pagiduoti ęhrušgovo 
visą tą,“pasidavimo klausi-,malon£Yr ]aokti ko,
mą’ pavadmo nesąmone ir,^iovag naskirs Andriuli 
rodos, klausimas galėtų bū- 1

'■j':-.

i

sijų fondai būtų taip jau 
kontroliuojami, kaip ir uni
jų fondai, o be to darbda
viai nori, kad įstatymas bū-' , ,. . , .
tų aiškiai nukreiptas prieš ^r0 ak>ya.zdoje

;____ .-e. i.S.. *:u į sitoks prancūzų vynausybės
pasisakymas atrodo labai 
drąsus. Matomai de Gaulle 
tikisi, kad kolonijos pasisa

unijas ir nesitenkytų tik pa
šalinimu visokių negerovių 
unijų veikloje.

Įstatymas nepriimtas dėl 
darbdavių kaltės. Bet dabar 
tie patys darbdaviai ir jų 
remiami kandidatai dau
giausia rėks, kad unijose ne
tvarka, kad darbininkų or
ganizacijoj nemoka savęs 
tvarkyti ir pan. Rėks, bet 
įstatymą priimti neleido ... 

*
Ir vėl Faubus

Arkansas gubernatorius 
Faubus ir vėl garsus visame 
krašte. Prezidentas aiškino, 
kad jis turės žiūrėti, kad fe
deralinio teismo sprendimas 
dėl mokyklų integracjos bū
tų vykdomas, o gubernato
rius Faubus pasiskelbė, kad.

kys už tolimesnį palaikymą 
ryšių su Prancūzija.

♦
sutarė

“Laisvojo pasaulio” ir 
“geležinės uždangos” kraš
tų mokslininkai 7 savaitės 
tarėsi Ženevoj, kaip geriau
siai galima būtų kontroliuo
ti, kad valstybės nedarytų 
atominių ginklų bandymų, 
jei būtų susitarta tokius ban
dymus uždrausti.

Po 7 savaičių pasitarimų 
mokslininkai vieningai priė
jo švados, kad atominius 
sprogdinimus galima susek
ti. Tam reikėtų įkurti mūsų

jis dės pastangas, kad fede-t žemės kamuolyje 180 seki-

ti baigtas. Mat, jei kada ti
krai reikėtų kam nors “pa
siduoti”, tai tas bus padary
ta ne pagal kokias tai “stu
dijas”, bet pagal pergalėto
ju diktatą ir pagal jų planą. 
Tas tin^a Maskvai taip pat, 
kaip ir Washingtonui.

Bet bolševikui Andriuliui 
Chicagoje “pasidavimas” la
bai patiko. Jis “Vilnyje” lei
džiasi Eitos ir tuščius

Chicagos gauleiteriu. 
Andriulis siūlo mokytis

“pasidavimo” meno iš Leni
no, kuris pasidavė vokiškam 
imperializmui ir gudriai 
laukė, kad jį anglų, prancū
zų ir amerikiečių “imperia
lizmas” išgelbės iš vokiškų 
imperialistų nagų. Ačiū An
driuliui už gerus pamokini
mus ir dar labiau ačiū už 
parodymą savo tikrosios 

prigimties.

KAS YRA TOLI, NIEKADA NĖRA VIENIŠAS, 

JEI JO MYLIMIEJI PALAIKO SU JUO RYSIUS. PA

SAUKTI TELEFONU KAŠTUOJA TAIP MAŽAI IR 

DUODA TIEK DAUG DŽIAUGSMO.

Jfis galite telefonuoti nuo pakraščio iki pakraščio už 

$2.00 ar aiažiaa ai 3 minutes—etatkm-to-stntion, nakti

mis ir sekmadieniais. Prisideda federaliaiai akcyzą mo- 

kesniai. ■■ ■■

MCW CNOLAND TCLCPHONC AND TCLCGRAFH COMPANY

7V'

ralinio teismo sprendimas 
nebūtų vykdomas.

Pernai gub. Faubus suma
niai nevykdė teismo spren
dimo ir federalinė kariuo
menė turėjo saugoti Little 
Rock aukštesniąją mokyklą, 
o kaip bus šiemet?

(Atkelta iš viršaus)
paskutines vasaros saule pa- 
sidžiaugimo dienas, paskuti
nė laisvė prieš pradedant 
mokslo metus. Miesto dar
bininkui ji yra poilsio mo
mentu po vasaros dulkių įs
taigoj ar fabrike; ūkininkui 
ji yra poilsio momentu prieš 
pradedant vežti visą laukų 
derlių į namus. Tai savait
galis išvykoms ir piknikams, 
šeimos susibūrimams ar 
vien tik pasilsėjimui.

Council

mo stočių, kur stebėtojai su 
visokiais instrumentais ga
lėtų pastebėti vykdomus 
atominius sprogdinimus, kur 
jie bebūtų daromi. Tam rei
kalui reikėtų naudoti ir spe- 
cialinius lėktuvus su instru
mentais, kurie skraidytų nu
statytais keliais ir sektų, ar 
sutartas draudimas yra vyk
domas. •

Mokslininkų pasisakymas 
turės didelės reikšmės ato
minių ginklų bandymo už
draudimui. Galima laukti 
rimtu derybų dėl atominių 
ginklų bandymo uždraudi
mo, o vėliau gal ir dėl tokių 
ginklų gamybos sulaikymo. 
Bet tai dar ateities reikalas. 
Kol kas bus daromi pirmieji 
žingsniai derybose po 12 me
tų neva derybų.

l
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KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos LietuviųGyvenimas TAS DUONOS

CONNECTICUT KLONIUOSE
BRIDGEPORT, CONN. tų, nes ten yra didelė salė, 

---------  (kurioje galima linksmintis
ir blogam orui esant.

Į gegužinę reik vykti, va-
t> -- oo i - - i - žiuojant per miesto centrą, Rugpiucio 23 d. užsidarė N Main gatve iki

Undenvood.dirbtuvė, kurio-jWood eže^ o ten taojau
je paskutiniuoju metu dirbo !pat> pasukus dešinėn, yra ir 
apie 500 darbininkų. Kai jgegužinės vieta. 
dirbtuvė dirbo pilnu apkro- gokius Exie Rudaičio

Užsidarė Undervvood 
dirbtuvė

vimu, ten buvo virš 3,500 
darbininkų.

Visos bėdos prasidėjo ši
toj dirbtuvėj, kai susiorga
nizavo unija. Unijos yra 
iškovojusios darbininkams 
neišskaičiuojamų pagerini
mų, bet čia minimos dirb
tuvės unijon Įsiskverbė as
menų, kurie kovojo ne už 
darbininkų, bet savus reika
lus. Buvo 2 ilgi streikai, ku
rių buvo galima išvengti, jei 
unijos vadovybė būtų pro
tingai elgusis.

Underwoodo dirbtuvėje 
buvo neblogi uždarbiai. Bu
vo laikas, kad ten dirbo lie
tuvių daugiau negu kurioje 
kitoje Bridgeporto dirbtu
vėje.

Dabar unija traukia ben
drovę i teismą, reikalauda
ma paleistiems darbinin
kams sumokėti po $1,500. 
Kol kas bendrovė nieko ne
pasiūlė.
Mirę R. Šerelis

A litro pui O<XV<%IVll£ IIIIIC'
67 metų pensininkas Rapo
las Šeria - šerelis.

Žmogus su ūsais 

WATERBURY, CONN.

orkestras, bus gražių kalbų 
ir meninė programa, gar
džių valgių ir gėrimų. Kitą 
dieną bus šventė — Darbo 
diena, taigi bus laiko pail
sėti. Todėl visi — jauni ir 
seni, gali gegužinėje daly
vauti, visi bus patenkinti, 
visus nuoširdžiai kviečia.

Rengėjai

SAUGOKIS IR SAUGOK

šio ilgo savaitgalio metu 
miiionai žmonių judės ke
liuose: ten automobilių bus 
daug daugiau negu papras
tai. Taigi ir nelaimingų at
sitikimų gali. būti daugiau.

Massachusetts Kelių Sau
gumo Komitetas, kurio gar
bės pirmininku yra pats gu
bernatorius, primena, kad 
visi vairuotojai būtų atsar- 
gūs. Gubernatorius pareiš
kė, kad pastebėti girti vai
ruotojai bus suimami, ir ne
teks leidimo vairuoti. Lei
dimai bus atimami ir už 
greitą važiavimą ir kitus di
desnius eismo taisyklių lau- 
žymus. Kebų. priežiūra tas 
dienas bus padidinta, dau
giau kaip 6,000 įvairių pa
reigūnų seks, kad būtų lai- 
komass eismo taisyklių ir 
tuo būdu išvengiama nelai
mių.

Saugokite savo ir kitų gy
vybę!

TAIP ATRODO AEROP tOgAS PO AUDROS

Staigus viesulas suardė Norttvunpton, Mass., aeiodromo 300 pėdu ilgio lėktuvu 
pastatą, visiškai sumalė 6 privatinius lėktuvus ir 7 aplaužė.

J. PALECKIS NEPATA
RIA GRĮŽTI

tuva neteko pusės miliono! Siuntos kaina su tais vi-pusę miliono dolerių, o pi-

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
NEW YORK, N. Y. iš Lietuvos daug receptu 

______ gauta net tiesioginių iš klį-
Balfo reikalų vedėjas kun. pikų prašymų Balfui su re- 

L. Jankus informuoja: ceptais. Taigi ne tiesa,* kad
Lietuvoje neduoda receptui

Balfo apyskaitose du tolį. užsienius!

VI. Kulpavičius, Balfo Suvalkų lietuviai ir Balfas 
Centro buhalteris ir sande-.j , ...
lio vedėjas, kruopščiai ba- Urįžus p. Narkeliunai |š 
lansuoja Balfo knygas Sei- Punsko (o ji parveze labai 
mui. Didelis tai darbas, nes niformacijų •
didelė apyvarta, bet jau ma- !? 1
tyti, kad Balfas per 2 metus al^u’J?®tuviai te? 
išsiuntė virš 2 milionų sva- |1?1» tojl i
rų visokių gėrybių į užjū- formas. De to
irius, daugiausia į Vokietiją, dalbas „ne tik nesustojo 
Jei V. Vokietijoje likusieji nesustos bet stengiamamj| 
nebūtų tos šalpos reikalin- dar sustipnnti. Vis dar a^- 
gi, Balfas galėtų labiau su- *a daugybe laiškų - praš* 
si teikt Į Lietuvos kankinius J»ų, graudu skaityt ir, ki 
už geležinės uždangos. brohai amerikiečiai neatrf-

Visų tų 2 milionų svarų 
gėrybių vertė siekia apie

savo gyventojų. Esą dabar- sais priedais $36.50.

Jau esame rašę, kad Lie 
į tuvos “prezidentas” J. Pa-J 
•leckis dalyvavo tarptauti-; 
niame kongrese Brazilijos1 
■sostinėj. Po kongreso J. Pa- 
įleękis buvo pakviestas į Sao 
Paulo.

Ten jis pasakė kalbą, ku

niginė Balfo1 apyvarta per

lieps, kas atsilieps? $ 
Okupuotos Lietuvos lietu

viai užverčia Suvalkų lietu
vius propaganda, spausdi- 
niais, ir “repatriantais” —tinė padėtis buvusi ne iš- Tai pranešdamas Balfas pastaruosius 2' metus viršija tniais, ir . repatnantais — 

vengiama”. nedaro jokios prekybos, o ketvirtį miliono dolerių. jbet ne materialine pagalbą.
tik nori patarnauti siuntėjui 
ir gavėjui. Tad užsakant Siuntiniai į anapus, 
siuntinius Balfas laukia ne Paskutiniu - laiku Balfo 
tik pinigo už juos, bet ir ko- dėmesys nukrypo į atskirus

Balfo vadovybei pavyko J J1OS ,a^°.s arPar^os.®a!': asmenis, šaukiančius pagal- 
susitarti Šveicarijoj su vie- . ?^c‘ljal* JVk reikia ls.lai‘ bos iš Anapus. Jiems pagal-

• • oen’ na agentūra ir gauti di-bet
nos klausėsi apie 250 asme- džiausiąs nuolaidas rūbų . Y1S1 sJunt,mai apdi austi negalima jos teikti organi
nę jų tarpe ir nekomunistų. siuntoms į Lietuvą ir Sovie- ir s!unteJfs gazuotai. Reikia gelbėti indi-

“Argentinos Lietuvių Bai- tų Sąjungą. Nuo šiol lietu- ™ntl^ Apmokėtas .r mui- vidualiai.
viai per Balfą galt užsakyti pundus Giminėms ir pažįstamiems
sekančias rūbų siuntas: |J^j* prašant’ į daugelyje atvejų

Li ’ ~------- pačiam Baliui apmokant,
toy11 i<» N. Y. vien šiais metais jau pasius-

. J<«*x. vnnuo, . ^!fa® tebesiunoa vaistus virš tūkstančio siuntiniui
te ir aitas medžiagos•?,krtota“? s",?t.,nius’ k?™! Anapus. i®.

1Š Argentinos, Urugva-'vyr. eilutei, 4.4 iard. švie-!nfo™acl)ą pare, .5'^ai, kita pusė—vaistai. Mai-
irt kitų šalių yra daug sios medvilninės medž. J^,t?3JhxPndetl’isto mažai kas Prašė, nors ir

tokių siuntinių nusiųsta,

BALFO SIUNTINIAI 
I LIETUVĄ

Jso” korespondentas S. Me- viai per Balfą gali užsakyti 
talinis rašo, kad J. Palec
kis pagyrė Brazilijos lietu
vių pažangą ir patarė benįj Sėtinys 
tris metus niekam negrįžti, 3.5 jard. grynoš vilnos, pa- 
Lietuvon, kadangi su grįžu- tvarios 
siais
jaus
vargo: Jiems užleisti naujai,teriškam drabužiui. Siuntos nas ženklelis) 
pastatyti namai, o Lietuvos kaina (per Balfą) $30.50. 
darbininkai vėl turi laukti

44 metu gegužinė

Sandaros 2-troji, apskritis 
rugpiūčio 31 d. Belleview
Grove parke (36 Lakewood _ _____________________ _____— rr ..
Rd.) rengia nepaprastą ge- Veidas ir kakta yra atviri brantuose sako Pa- siuntinyje “X” (dviems kos- 
guzinę, kun bus nors ir ly- žmogaus sielos vartai.

Klysta mananti, kad Lietu
voje upės teka pienu, kisie-

Siuntinys Nr. 237

Viskas tas pats kaip ir

KIEK YRA KUNIGŲ 
IR BAŽNYČIŲ?

Pagal paskutinę metinę j

daugumoje į didesnius mie
stus.

Vaistų siuntos

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

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

Proletariato diktatūra* , 
Raudonmedžių* imperija; 
Kaip lietuvis vyną .daro;

Darbininkų fabrikai Vakaruose: 
įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellovrstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
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; Jaunystei šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; N'iostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiai: paveikslais. 

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

* “KELEIVIS”
636 Eaat Broadvray Sau Boaton 27, Maaa..

Ib
d
I

leckis. Anot jo, visi sugrį-Jtiumas  ̂eilutėms^medž^a- Amerikos Bažnyčių Knygą,' Vaistų dauguma (virs 500 
žusieji norėtų iš Lietuvos iš-™) jr 3 kamuoliai siūlu šil- Amerik°je yra daugiau kaip atskirti pavadinimų) buvo 
važiuoti. 308,060 bažnyčių su 103 mi- — ^vos, nervų, širdies,

“Trėmimus Sibiran Palec-' dėžutė lecitino (nuo bend- naJ.1^* ,Plotestantal
kis vadina tik gyventojų ro nusilpimo) vaistų, bei pa- milionų ir .xomos ka-
perkeldinimu ... Paleckis kelis vitaminų (30 tabl.) ^al,kaI 34 mihonus bazn>’- 
pripažino, kad per karą Lie- Polivit.

darba
V I S U O M E N ft S M OK S L V. M EN O 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS

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

žodi.

cios nariu.

Protestantai ireumat0 DauS kasprašė ir gavo vitaminų, y 
pač vitamino B12. čia pa 

* PenkYff dusč mi. žymėtina, kad užsakę vais-
liono yra žydų tikybos, du su puse miliono rytų apeigų į ir 60,000 budistų. Pagal Vašingtono Islamo Centrą, A-

tus nevengia atsilyginti, bet 
vaistų siuntiniui per Balfą 
tekainuoja tik 50<£, o retas 
(labai retas) prideda penki

menkoje vra S0,000 musui- auką Balfui. Iki šiol (iš 
moni, i 500 vaistu siuntinių) neteko

B viso yra 258 religijų ir^’^ėti, kad vaistai būtų

5410 S>xth Ave. 
Brooklyn 20, N. Y.

Kas gali padėti?
Algirdas A. Liepa (22 mt. 

vienas) ir K. Klastauskas SU 
žmona labai nori atvykti. į 
J.A.V. Balfo centras labąi 
prašo atsiliepti, kas galėtų 
tiems asmenims sudaryti 
darbo, buto garantijas. Tik 
tada jie gautų afidevittiS. 
Geros širdies tautiečiai įra
šomi atsiliepti (Balfas, 106 
Grans St, Brooklyn 11, 1J. 
Y.), tada bus smulkiau pa
informuoti, M ir padaryti, 
kad tie žmonės galėtų į JAV 
atvykti.

t
WELLAND, ONT.

tyMinėjo šimtmetį

Liepos 21—25 dienomis 
Welland miestas iškilmingii 
minėjo savo įkūrimo šimt
mečio sukaktį. Visą savaitę 
nuo ryto iki vėlyvo vakaro 
vis buvo kokia nors specia
li programa.

Liepos 25 d. buvo skirta 
tautinėms grupėms pasiro- 
dyti-

Lietuviai taipgi dalyvaus.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, au Stalo Etiketu ir 

Kitomis lafomscijomb
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai- 
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” knr paduo
dama apie šimtą įvairių Uotų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar pijimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvray So. Boston 27,

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

apie 350,000 dvasininkų. Nėra paskelbti! statistinių
duomenų, nurodančių tauti
nę bažnyčioms priklausan
čių narių kilmę. Tačiau, 
bendrai imant, protestantų 
grupę sudaro daugiausia 
šiaurės Europos kilmės žmo
nės, Romos katalikai savo 
kilme dideliu skaičiumi yra 
airiai ir pietų ir centro Eu- 
roĮios kilmės, Rytų bažny
čios kongregacijos nariai 
daugiausia yra armėnų, ser
bų, ukrainų, rusų ir graikų 
kilmės.

dingę. Gavusieji nesiskun
džia muitais, bet negalima 
nustatyti, kokie tie muitai. 
Gavome tikrą laišką ir do
kumentą (rusų-lietuvių kal
bom) iš Kelmės, kur .įrodo
ma, kad muito buvo'sumo
kėta po 35 rublius už svarą, 
arba tiek, kiek būtų kaina
vę dvi prasto šokolado ply
telės. Balfo Centras gauna

SEATTLE, WASH.

Kirkų auksinė sukaktis
Seniems Seattle gyvento

jams Rapolui ir jo žmonai 
Kirkams jų dukterys suren
gė vedybinio gyvenimo 
sinės sukakties puotą. Šven
čių buvo apie 50. Visi buvo 
maloniai priimti ir gerai pa
vaišinti. _ *

Linkiu Kirkams dar ilgįj 
malonių dienų.

Tun buvęs
***♦*<

KAS ČIA KALBA?

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdikiu 

pripažintos vaistinės

IDEAL PBARMACY
» Keli, Sq»re, W«Reeter, M.m,

Nugi. baisiai įdomina knygos, kurlaa pradėjęs skaityti, 
skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 

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

Jei Jutus reikia vaistų, kreipkitės J registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską, "Ideal Pharmacy” savininką. Čia iš
pildomi gydytojų recericai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
■ specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse,

! vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo
| reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų.UHEk. Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit mums

visais sveikatos klausimais.
VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Pfcm.

Ir Nstary

SAFETY HINTS
from the Red Cross

lt b Sasrcrom t® leav® Wt- 
Mes 9t enHcn wfcer« rhIMrea 
cm get the m. Aluaya keep 

eafety Mt «C chMmat

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pai. Tik $8.00

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

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik.tada vaikščioti Kr. 
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 440 
puslapiai, kaina >4.00. Iliustruota.

SLIIJITARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) ta
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trsflnašot 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tauttaf 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik >3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Ut $5.00! Bet kas neri tik 1 at K 
ar 3 knygų, UI už 1 tik 32.00, ui 2 tik $3.00, ui 3 tik 34 00.

Persi an timo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S* Halsted 9L, Cbto«u 0, H)
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lš Pavergtos Lietuvos
Šiauliai bolševiko žodfiai* . LietuvosMąikais, pradėti ir

“Laisvės” Nr 79 išsnaus-*kaikuri^W^rbet X
e 7 ™ įsspaus- donig neužsimena,

dintas ilgas Antano Raudo*
nio rašinys apie Šiaulių mie* 
stų. Pasak jo, miestas la
bai gražiai atsistatęs iš ka
ro griuvėsių. Karo metu, e- 
są, išdegę 85% visų pastatų.
Jhiesto vyriausio architekto 
Uoginto duomenimis, vals
tybės lėšomis pastatyta 65,*
000 kvadratinių metrų gy
venamojo ploto. Iš pirmo 
žvilgsnio tai labai didelis 
kiekis, bet pamėginkime 
tuos tūkstančius metrų pa
nagrinėti ... jie pasirodys 
labai maži. Vienam buiui 
imkime 50 kv. metrų, turė
sime 1,300 butų. Nuo karo 
pabaigos praėjo 13 metų, 
taigi išeina, kad Šiauliuose 
per metus valstybės lėšomis 
tepajėgta pastatyti vos po 
ItiO butų. Tai labai menka 
statyba.

A. Raudonis rašo, kad 
netoli šv. Petro bažnyčios 
(bęje, jos bokštas karo me
to ouvo apgriautas, bet da
bar atstatytas toks, koks bu
vo prieš karą) aikštę, kuri 
uaoar pavadinta hėrgalės 
vardu, “iš visų pusių apsu
po šviesūs rūmai: didžiuliai 
agTOZootechmkumo korpu
sai, dviračių fabriko darbi
ninkų gyvenamieji namai, 
viešbutis, restoranas. Di-,autobazž„ 
dziuliais namais nustatyta k|ubas>. ••Zooviettieki^as” i 
Vilniaus g-ve. Pirmuosius šių -r 
namų aukštus užima įvai
riausios parduotuvės, o vii - Opera ir baletas Leningrade 
šuje gyvena darbininkai ir ,z . . ,. . . . ,
tainautoiai Tokie nat na-' Valstybme opera ir baletai nautojai. lokie pat na Leningrade.

J.
Sovietinės Lietuvos “prezi

dentas** J. Paleckis Komu
nisto Nr. 7 išspausdintame 
straipsny pyksta, kam “bur
žuaziniai istorikai” tvirtina, 
kad tarybų valdžia Lietuvon 
buvo atnešta iš svetur ant 
raudonosios armijos durtu
vų.

Pagal Paleckį, “Lietuvos 
darbo žmonės patys kūrė 
tarybų valdžių**.

Tuščios pastangos J. Pa
leckio įrodyti ko nebuvo.' 
Kas nežino, kad be raudo
nosios armijos nei 1918 nei 
1940 metais Lietuvoj jokios 
sovietinės valdžios nebūtų 
buvę. Pagaliau ir pats J.! 
Paleckis pripažįsta, kad 19- ‘ 
40 m. permainos Lietuvoje 
buvo įvykdytos su “broliškų 
tarybinių. taiftų pagalba”,1 
tai yra raudonosios armijos.'i
Net “Tiesa” nepatenkinta

Po 4 metų pertraukos iš
ėjo Vilniaus telefono abo-I 
nentų knyga. Pasak “Tie-' 
sos”, joje knibždėti knibž
da tokie įstaigų pavadini-! 
mai: Glavkoopchoztorg”,'
“Rasžyrmaslobsbyt”v “Vyr-. 
lietžemuktiekimo valdybos

JIE VISI MĖGSTA SPORTĄ

- t,

Viršuje trys boksininkai. (Dešinėj sunkaus svorio čem
pionas Floyd Patterson, vidury buvęs čempionas Joe 
Louis, kairėj Roy Harris, Pattersono varžovas). Apa
čioj kairėj ponia John Morsch moko žaisti golfu karo 
veteraną dr. C. Ray Jonės. Dešinėj Amos Alonzo Stagg, 
kuris Chicagos universitete futbolo instruktorių išbuvo 
41. ir College of the Pacific 14 metą. Jis savo 96-tojo 
gimtadienio proga rodo, kad dar moka spirti kamuolį.

Rygoje prieš 50 metų

ros “Pilėnai” ir Vaiva”, Ju- ! demokratų tarpe
je, Unino (buy._ Jilžės), .<Ant marfų.

Reikalauja didžiausios bausmės
Įvaldė necionalsociallsty re-

- ~ žimo metu.

Liudininkas Ono* Sin*
jų tarpo I .ūkini - Jslchri, siu-.

kitiems nuo 3—15 motų. Į Iš bylos eigos dar papildy- 
“Cit uo tina štai kas: ;

bylų” prokuroras.- i bylos 8^5 prokĮuntūra
teismui pristatė dar; kelis 
svarbius liudininkus. Jų

li Kanados atskrido 
politine, o

(Elta) Lietuvos gyventojųjui Hans Joachim Boehme, 
masinio žudymo byloje* UI- buv. Tilžės SD baro virsinin
me rugpiūčio 1 ir 2 dieno
mis kalbėjo du prokurorai, 
kurie padalintomis rolėmis

tarpe Kanadoje (Meptrea- 
le) gyvenančių lietuvę Onąkui Wemer Herimafin, buv. , - • „ . , * .

Klaipėdos policijos direkto-Į ^41,m5.)f < 

riui Benūmrt Fiaber -nušvietė 1941 mebj i^!&hwed“K. W*2

“ss:xiis“; fSi" -

išvadoje reikalavo skirti to- vus nužudyme: fiochme 5,-L 11 ^'UJC1°
kias bausmes: 186 atvejais, flSn

Buv. Tilžės geštapo vedė- 771, Fischer -8chweder 772, .. . u kahniais
-------------- ----------------- Lulį, . Jaky8 818 atvejais.

kaip kų joms parašydavau, 
o, kartais, būdavau kviečia
mas korektūrų taisyti. Tai
gi, su redakcija turėjau šio
kių tokių reikalų. L. Jaka- 
vičius, pamatęs mane, šir
dingai sveikino:

—Spėjau, kad ir tave su
ėmė. Gerai, kad laisvas li
kai. Saugokis. Yra žinių, įninkąs _
kad Boldereja apylinkėje ’niūs žudymu&Huv: gestapo 
turėjo įvykti mitingas ir ten

Siūloma jifema atimti pilie
tines teises vigam amžiui.

Dimitravo stovykloje. Buvę 
atsitikimų, kad jis suimtas 
moteris prieš jų nužudymą

J. VLKS

(Tęsinys)

Kitiems Ritinamiesiems'jaj. išprievartaudavęs. Kai 
pasiūlytos tokios bausmes: tinamasis Lukys į tuos pa-

Buv. knminalinės polici-įrodymus nereagavo, 
jos komisarui Tilžėje, Wer-
ner Keuzmann 15 metų s. d. Tilžės teitapas jau prieš 
kai. ir 10 metų atimti pilie- karą kankindavo lietu- - 
tinęs eises./Jis buvęs arti- j, kitus 
miausias Boebmės bendri-1

Atvyko į teismų savo no
ru, iš anksto nekviestas, liu- 

komisarui Wilm Harms iojdininkas Hermann Raeder, 
policija daugiau kaip 20 metų, atimant pilietines tei- buv* S.D. (Saugumo tarny- 
žmonių suėmė, veik išimti- sės taip pat 10 metų. Baus-h08). pareigūnas. Nusikrei- 
nai giedriečiai, — pasakė, mę švelninanti aplinkybe e- Pfs į kaltinamuosius jis ta- 
Mane kaip šaltu vandeniu santi ta, kad jis vienu at- Tė: J*Tie ponai mane pažįs- 
apipylė. . įveju (Batakiuose) atsisakęs *a ir aš juos pažįstu”. . Jis

Bėgo neramios dienos ir šaudyti suimtas moteris, paliudijo (kaip prieš tai liu- 
dar neramesnės naktys — Buv. krimin. pol. asistentui dininkas Gehrke) apie ma- 
laukiau kratos, o gal ir su-Franz Behrendt 10 metų, ainius moterų ir vaikų šau- 
ėmimo. Apsukri ir landi atimant pilietines teises 10 «jnn^ Šilutės apskrityje 
Vaidelauskienė surado pro- metų. Buv. Smalininkų pa- ,'sų apylinkėje). To liū
gą su manim pasimatyti ir sienio policijos vedėjui Ger- d minko parodymais Tilžei 
(smulkiau nupasakoti kas į-,hard Carsten 8 metus, ati- F^t*P** jau prie* karų kan- 
vyko. Tara suimtų buvo ū-mant pilietines teises 8 me- įtindavę* lietuviu*, žydus,

,--------- v . .. tems Buv SD gyriaus ve- Tai buvę kasdieni-
dėjui Edwin Sakuth 7 me- ?_ls reiškinys. Jis (Raeder) 
tus, atimant teises 7 me- 18 gestapo tarnybos išėjęs 
tams. Buv. policijos vyr. Įeit 1^41 metais, . negalėdamas 
Wemer Schmidt - Hammer ^lsa ^i pakęsti, kas ten. vyk- 
3 metus. Jie visi daugiau ar navo.

jos vyras Leonas, bet jį pa- 
tardę, tuoj paleido, net ka- 
lėjiman nenuvedė. Jį sulai
kė taip pat beeinant į tų mi
tingą. Jis tardomas pasisa 
kė, kad sekmadienio proga

dį, išaiškinant darbininkų 
■gegužės pirmosios darbinin
kų šventės prasmę, darbi
ninkų judėjimo tikslus, so-Kapsuko (buv. Aušros Balandžio mėnesio pabai- nink judėjįm

joje) ir kitose miesto gatve- a to ’ lnaros Audrone .jg0Je ĮVyko eilinis Lietuvių cįaidemokratųjoje)
se... Atstatytos berniukų iršitokia technika uždavinius. į j^jo pasįvaikščioti ir dau-
mergaicių gimnazijos... Vil
niaus gatvėje, į Kuršėnų pu
sę, nuo
geležinkelių tęsėsi laukai 
Dabar čia dešimtys naujų 
gatvių ir šimtai mūrinių su 
visais patogumais namų, ku
riuos pasistatė darbininkai 
ir tarnautojai. Toks pat vai
zdas “Gubernijos” rajone, 
buvusios liūdnos atminties 
“Besarabijoj ’ ir “šimšėj”...

Statomi dideli kultūros rū
mai, bet nerašoma kurioje ?

i Darbininkų Blaivybės Dr- gūSįą dardu kalbėtojai, aš:inau nieKO nežinąs.
jos “Giedros’ posėdis. Rei- turėsiąs kalbėti naskutiniu § v v Le- kpin mintinai atitarti tech- Ral?etl P**™dar koks 20 sulaikytų‘V’CJC, i *v‘“^'c“'4H“''ninoeikeHu*nirol^y”nOrugia-galutinai aptarti tech- todėl man dera ateiti kiek|nu luvo paleista Tarp jų 

siaurojo iki Plačiojoj" „Žudote? mskus klaraimus susųusius vėli kad susirinkusiems 'Kd’SįaT J*

sios, o kolūkis rugių turėjo administracijos’suda- ’^išISamaT raH ‘“2 b“™
lomas, būsimo laimio *Xro^ S^ė/k vki
į prenumeratos kaina ir kita.' „i: niasifįėti visokie tardv- r 1 • • ,? vi. S
Deja, visi tie klausimai bu- Zlėi at^SumaT tas

1960 metais Vilniuje ren-Ivo atidėti kitam posėdžiui Xoi7 ateaiSumas 0US nanai ir kartu
giama jubilėjinė dainų šven- ir švaistyti eiliniai smulku-

užsėjęs 300 hektarų.
Dainų šventė 1950 m.

tė. Jau patvirtintas repertu
aras, įuošiami atskirų rajo
nų tautinių drabužių pro-

vieioje. Dabar darbininkų Žemaičiai, aukštai-
miesio Įmonėse dirbą 4 kai-';‘ia1’. dzūkin ir kitų rajonų
lūs daugiau regu 1939 m

Mieste esąs Pedagoginis 
institutas, pedagoginė mo
kykla, agi’ozootechnikumas, 
19 vidurinių mokyklų. 3 
septynmetės, 4 pradinės, 
muzikos mokykla, medici
nos (felčerių) mokykla, te
atras. “Aušros” muzėjus 
(dabar Venclauskio namuo
se), visose mokyklose esą 
apie 9,000 mokinių. Gyven
tojų dabar esą apie 55,000 
(prieš kaią buvo apie 40,-j 
000).

Pagal 1951 metais pktvir- 
tintą miesto planą, pramo
nė telkiama Gubernijoje ir 
pietinėje dalyje. “Miestas 
apsups Telšos ežerą, kuris 
bus išvalytas ir paverstas 
puikiu vandens baseinu su 
įvairių sportinių įrengimų 
kompleksu. Didelis 18 hek-

dainininkai ir saviveikliniu 
kai dėvėsią skirtingus dra
bužius.
Studentai į Gruziją

Vilniaus studentų sambū
ris rogpiūčio 2 d. išvyko į 
Gruziją, Azerbeidžanų ir 
Ai-meniją (jos visos yra Už- 
kaukazy), kui* duos 20 dai
nų ir šokių koncertų. Kelio
nėj išbus 1 mėnesį.
S. Neries muzėjus

Palemone (netoli Kauno) 
bus. atidalytas poetės Salo
mėjos Neries vardo muzė
jus. Poetės vyras skulpto
rius Bučas pažadėjo muzė
jui padovanoti poetės asme
ninius daiktus, knygas, 
rankraščius ir tt

Muzėjus atidaromas tame 
name, kuriame poetė gyve
no ilgesnį laikų.taių parkas įrengiamas pa 

čiame mieste. Kitas užmres- Sveikina J. Gaidelį ir kitus
tinis parkas užsodintas Sal- 
duvės kalno rajone... Mė
giama gyventojų poilsio vie
ta tapo gražiai sutvarkytas 
Sukilėlių kalnelis, kur pa
laidoti 1863 metų sukilimo 
didvyriai”...

čiai reikaliukai ir tuoj jk>- 
sėdis buvo baigtas. Jis bu
vo sušauktas ne tiems klau
simams svarstyti.

Tą vakarą “Giedros” 
draugijos patalpose susirin
ko jos narių daugiau negu 
paprastai būdavo. Valdybos 
pasėdžiui užsibaigus, tyliai 
ouvo pranešta, kad darbi
ninkų vienybės šventės;—ge
gužinės- pirmosios proga ar
timiausiame sekmadienyje 
kaž kur už Rygos Boldereja 
apjftinkėje įvyks masinis su
sirinkimas - mitingas. Toje 
gegužinėje visiems privalu 
būti ir reikia paraginti visus 
savo patikimus pažįstamus, 
Kad ir jie atvyktų. Tos ge
gužinės tikrąją vietą nuro
dys išstatyti pakelėje žval
gai. Todėl ir valdybos po
sėdis taip staiga nutrauktas, 
kad atskirai ir šį reikalą 
aptarti ir čia susirinkusiems 
nariams kiekvienam atskirai 
pranešti, kas jų verti pasiti
kėjimo. Juozas .Dumša 
niekam nepastebint man 
pranešė, kad toje gegužinė
je aš turėsiąs viešai tarti žo-

“Tėvynės Balse” išspaus
dintas pasikalbėjimas su va, Indra ir kt. 
komp. Juozu Karosu. Jame Baigdamas pasikalbėjimą, 
Karosas sumini iš senųjų Karosas karo audros toli nu- 
kompozitorių Balį Dvario-įblokštiems Juozui Zilevi- 
rą, Stasį Vainiūnų, Antanų įčiui, Jeronimui Kačinskui,

vietoje.

mažiau dalyvavo Lietuvos Liudininkas Raeder: šiek
giau nieko nežinąs. Be jo

asme- organizavime ir vykdyme.
gyventojų masinių žudymo tiek aiškumo įnešė ir į klau

simą, kodėl Ulmo kalėjime 
nusižudė krimin. policijos 
komisaras Genath, buv. Til
žės geštapo pareigūnas. Ge
nath teisme po priesaika bu
vo paliudijęs, kad jis žudy
muose nedalyvavo. Bet Rae- 
derio parodymu, jo kolega 
Genath jam pats pasisakęs, 
kad kartą vieną moterį, tri
jų vaikų motiną, iš Klaipė
dos krašto pervedęs į Lietu
vos pusę ir ten kartu su vai
kais sušaudęs.

Liudininkas Alfonsas Ūse
lis (gyv. New Yorke), kurį 
laiką buvęs Veviržėnų bur
mistru, paliudijo, kad sušau
džius miestelio žydus vyrus, 
vietos klebonas stengėsi nuo 
sunaikinimo išgelbėti nors 
moteris ir vaikus. Greitomis 
apkrikštijo 120 žydų, tačiau 
tai nieko nepadėję, jie vis
vien buvo sušaudyti.

Vienas paskutiniausių liu
dininkų buvo Alfred Krum- 
bach, buv. Tilžės geštapo 
komisaras. Jis neseniai su
imtas Dortmunde, nes pats 
įtariamas dalyvavęs Lietu
vos gyventojų žudymuose. 
Jo byla eis vėliau, galbūt 
bus įjungta į Bielefelde ruo
šiamą panašią bylų. Krum- 
bach policijoje tarnavo nuo 
1935 metų. 1940 metais bu
vęs perkeltas į Tilžės gesta
po komisariatų ir ten buvęs 
referentu Lietuvos reika
lams. 1941 metų gale per
keltas į Eitkūnų policijos 
komisariatų, kurio pareigū
nai buvo kaltinami pasisa
vinę sušaudytųjų Lietuvos 
gyventojų brangenybes. 
Krumbach dalyvavęs masi-

Tačiau, anot prokuroro, tik 
vienas vienintelis iš 10 teis
me rodęs tikrą atgailų 
(Schmidt - Hammer). Jie, 
dalinai, dar ir šiandien te
besą įsitikinę naciai.

Prokurorai savo kalbose 
davė plačių įvykių santrau
kų, apibūdindami žudymusgiedriečiai. Ji jau turinti 

Sekmadienio rytą pakilau žinių, kad iš tų kalėjiman Palangoj, Kretingoj, Gargž- 
ankstokai. Rygos miestas nugabentų tardant teirauta- duose, Veviržėnuose, Tau- 
man nebuvo gerai žinomas, si ir apie mane. Tai nebuvo ragėje, Jurbarke, Virbalyje, 
nė jo apylinkes nebuvau vi- linksmos naujienos. Nebuvo • Batakiuose ir kitur. Ypač 
sas išlandęs. Reikėjo susi-įkas daryti, kur pasidėti,kai
pažinti su miesto planu, o 
kaitų spaudė ropestis, ką gi 
aš susirinkusiems pasaky
siu?

Išėjau ankstokai. .Gerokai 
klaidžiojau po miestą. Jau 
saulė artėjo vidudienio, kai 
pasilsėdamas iš už Rygos 
miesto artėjau prie nusaky
tos vietos. Be manęs retai 
kas dar ėjo ton pusėn. Jei 
kas j>asitaikė, tai buvo man 
nepažįstami asmenys. Žiū
riu, iš tų kas pirmiau manęs 
ėjo, staiga sustojo ir ))asuko 
priešingon pusėn, kur buvo 
nurodyta. Sustojau ir dai
raus. Dairaus, pro medžius 
matyti, kaip raiti jodinėja, 
o kiti laksto }x> miškelį.Įsi
žiūriu, raitoji žandarmerija! 
Skubiai pasuku ir aš prie
šingon pusėn ir dingstu tarp 
medžių. Pamažu, besidairy
damas kiūtinu miestan at
gal.

Naktis buvo nerami, tapau 
visokių abejonių apniktas. 
O gal ten nieko nebūta, gal 
tik atrodė, kad žandarų jo
dinėta? Pasižadėjau, o į nu
sakytą vietų nenuvykau? 
Nesmagu! Anksti rytą sku-

kisenėse pūtė vėjai. Galvo
jau apie užsienį. Nusiskun- 
džiau Bostone einančiam 

Keleiviui”, kad man pini
gas yra būtinas. O, taip, 
jau buvau tada “senas” 

Keleivio” bendradarbis. 
Bėgo dienos, slinko nak

tys, artėjo gegužės mėn. 
galas, o aš vis dar liuosas, 
bet atsargus, retai su kuo 
sueinąs.

Ir... vieną vidunaktį kaž 
kas stipriau pasibeldė į ma
no duiis. Nespėjau jų pra
verti ir girdžiu:

—Rankas aukštyn!— Iš
keliu. Krečia 2 žandarai, 
stovi vienas policininkas ir 
sukinėjasi vienas civilis. Ke
turi prieš mane vieną!

Kratai užsibaigus, neva 
šioks toks tardymas. Sukrau
na visa kas spausdinta ir 
rašyta į vieną lagaminą. Jį 
suriša, suantspauduoja ir 
kartu su manim išsiveža.

Jau švito, kai važiavome 
tyliomis Rygos miesto gat
vėmis. Pravažiavome kalė
jimą. Lyg lengviau pasida
rė. Sustojo ties miesto žan
darmerijos būstine ir ten į-

pabrėžė žudikų žiaurumą 
naikinant net moteris ir vai
kus.

Čia turima reikalo su sun
kiais kriminaliniais, ne poli
tiniais nusikaltimais. Pla
ningas masinis žudymas, 
laužant visus teisės pagrin
dus, negalįs būti pateisintas 
ir kuriais nors fiurerio ar ki
tais įsakymais. Joks fiurerio 
įsakymas negali neteisingu
mus, .smurtą, terorą padary
ti teisėtais aktais. Net vo
kiečių karinio baudžiamojo 
kodekso 47 straipsnyje pa
sakyta, kad joks pavaldinys 
neprivalo pildyti savo virši
ninko įsakymą, jei tas įsa
kymas yra aiškiai nusikals
tamojo pobūdžio. Kai kurie 
kaltinamieji patys veržte 
veržėsi tokius masinius žu
dymus vykdyti. Žinoma, pa
tys ‘ vyriausieji kaltininkai 
buvo hitlerinės sistemos va
dai, kurie buvo nusprendę 
išnaikinti tam tikrų tautų 
sluoksnius, neatsižvelgiant 
nei į žmoniškumą, nei į tei
sėtumą. Bet visuose civili
zuotuose kraštuose už žmog
žudystę skiriamos aukščiau

čia reik nestebėti kad Bačiūnų, šalia kurių iškilę Vladui Jakubėnui, Juliui į L Jakavičiaus leidžia- 
visi šitie sumanymai jau bu- nauji talentingi kompozito-1 Gaideliui siunčia širdingus ino savaitraščio “Rygos Nau-
vo numatyti nepriklausomos riai Juzeliūnas, Balsys, Kio- sveikinimus. jienų” redakciją. Kai kada, I paliko.

sios bausmės. Prokuroru _• j 
nuomone, byla turtU,varė ) tuščią kambarį. J) uz- ••wviaavaw, ujm u u«-t- u , • » , , •».

rakino ir mane ten vienų statiniam vokiečiui atidary-^e’ Ba‘an8°J» Jurbarke, Vir
ti akis, kas buvo tie, kurie' (Nukelta i 7-ų pusi.)
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—Vot, Maiki, tavo vikei- 
šinas ir vėl baigiasi. Neužil
go jau turėsi grįžti į savo 
škulę. Ai bečiu, kad norė
tum dar ilgiau paliaupyt.,.

—Priešingai, tėve: aš jau 
išsiilgau mokslo suolo.

—Tau vis mokslas ir mok
slas! Kada gi bus galas? 
Juk galėjai jau viską išmok
ti. ' '

—Tėve, žmogus turi mo- 
kytis visą amžių, ir tai vis- 

--ko neišmoks. ;r-
—Jes, Maiki, ruskiai tei

singai sako: mokinkis visą 
amžių, ir vistiek durnas nu
muši.

—Protingi žmonės taip 
nesako, tėve.

; —Sako, vaike, sako ir
, protingi. Aš pažinojau Plun

gėj vieną žemaitį muzikan
tą. Turėjo šelmis gerą gal
vą: pats skrypką pasidary
davo, pats grodavo ir pats 
šokdavo. Mergos prie jo kib
davo kaip musės prie sūrio. 
O betgi ir jis sakydavo: 
durnas gimei, ir durnas nu
sprogsi! Rokuojasi, mokytis 
neverta.

—Bet aš, tėve, ne muzi
kantas. Aš noriu mokytis 
dar ir psichologijos.

—Maiki, iš bzikalogijos 
duonos nevalgyti.

—Kodėl ne?
—Nu, kas iš tokio moks

lo! Ot, kad išmoktum gerą 
auzą pastatyt, padnackus 
man prie šiušių prikalti, tai 
galėtume gyventi. Nereikėtų 
niekam rendos mokėti, ir 
kojos nesušlaptų per kiau
rus padus. . .

—Aš, tėve, noriu akade
miškai gyvenimui pasiruoš
ti. ‘i .Įfe

—Oi, Maiki, padarysi mi- 
steiką!

—Ne, tėve, klaidos nepa
darysiu.

—Maiki, aš daugiau už 
tave svieto matęs ir daugiau 
žinau. Klausyk manęs. Jei
gu tu įsivelsi į tas aklade- 
mijas, tai šiur prapulsi. Tik 
tu pažiūrėk, kas išėjo iš tų 
dipukų, ką aklademais va
dinasi. Jie neranda Ameri
koj atsakančios sau vietos. 

* Niekur nefitina. Jie mislino, 
kad atvažiavę* Amerikon ga
lės tik rašyti eiles bei ro
manus ir vaikščioti su juo
dais krepšiais, kaip Smeto
nos ministeriai po Laisvės 
Alėją, o mes, katrie aklade- 
mijų nematėm, tik kelsime 
prieš juos kepures ir trauk
simės iš kelio. Ale, kai jie

Radaro reflektoriai įreng
ti mūriniuose pastatuose, ku
riuose nėra'nei vieno lango. 
Įeinama per keletą durų, 
kurios užsidaro aklinai. To
kia izoliacija reikalinga tam, 
kad vidun neįsigautų iš lau
ko jokfos dulkės,' jokie gar
sai, nes radaro instrumen- 

_ , tai yra_ tokie jautrūs, kad
tame me^df krašte? Pirmu- mažiausias dulkės palytėji- 
tiniai jų atvyko čia iš trem- mas Sukelia didelį trenks-

M LIETUVIŲKUR BAIGIASI CIVILIZACIJĄ,

STASYS MIC
A J __,_aEr:

(Pradžia pereitam numery) paklausti, iada ir kokiu bū-
tz j * - * du mūsų broliai atsidūrė ši-Kadangi vasara čia trum- * ------

pa, o žiemos šalčiai dideli,
tai įšalusi žemė beveik nįe-

pamatė, kad peckodami bal
tą popierį negali čia man- 
diavoti, tai pradėjo aima
nuoti, kad Amerikoj kultū
ra nusmukus, kad į gazietaą 
drįsta rašinėti koresponden
cijas paprasti žmonės, ir re
daktoriai deda jas šalia ak- 
lademiškų peckelionių! Nors 
gvoltu rėk, ratunko negausi, 
žodžiu, didžiausias kultūros 
nuosmukis! Ir šiur inaf, 
Maiki, piliečių kiube mačiau 
vieną tokį kultūrininką ak- 
lademą stovint prie baro nu- 
šhiukusiom kelnėm.

—Jei tėvas1 matei tokį 
vieną5 tai nereiškia, kad vi
si “dipukai” tokie. Yra tarp 
jų protingų ir inteligentiškų 
žmonių.

—Aš, vaike, žinau, kad 
ne visi tokie. Aš žinau, kad 
tarp jų yra tikrų Lietuvos 
karžygių. Aš mačiau tokius 
Kanados miškuose. Jie yra 
tikri Lietuvos gynėjai. Jie 
mušė bermontininkus, plie
kė bolševikus ir paliokams 
kelią užkilto; ir ne vienas 
jų turi ant savo kūno priešo 
kulipkų ženklų. Dabar jie 
kelta Kanados girias, anio 
kalnus, kasa metalus ir dai
nuoja apie Lietuvą. Prieš 
juos, vaike, ir aš savo galvą 
nulenkiu. Jiems visur gerai; 
gerai jiems buvo Lietuvoje, 
gerai ir Kanados giriose 
prie sunkių darbų. Bet aš 
kalbu ne apie juos, o apie 
tuos, kuriems Amerikoj vis
kas negerai, viskas smunka. 
Gal reikėtų jų pasigailėti. 
Mes atgabenom juos Ame
rikon; dabar gal turėtume 
surasti jiems geresnę vietą, 
kur nėra jokių nuosmukių. 
Kaip tu rokuoji, Maiki, kaip 
toli iš Amerikos į mėnulį?

—Apie 238,790 mylių, tė
ve. Bet kam to reikia?

-—-Gal reikėtų pagalvoti, 
Maiki, ar nebūtų galima nu
kelti tenai tuos mūsų akla- 
demus?

—Nekalbėk nesąmonių, 
tėve.

—Kodėl nesąmonės? Juk 
anądien Amerika jau palei
do vieną rakietą į mėnulį. 
Teisybė,, šį sykį nedašovė, 
ar pro šalį prašovė; bet jei
gu išmoks geriau nucieliuo- 
ti ir įdės geresnį kiką, tai 
gal ir pasieks mėnulį. Jau 
Zacirka mane kursto, kad 
pasisiūlyčiau tokiai kelionei. 
Sako, pamatysi daugiau 
svieto ir pakelsi tautos var
dą. Bet man, vaike, nešlek-

kad visiškai neatsįlėidžia. 
Ir dabar, rugpiūčio mėnesy, 
pakasus apie porą pėdų gi
lyn, randaiha dar neatsilei- 
dusio pašalo. Šalnos ir snie
gas dažnai pasirodo ild bir
želio mėnesio. Dėl šitokio 
klimato čia nėra jokių vais
medžių, nėra sodų. Bet ge
rai auga braškės (didžiosios 
žemuogės) ir yra labai daug 
mėlynių. Nors giliau žemė 
būna įšalusi, vis dėl to miš
kai auga gerai. Girioms čia 
nesimato galo. Girios ir eže
rai.

Dėl šitokio krašto miškin
gumo , ir vandeningumo, 
šiaurės Kanada siūlo turis
tams puikią žvejybą ir me
džioklę. Todėl ir Sioux Loo- 
kout miestelis gyvena dau
giausia iš turistų, kurie va
saros metu atvažiuoja čia 
žuvauti ir maudytis, o žiemą

ties žemės 
betneitai 
rėįg

darbamš, 
uo šit©; įripa- 

ir

mą. Taip pat ir garsas, 
lengviausias oro suvirpėji
mas, tuos aparatus sukrečia. 
Prie tų aparatų žmonės sė
di dieną ir naktį ir stebi, ar 
neatskrenda koks orlaivis. 
Jeigu atskrenda, radaras

pradėjo kurtis savistovų gy
venimą. Vieni jų gavo dar- 
Bųf miško pramonėje, kitL 
susirado uždarbių aukso bei 
vagio kasyklose. Drg.Šukys: tuojau parodo, iš kurios pu- 
š pradžios ūgi kasė auksą J gės skrenda ir kaip jis toli. 
Jis rodė-mums ii- kvarco j Matant šitokią apsaugą, ne- 
nuotrupų, kuriose matosi ^nori tikėti, kad priešo 
aukso: gyslelių. lėktuvas, galėtų kada nors
.Įfcnrikas ir Leonas Jurge- į pasiekti Ameriką iš tolo ne- 

tevičiai, draugės Šukienės pastebėtas.

NAUJI JUROS ~¥ILKAP

Viršuje septintasis atomine jėga varomas povandeni
nis laivas Seadragon, tik ką išleistas iš dirbtuvių. Apa
čioje Triton didžiausias povandeninis laivas, kuris 
taipgi baigtas statyti. Jis yra 417 pėdų ilgio, turi 
dvigubą atominį reaktorių. Tai pirmas toks povan
deninis laivas. Jis tarnaus kaip piaukiojamoji įspėja
moji stotis.

broliai, buvo nuvežę mane 
parodyt ir aukso kasyklą, 
kurioje jie yra dirbę. Da
bar kasykla jau apleista, vis 
dėlto galipia pastebėti tenai 
įdomių dalykų. Pasirodo, 
kad auksas

aruose£?ąpie 
ką aš buvau savo laiku ra
šęs “Keleivyje*. Vakaruose 
jis yra (tiksliau — buvo)

—medžioti. Stirnoms me- p jaunamas.vandeniu, is smė- 
dzioti čia reikia pirkti lei- 1 '
dimas, kuris kainuoja $10;

Dar vienas įdomus daly
kas, kuris dažnai čia nakti
mis matosi, tai Šiaurės pa
švaistė. Šiaurės padangėmis 
ritasi įvairespalvės šviesos 
bangos. Kai kada jas gali- 

j šiaurė- matyti ir iš Bostono, tik 
kitaip, negu iš čia jų spalvotumas netoks 

—^iy&us.;Ką tos šviesos reiš
kia, mokslas nėra aiškiai nu
statęs, bet kanadiečiai ma
no, kad tai yra šiaurės van
denyno bangų atspindis at

ir jo sutrikimai
GYD. VL. K.

Visoje gyvoje gamtoje ir jų pašalinimas yra geriau- 
vyksta jtam tikras ritmiškas šia kova su nemiga. Jei pats 
keitinjąsis tarp veiklos ir po- žmogus jų nesuranda ar ne- 
ilsio. Miegą.;galima apibū-'įveikia, turėtų kreiptis į sa- 
dinti kaip periodišką gyvy- vo šeimos gydytoją, kuris,

HilVi . ’itAilrolirtrro hrrroni. ‘ ini Kuo vnilrolinnra nrivoenūj

lio.bei žvyro; gi Kanados’mosferoj. Iš tikrųjų, tos 
, . ... „ gaurėje jį tirpina iš kvarco, šviesos taip ir atrodo, lyg
bnedziams šaudyt leidimas Kvarcas yra kietas minera- milžiniškos vandenyno ban-
$20. Meskas.ir vilkus gali-Į las, balzganos spalvos ,pa- gos lietųsi perda ngų, o jų,. .... .... . . . .. .... . .
ma šaudyti be leidimo kiek-.našus į akmens druską; Jo spalvotumas gali būt niekas.bes buyR: galingą orgam-jei bus reikalinga, pnrasys 
vienu laiku per apskritus randasi aukso gys-j daugiau kaip suskaidytų zmm Laike • mie-į Vaistų. Be recepto imti įvai
metus. Jer nušausi vilką ir;lelių, kurios ištraukiamos!saulės spinduliu spektras. zm°£aus sąmoningumas' rius hipnotikus — raminto 
pnstatyti valdžiai jo ausis ir. cheminiais -procesais. žinoma, tąį yra tik teorija.

Mums tenai būnant, buvouodegą, gausi $20 dovanų. Kaip kitų ^metalų, taip ir 
Lž nušautą mešką dovanų aukso ieškoma gręžiant uo- 
nėra. Meškų čia daugiau HC“ linnoc rloiYMantiniaĮia. * uuuiiaiivuuaio gi cjcj-
gu vilkų ir lietuviai daug jų tais. Toks grąžtas eina per 
nušauna. Nušauna ir paiie- kiečiausias uolienas ir ak- 
ka. Kai kas nulupa kailį, o menis kaip per sūrį. Jo ko- 
Krt1 paheka ,meską sų visr tas yra suduriamas ir Tamz- 
kuo. Jaunas Šukių. sūnus džių (paipų) po 10 pėdų il- 
Romaldas jau tun paguldęs ,<rio. Kai vienas tokis vamz- 
20 meškų. Šukiai dovanojo,(jįg sulenda uolon, priduria- 
vieną išdirbtą meškos kailį ma kitas, paskui trečias ir

go žmogaus sąmoningumas 
tampa labai žemas. Jis pa- jus nepatartina, 
sidaro nejautrus pašaliniam’

atvykęs iš girių Juozas Ana- jaudinimui (dirginimui). Kiek žmogui reiki, miego 

šališkas, kuris dirba Bryden TaiP Pat muskulai atsipalai- Vidutiniškai žmogus pra= 
Paper Co. firmai. Nuo Sū- ™°Ja ir uogaus kūno ju- i leidžia vieną trečdalį gyve- 
lukauto iki Drydeno yra 100 j®?iai sumazeJa* Bet me-in;mo bemiegodamas. Kiek 
mylių į vakarus. Anašaus-'^213^ apykaita n V1^au§ ^įkia žmogui miego, pri- 
kis kad tenai' dirba "S“*.nedaug“
prie miško darbu apie 30 *>mązeję Įaike miego.
* . _ *• * - - IVI įorroclietuvių. Jų kertamas miškas Miegas žmogų padaro “be

klauso nuo amžiaus ir atski
ro žmogaus savybių^ Jaunas 
kūdikis miega dienoje 20

ir p. Kapocienei, kuri par
sivežė jį Bostonan. Ji mano, 
kad tas kailis gali būt tos 
pačios meškos, kuri pernai

taip toliau. Grąžto galva a 
pačioje yra didesnio skers
mens negu vamzdis, todėl 
vamzdis visado sukasi lais-

važiuojant mums per Kana- vai. Skiedros išvaromos vir- 
dos kalnus buvo ją užpuo- čUn vandeniu. Kadangi grą- 
lus. Henrikas Jurgelevičius “
siūlė ir man panašią dova
ną, bet gaila, kad automo
biliuje jau nebuvo daugiau 
vietos; siūlė ir briedžio ra
gus, bet tie didesni už visą 
automobilį, tai kur juos dė- 
si? Vistiek nuoširdus jam 
ačiū. ‘

Kalbant apie žvėrieną, pasu 
kytina, jog lietuviai meškie- 
nos visai nevalgo. Mat, ne
įprastas dalykas. O gaila, 
kad numetama tiek daug 
gero maisto. Meškiena yra 
sveikesnė ir gardesnė mėsa, 
negu kiauliena. Aš esu val
gęs meškienos kepsnį Lietu
voje, ir jeigu dabar galė
čiau jos gauti, kitokios mė
sos nenorėčiau. Ruošiant 
meškienos kepsnį, reikia jį 
pamirkyti bent 12 valandų 
uksuso ir vandens skiediny 
taip, kaip stirnieną ir viso
kią kitą žvėrieną. Kepti ar 
šutinti reikia taip, kaip ir 
jautieną. Būtų gerai, kad 
kanadiečiai draugai para
gautų meškienos, o kitokios 
mėsos jie tikrai nenorėtų.

Bet skaitytojas gal norės

žto galva per vidurį yra 
kiaura, kaip “donacas”, tai 
uoliena gręžiama tik aplin
kui
sveika 
eina 
aukštyn

vartojamas popieriui. .sąmonės , bet ji lengvai su- vajan(jų. Taip 1.7 metų am-
Idomu buvo pasiklausyti^’. žmogų Pėdinus • žiaus miego reikalavimas

Jurgelevičių pasakojimų a.;PaP1,astal žmogus nieko ne- gum^ėja nuo 14 vai. iki 10 
pie jų kovas su Lietuvos;atsirnena aP^ miegą issky- vaj 1>er 1)ara ^4 vai.). Su- 
priešais. Jie buvo pirmuti--??s ^P.nus.’ kūne pasileis- aUgUsiam žmogui užtenka 7 
niai savanoriai, paskui sau-į]’ ^al mie-"as buna ne?1_ -9 vai. per parą, o senes- 
liai, partizanai, Lietuvos*’ , niems žmonėms tik 5-6 vai.
Vadavimo .Sąjungos nariai. iKiiarltlrtUi • ĮKaip^daugeliui žinoma, gi-
Tose kovose abudu broliai i Tlžnfupgama paEMpfenini/ liausiąs miegas yra pradžio- 
,buvo sužaloti — vienas ne-!Pirmiausia žmoeus iaučia Je nakties. Vėliau miegas

Pastarasis l)rastI dieną miegoti, pav.,žtą iškelia ir sudurtinį jo mų remontąvimu. Malonūs,! atsipalaiduoja. ________
kotą išjungia, tai jo vidury nuoširdūs ir įdomūs vyraiJjtuo būdu1 ir sukelia knarki- kurie dirba naktinėse 
randa dailiai nutekintą ųo? Jie turi jau nusipirkę gražų mą, kuriuo ne vienas žmo- pamainose, šiltuose klima- 
los šerdį, lyg kokį ilgą ap- namą ii- jo kieme turi įsi-!gus skundžiasi. Pastebėta, kuose praktikuojama numig- 
valų virbą. • taisę dirbtuvėlę. Turi ir au-kad tokie žmonės daugiau- tį vidurdienį. Lietuvoje va-

tomobilį. Jie čia dirba irku- šia miega gulėdami ant nu- sa1'0^. metu buvo žinomas 
riasi, tačiau tikisi, kad ank-:garos ir nustoja knarkti. P°kaitis kaime — paprastai 

uolos sluogsniai, ir kaip jiejfičiau ar vėliau Lietuva bus miegodami ant šono. šiaip valanda nrego tuoj po pie- 
giliai. Tuomet daroma tos laisva ir jie galės grįžti. Ir, jokių vaistu nuo knarkimo kW-

ją atsimindami, jie dainuo- nėra, bet būtų gera, jei Mie-o svarba 
ja: “Lietuva—tu širdy vie- knarkiąs būtų patikrintas " ,.
na!” Dainavome visi kartu, ausų, nosies ir gerklės ligų Miegas yra reikalingas at- 

Sūlukautas ilgai pasiliks gydytojo, ar jis neturi kokio slak'-metu išeikvo- 
mūsų atminty. sutrikimo, kuris būtų reika- tal ^nerS1Jal, ypatingai ner-

Praeitame numerv kiai- lingas gydymo ar pašalini- Vl- u smegenų, o svarbiau-
dingai išspausdinta, kad Šu- mo operaciniu būdu sia pilkosios žie-
kys dirba Sūlukauto sanato-’ . . -. vės. O nuo pastarosios pri-
rijoje, o turėjo būti sanita- cm,fa . klauso taip pat visas mūsų

Norint užmigt reikalingos isul>jatin!as.ir mintij’imas. 
tinkamos apystovos: musku-' .Jel,.?unims , neduodama 
lų ir dvasios atsipalaidavi- J1;‘ bU(l'c^la P? \2-
Imas, tyla, tamsa, tinkama nors kartais jie is-
kambario temperatūra, ge- fJa,ko !kl ? savaičių. Tuo 
ra lova ar bent minkšta kė- ta!Pb ^nn1 suniukai be 
,dė (nors pavargęs žmogus r,1^.au neišgyvena,

Teisėjas; Kuo kaltinamas tas gajį miegoti bet kur ir bet ? . l!ienas. ^ogus

žmogus? kaip). Iš kitos pusės judėji- £a 1 be V11^0 Įalkinab
Policininkas: Jis yra girtas. maS) triukšmas, rūpesčiai ir įgaudamas jokių rimtų SU- 
Kaltinamasis: Ponas teisėjau, bet koks susijaudinimas ne- d 'kmĮkb Bandymų metu 

aš asu taip pat blaivas, kaip ieis žmogui užmigti. Ypač zn1ebems nebuvo leidžiama
ir Tamsu dabar. rūpesčiai ir įvairūs planai ii- b.( lkJ. va"

landų. Nežiūrint sios ilgos

Toji šerdis ir parodo, iš 
kokių mineralų susideda

šerdies analizė. Jeigu pasi
rodo, kad aukso, vario ar 
kitokio metalo nuošimtis y- 
ra toks, kad apsimokės jį 
kasti, tuomet atidaroma ka
sykla; o jeigu nuošimtis 
peržemas, ta vieta aplei
džiama.

Toliau, H. Jurgelevičius 
nuvežė mus jiarodyt vieną 
radaro stočių, kurioj jis dir
ba. Stotis aptveita; prie 
vartų stovi Jungtinių Vals
tybių karinė sargyba ir ne
žinomų žmonių neįleidžia. 
Tokiomis stotimis yra užtie
sta visa Kanados šiaurė,

tų nusiuntus tenai tuos, ku- kaip apsauga nuo galimo

rinėje įstaigoje.
(Pabaiga)

JUOKAI
1’risipažjsta

priešo lėktuvų užpuolimo 
per šiaurini žemės ašigalį. 
Stotys yra įrengtos bendrai

riems Amerikff nepatinka.
Gal jie užveistų tenai naują 
žmonių pakaleniją, naują
tautą, kur nebūtų jokių dar-'Jungtinėms Valstybėms ir 
bininkų nei kitokių nusmuk-|Kanadai susitarus. Šitoje, 
kelnių, tik vieni rašytojai, kun mes buvom, dežuruoja,
poetai ir visokie daktarai. . Jungtinių Valstybių kariuo-į««k»Qėią bylą:

—Lik sveikas, tėve, man menės personalas. Kareiviai 
reikia eiti jau ruoštis moky- ir jų viršininkai gyvena gra 
klon. žiuose “treileriuose” (narnė

ta ir Amerikoje. Geriau bū- —Olrait, gali sau eiti. liai ant ratų).

Teisėjas: Prisipažįsta kaltas, 

nubausti $10 pabaudos, šaukt

Jei tavo draugas ar kaime*

gai verčia vartytis ne vie- . . . ...
n?, kol akių vokai "tampa *-<l amonių galvoji-
sunkūs”. čia prieiname prie J1?3:' ,.u' į' nO1ma'us» nors 
miego sutrikimo arba nemi- sia'!> buvo ,en«val SUCT"

nas neskaito ''Keleivio”, para*’^08’ Kaip1 matome is auk.-"
gtnk įsirašyti, 
tams tik $4.

Kaina i čiau pasakyto, nemigos 
priežastys gali būti įvairios

zinami. nepernešė skausmo, 
atidumas buvo menkas.

Nukeli ’ 7 psL
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^ooHmmas K
MOTERŲ iSKYRIUS SI

1Jene tinka ir maras ? i

kas, tas vietas, kurios pra
kaituoja. Odekolono kva-

jautą, stabdo prakaitavimą, 
nekalbant jau apie tai, kad 
tai yra puiki dezinfekcinė 
priemonė. Tiktai maža pa- 
stebėlė: jei turi sausą odą, 
odekolono nevartok, nes jis
odą džiovina.

Į mano rankas pateko galų kelis kvepalų lašus ir “Ir pabaigoje — kadangi 
“Tarybinė Moteris”, leidžia- lengvai patrink jais smilki- mes jau apie tai kalbame— 
ma Vilniuje. Ten radau nius, ausų galiukus, kaklą, sakyk, ar tu kartais nepra- 
straipsneli “Jei nori būti Kvėpindama rankas, pa- kaituoji daugiau negu rei- 
daili, mokėk vartoti kvepa- trink riešą toje vietoje, kur kia? Jei tau dažnai ir smar-, 
lūs”. Man atrodo, kad ten klausomas pulsas, arba ai- kiai prakaituoja visas kū- 
duoti patarimai tinka ir ,kūnės sulenkimą. nas, būtinai kreipkis į gydy-1
mums. Ten rašoma: į “Tik būk santūri! Moteris, toją. Smarkus kūno prakai-

“Ant tavo staliuko, prie;kurią visur lydi tirštas kve- tarimas dažnai būna rimtos 
veidrodžio, stovi grakšti palų debesys, sukelia tik ligos požymis, ir čia gali 
kvepalų bonkutė. Tu paimi juoką. Tavo kvepalai tegul padėti tik gydytojas. Jei 
ją, atidarai, dar kartą pasi-:būna vos vos juntami. Nuo- prakaituoja atskiros kūno i 
mėgauji švelniu aromatu ir širdžiai tau patariu: vartok vietos, pavyzdžiui, pažastys j

nedaug, o verčiau branges----- gydykis pati, plauk tas į
nių kvepalų, kurie, savaime vietas vėsiu vandeniu ir ne
aišku, yra geresni. utraliu muilu (vaikų, kiau-

Kada gi kvepintis? Ar de- šininiu). Sausai nušluosčiu- 
ra vartoti kvepalus, einant} si odą, patepk ją salicilo 
darbą? Dažniausiai nedera, rūgšties (1.5 gramų) ir tal-

LAIMINGI T#VAI A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

Paskenduolė

megauji 
nori kvepintis.

“Palauk! Artu nusiprau
susi? Ak taip, tu visa prau- 
seisi iš nio. Bet jau praėjo 
ilga, šilta diena, tu dirbai, 
po to skubėjai namo, sukai
tai... Juk žinai, kaip nema- Ir fabrike, ir labaratorijoje, ko miltelių (50 gramų) mi-

:r mokyklos klasėje tavo šiniu. Gali taip pat valyti 
dailumui pakaks švaros ir šias vietas gabalėliu vatos, 
tvarkingai sušukuotu plau- pamirkytu į tokj skiedini: 3 

bužfai (ypač apatiniai) tu-kų. Pasikvepinti galima ei- gramai salicilo rūgšties ir 
ri būti švarutėliai. Į nant i svečius, teatrą, šo- 100 gramų odekolono. Ką

“Išsiprausei? Štai, ko ge-jkius. tau dar patarti? Jei esi
ro, ir kvepintis nebereikia.. “Jei kvepiniesi nuolat, ne- linkusi i prakaitavimą, pa- 
Patikėk — daugelis tvirtina į keisk kvepalų. Parduotuvė- sistenk gyventi labai tvar- 
(o ypač vyrai), kad nuo šė jų yra įvairiausių rūšių, Ringai, t. y. laiku valgyk, 

’ pasirink labiausiai patinka- pakankamai miegok. Be to, 
mus. Bet žinok: jei esi jau-j vartok kuo mažiau skysčių 
na, tau netinka stiprūs kve- ir visiškai neliesk alkogolio 
palai. Geriau nusipirk švel----- žodžiu, grūdink ir stip-

loniai kvepia prakaitas, o 
dar susimaišęs su kvepalais! 
Tuoj pat nusiprausk! Ir dra-

galvos iki kojų švari mote
ris, kukliai ir švariai apsi
rengusi, pati kvepia — svei
kata, natūraliniu grožiu, 
jaunyste, šito ir tu siek, ma
no mieloji.

nesmus.
“Kartoju dar kartą, mano

rink organizmą’
Onutė

“Bet, sakvsime, tu būti- mieloji: kvepalai tau nebū- 
nai nori vartoti kvepalus. įtinai reikalingi, tu gali bū- 
Ar žinai, kaip tai daroma? Ii daili ir b© jų. Bet ode- 
Tu, rodos, mėgsti užpilti
kvepalų ant suknelės arba 
švarko, nors vėliau tose vie
tose dažnai lieka gelsvos

NIEKAMS MILIONAI

Aktorius Bing Crosby su žmona aktore Kathy aplei
džia Los Angeles ligoninę, ižsiveždami naujagimį Har
ry LHlis Crasby.

RUDENEJANT

Dvelkė jūra drėgme.
Ir pušynas tamsoj tyliai ošė šlamėjo.
Atėjau aš prie namo, kur tu gyvenai.
Dega ten žiburys...
Vėl krūtinėj kažkas, tartum paukštė, spurdėjo, 
Ir atrodė, kad vėl tu dainuoji tenai.
Man atrodė, kad vėl
Tavo balsas skambėjo ir laimė dalijo,
Ir atvėrė j dainą žvaigždėtus vartus... 
Nežinau — gal ne tu,
Gal ne tavo tai žodžiai j širdį man lijo,
O rugpiūčio žvaigždžių sidabrinis lietus...
O žinau, kad ne tu, ■
Juk žinau, kad už lango ten niekas nedainuoja. 
Bet pro ilgesį tavo balsą girdžiu,
Lyg tu būtum šalia...
Spurda plasta krūtinėj širdis neramioji—
O rugpiūčio danguj vien.

kolono bonkutę privalo tu- Amerikoj nieko netrūks- 
rėti kiekviena moteris. Kve- ta, žmonės valgo tiek, kiek 
palų uždavinys — tik ma- nereikia... ir todėl ypač 
lonų kvapą suteikia, gi ode- moterys gauna sielotis dėl 

dėmės. Turėtum žinoti, kad | kolonas turi ir praktiškų, perdidelio lašinių praaugi- .
niekuomet nereikia kvepinti gydomųjų savybių. Malonu mo — kaip jų atsikratyti, llo™s aoienų. 
rūbu, tik oda. ir tik tose sveika — j-pač, jei tavo kaip svori sumažinti, kaip! Paskutiniuoju metu atsi-
vietose, kur 'ji švelniausia., oda riebi —nusiprausus pa- suplonėti. • nT
Taigi, užlašink ant pirštų trinti juo kaklą, pečius, ran-' Tą reikalą tyrė ir Atsto- įmonių, kunos siūlo p -

i rrrvcl vili t 
DiuaKJiir •

Eug. Matuzevičius

APGAUNA LIEŽUVI

Filipiniečiai, kaip ir kit 
Azijos gyventojai, mėgsti

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaityti ir Kitam Dovanoti

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

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

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

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

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

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kny
gą, kieti viršai, C31 puslapis. Kai
na ........................................ $6.00

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

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

turios namų ūkio egronomės: E. 
l)rą.« utienė. O. Radaitienė, E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ...................... $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS, apie 20.000 žodžių, 368 pu

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

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
pualp.. įdomi knyga. Kaina.. $2.00

lengvas būdas išmokti ano- 
USKAI. Geriausias vadovėlis

angliškai mokytis; 
angliškus pasikalbėjiaraa.

...............................7$t

vu rūmų komisija. Ji sako, ra£aičių ir kitokių saldumy- ryžius. Ten ryžiai yra dau 
kad amerikiečiai, ypač ame-7H’, unH &a"ma valgyto gumos gyventojų svarbiau 
rikietės, per metus išleidžia _ . ”°ri !F ** bairaės sias valgis. Deja, patys fili-
daugiau kaip 100 milionų Įr?tl- ,.Bet ir tas pa-ipiniečiai ryžių nepajėgia už
dolerių visokioms abejoti- sir°dė esanti gi yna melagy- bauginti tiek, kiek jiems ji
nos vertės priemonėms su-!6*®*,. _ . ... . {reikia, to dėl tenka jų is
liesėti. Minėtos komisijos eksper-įj^yj. įsivežti daugiau kai}

tai sako, kad vienintfelė prie- 000,000 tonų. O iš kitur at 
monė suliesėti yra dieta ir vežtas daiktas paprastai yr« 

* susilaikymas nuo perdidelio

SUŽADĖTINĖ, J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių.
Kaina ....................... -...........  C.OO moniu siūlo

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori-i. • „ • , . .nė apysaka iš pirmųjų krikščiony-1 ‘geresnių” Vaistų SVOT1U1 SU
bės l>ikų Romoje, Palestinoje ir Hja^inti ir Suliesėti, bet iŠ- Į Valgymo.. « •» v
SEk SS tyrus paaiškėja, kad taitė- K°^J?.kalt'na PederąĮj

ra gryna apgaulė. Bet leng- Preįy|’os Komitetą, kad ,jis

Nesuskaitomas skaičius į- 
vieną už kitą

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

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.50

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

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

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

MAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi- 
chelsonienča parašyta; 250 įvairių 

eceptų. 132 pusi. . Kaina ... .$1.2f
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairino 
e laikuose dievai buvo kitokie. Ko 

kie buvo senųjų lietuvių dieroi’
Kaina ........... ..................................»•«>
’OPIKŽIAI TR LIETUVA. Kunige 

M Valadkos parašyta knyga 256
tusi. Kalne ..»••»•»•••••• $T
K KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrus vaizdeliai,
>50 pasi. Kaina kietais viršeliais $2 
ninkftUH virtraliftff • ♦•••••••
iTLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš žemaičių Kalvarijos pra-

tos didelės rekla- 
lengvai suvedžiot

nesiima priemonių . pilie
čiams nuo nesąžiningų ver

dami, ir jie, kaip minėta, -vi-i «?ininkl> reklaraos apsaugų- 
sai be reikalo išleidžia mi-'tE

KONSULATO IEŠKOMI

ities. Kietais virieliaia

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistą rfittatt- 

ra faktų Jvfėsoje. Trumpa bolieyi*- 
rriO istorija ir valdymo praktika La
bai daug medžiagos. 96 pmlapĮa^. 
kaina .................................................**
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Kiškiais. 296 gasl. Kaina....13.2$

NACIŲ PRIEŠININKE

Lidija Lova karo Meta Lea- 
kijoje įvykdė daugybę na
ciams žalingą veiksmą, nes 
ji buvo ją didelė priešinin
kė. Ji buvo nuteista mirti, 
bet jai pavyko išsigelbėti. 
Dabar ii šoka garsiame Pa
ryžiaus naktiniame klube 
Folies Bergeres.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

So.

Pielis, Antanas, Petro sūnus. 
Plentauskas, Antanas. 
Pentauskas, Jurgis.
Pranaitis, Jonas, žmona Agnie
ška, vaikai Antanas ir Petronė
lė.
Ramanauskas, Antanas, Jono s. 
Rudelevičius, Aleksandras ir Pe
tras.
Ruseckas, Zenonas. Juozo sūn. 
Rusis, Kazys.
Sausanaviėiatė, Katrė. H Ap
su onos k., Kruonio vai. •
Šileikis, Leopoldas.
Stagniūnienė, Marė ir jos sesuo 
Magdė Žemaitienė. Petro Sadu- 
ko dūkteryS.
Tarutis, Kazys, Juozo sūnua 
Tendzigolskis, Henrikas, Juozo 
sūnus.
Tomašauskas, Pi j ūsas, kil. ii 
Vilkaviškio ap., Bartninkų vai., 
Navininkų kaimo.
Ūsas, Adomas, ii Grfik&būdžio. 
Vilimas, Tadaušas, iš Milvydžių 
k., Joniškio vai., Šiaulių ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:
Consulate Gen. ef Utknaato 

41 West 82nd Slroet 
New York 24, R. V.

brangus ir platiesiems gy 
ventojų sluogsniams nepri 
einamas.

Prieš metus vienas išra 
dingas žmogus pradėjo i: 
komų gaminti gaminį, ku 
ris visa išvaizda, spalva ii 
skoniu panašus į ryžius 
Daug kas tų dirbtinių ryžiu 
negali atskirti nuo tikrųjų. 
O komų patys filipiniečiai 
turi net daugiau negu reikia 
tik jie labiau mėgsta ryžius 
ir jų daugiau reikalauja.

Naujasis gaminys turi di
delį pasisekimą, žmonės sto
vi eilėse prie krautuvių, kur 
jų parduoda. Kol kas jo per 
dieną tepagamina 120,000 
ąvarų, bet užsakyta daugiau 
mašinų ir ateity to naujo ga
minio vis bus daugiau.

Valdžia deda pastangų 
pripratinti žmones mažiau 
valgyti ryžių ir vis daugiau 
vartoti jo pakaitalo. Pra
džioje pataria bent ketvir
tadalį įmaišyti į tikruosius 
ryžius...

Tas naujas gaminys bus 
labai pageidavjamas ir ki
tose Azijos ir Afrikos vals
tybėse. Jis padės tų kraštų 
žmonėms geriau savo skil
vius patenkinti. O tas ten 
yra labai svarbus reikalas.

Ne mokslo patentai ir ne aep- 
tyneriopi talentai sudaro pilie
čių garbės vainiką, o darbas, 
darbas iš tikro širdies akstino.

(Tęsinys)
Nusileido saulė ir pradėjo temti. Ištrūkę iš miško, 

pasklido po laukus paslaptingi šešėliai. Gražiai dan
guje sužibo Vakarinė žvaigždelė. Vakaiuose gaisos 
pradėjo gęsti ir trauktis į rytus. Joms priešais, žiemos 
lytuose, dangaus skliaute iškilo raudona pašvaistė, ir 
nedrąsiai, pamažu, tarytum ką selindamas, užtekėjo 
mėnulis.

Sužibo sublizgo ežero vanduo, apmirė jo plotas. 
Užsnūdo nendrės, sumigo ajerai, ir nedrąsiai nuo pa
karuoklių kapinių ežeran sužiuro kryžiai.

Kaikarių darželyje tarp mėtų ir šalavijų čiauš
kėjo čirškė žiogeliai, medžių lapuose birbė krutėjo nak
ties i&balai, peteliškės, apie trobesius švaistėsi šikš
nosparniai.

Kvepėjo medum, nasturtomis, žaliuojančiais lau
kais. Graudi, liūdna tyla su tokia pat neapsakomo il
gesio ir nuliūdimo pilna mėnulio šviesa užviešpatavo 
numigusiame sodžiuje.

Buvo pats vidunatis, kai Veronika atsikėlė nuo 
trindų ir išėjusi iš klėties, atsistojo vidury kiemo. Mė- 
įulio pilnatis žėrėjo jai stačiai į akis ir klojo ant žolės 
.os keistą šešėlį.

Visur buvo tylu, ramu, paslaptinga, tik Galuose, 
tuvo girdėti, liūdnai dainavo Anicokas ir čirškė dar
belyje žiogeliai.

Pamatęs žmogų, iš po prieklėčio išlindo šuo ir nu- 
Ižiugęs suko uodegą ir šniukštinėjo po kiemą.

Veronika jautėsi taip nusilpusi ir taip nuilsusi, jog, 
Tebegalėdama ilgiau stovėti, priėjo prie klėties ir at- 
isėdo ant akmens.

Pribėgęs prie jos, šuo padėjo savo pirmutines ko- 
:as ant merginos kelių ir pasistiepęs laižė jos sukru- • 
intą veidą, pramuštą antakį, laižė rankas, plaukus ir,

’yg norėdamas ką pasakyti, unkštė.
Apkabino Veronika šunį abiem rankom už kaklo, 

prispaudė prie savęs ir, padėjusi ant jo galvos smakrą, 
pravirko taip, kaip niekados dar nebuvo verkusi.

Verkė jau ne savo bėdos, ne gėdos ir ne sumušta 
santi, tik verkė, kad tie visi artimi geri žmonės, visi 
’ėdės, tetulės, draugės, lipšnūs berneliai, kuriems ji : 
aip rūpėjo, kurie ją taip mylėjo, dabar ją taip skau
giai išjuokė, nužemino ir, kaip nenaudėlę ar kokią 
šgamą, amžinai išstūmė iš savo tarpo. Verkė, kaltės 
■ežinodama, verkė Dievo pamiršta ir žmonių išsižadė- 
a, o drauge su ja verkė ir toji gedulinga mėnulio — 
vieša, ir paslaptinga tyla, ir liūdnai po miglotus lau- 
:us mėnesienoj glūdėjanti, it graži nuskriausta mergai- »» 
ė našlaitė, Anicoko daina.

Staiga, šmėstelėjo jos galvoje gyvais paveikslais 
itos panašios naktys, šmėstelėjo meilūs bernužėliai, 
neilūs žodeliai, meilė, malonė, viltis, pasitikėjimas... 
7isa tai atsiminusi, atstūmė nuo savęs šunį, atsistojo 
utvirtėjusi, sveika, puikybės pilna ir, perlipusi per tvo- 
ą į daržą, nuėjo rugių lauku.

—Ar pablūdo mergina, ar kurių norų—viena naktį 
laukus vaikščioja! — tarytum pratarė iš po debesėlio 

aširodęs mėnulis ir, susirūpinęs savo neatidėliotiniais
arbais, šmukštelėjo po kitu.

O mergina vienplaukė, palaidomis kasomis, atlapu 
:aklu, smulkiu, bet tvirtu žingsniu ėjo toliau, artyn 
irie ežero.

Tarytum ką siūlydami, šnibždėjo jai mieguisti ral
iai, plakė varpomis jos atlapą krūtinę, kuteno kaklą...
) ji, iškėlusi galvą ir atstačiusi krūtinę, nieko nepai- 
ydama, it puikybės pilna, ėjo vis tolyn ir tolyn. Tary- 
um taip darydama norėjo atsilyginti sau už tai, kad 
isą laiką traukėsi ant akių skarelę, slėpė veidą ir 
aikščiojo nuleidusi galvą.

Porą kartų purptelėjo iš po jos kojų persigandęs 
aukštelis, porą kartų sušlamėjo rugiuos naktinis žvė- 
elis, o mergina kas kartas valandėlę susilaikydavo, dar 
lukščiau pakeldavo galvą, dar labiau ištempdavo krū- 
inę ir, sugniaužusi kumščius, tarytum visa savo siela 
Težinomam priešui tardavo: “Na, drąsuoli, ir man ne- 
)ėr kantrybės; aš laukiu, drįsk tiktai, pamėgink tiktai 
nane paliesti, dabar tai jau pažiūrėsim”... Bet, nieko 
Tesulaukusi ir niekam nepasirodžius, dar puikesnė, bet 
virtu žingsniu ėjo paakiui, artyn ežero.

Keletą kartų pasivijęs ją, šuo unkštė, sukinėjosi ap- 
inkui, mataravo uodega ir nežinojo, ką daryti, ar grįžti 
Tarno, ar, juos be priežiūros palikus, sekti paskui Vero
niką. Tačiau pamatęs, kad į jį nekreipia akies, atsi
tūpė ant ežios ir pradėjo staugti.

Priėjus ežerą, mergina sustojo ir, sunėrusi ant gal
vos rankas, giliu žvilgsniu apmetė ramų ežero plotą, 
jame mirksiančias žvaigždes, paskendusius kryžius, 
snaudžiantį sodžių ant kalno; apmetė ir suprato, kad 
ji jau svetima šiame gražiame pasaulyje, kad nebevilios 
jau jos nei gražios mėnesienos, nei saldūs mergelių 
sapnai sapnuosis, suprato, kad ji dabar viena vienužė 
visame pasaulyje, kad jos dalia dalelė vien skurdus var
gas ir visų paniekinimas...

I T BSL .-o*,.»
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įvirs gatvės iškilusių augštų,;kalbėtojo balsas yra girdiPASKENDUOLĖ

Atkelta ii 6 pul. •
—Žiūrėkite, broliai, bene pradės ji mus skinti?— 

tartum šnibždėjosi nusigandę ajerai.
Valandėlę pastovėjusi, užkišo Veronika už rožan-1 šių metų kovo mėnesį Di- rovusiems 

čiaus abi rankas ir, iš visos gerklės riktelėjusi, patrau- džiosios Britanijos pratesi-Raikąs z kongrese pasiūlė. Patyri' ateargnn, 
kė alkūnėmis raištelį. ,nių sąjungų centras (Trades kad.su paminklu žuvusiemsįr ateities būklę. Dviejuose

Riktelėjo už ežero, atsiliepė melduose, skardžiuje, j Union Congross — T.U.C.) keikia misieti tautinės kultu-giliausiuose rūsiuose įreng- 
už liepto... Atsiliepti atsiliepė, bet išeiti ir pasirodyti pagaliau įsikūrė savose pa- ros ir švietimo įstaigos į- tas garažas, kuriame galima 
nedrįso. Tada jau Veronika pamažėl pradėjo bristi į taIP???- Nuo pat įsikūrimo kūrimas. Pasiūlymas buvo įtalpini 400 automobilių, 
vandeni. pradžios 1868 metais, kuo- po diskusijų priimtas. Paga-įtai yra pavyzdys ir kitiem

Krūptelėjo vandeny žvaigždelės, subruzdo ajerai, su- P±“± Jįau vtan» deputatų pasią- naujai statomiems Londone
J uu uauu djua , »u kiek maziau j^ip 200,000 lė, kad pne tos kultūrines namams, kur jau ir dabar

lingavo amžinai sargyje stovinčios nendres, nutirpo narių j, iki „eų T.u.C<įstaigo» batų pravartu pri-mašinos nebeišsitenka gat- 
persigandę meldai, ir viena paskui kitų j visas salis glaudėsi nuomininfcu po dėti patalpų, kuriose galėtų vėse bei aikštėse. Viršuti-

..in-;- T'TT/''" i • . . • - •

Ausin raitn Ova mstosc
V.K1MANTA5

rūmai turi tris augštus—rū
kius, įleistus žemėn.
{ Dabar T.U.C. gali savo 
“pirkioj” laisvai ir patogiai 
“išsiskėsti”. Jo rūmai ne tik 

savo nariams, gražūs, bet ir modemiški, 
x ................ numatant

mas tolimiausiam kampe.
(somnambulizmas) priklau
so prie vadinamosios disoci-

Visas “reikalas” kainavo acijos arba žmogaus aame-
T.U.C. vieną milionų svarų, 
apie 2 mil. 800 tūkstančių 
dolerių. Tai yra dvigubai 
daugiau, kaip buvo numaty
ta, ir T.U.C. reikės pasis
pausti. Teko padidinti at-

nybės sutrikimo. Paprastai 
žmogaus asmenybė yra 
vientisa ir darni apraiška. 
Retais atvejais dalis asme
nybės dainiai nesutampa su 
žmogaus- visuma, gali išsi-

skirų unijų valdyboms jų skirti ar Veikti net visai at
mokamą nuomą. Dėl to pa- jAkinti. Tokia išsiskyriusi as- 
ties Darbo Partijos centras, menybės dalis arba antrinė 
kuriam naujuose rūmuose į asmenybė veikia nedarniai, 
buvo numatytos speciales;Be kitų sutrikimų ji apsi-

pradėjo bėgti nuo Veronikos bangutės... ‘svetimus namus. Ir tik 19281928 sutilpti, visos TUC įstaigos, niam šviesiam rūsyje yra 
Kai po pusvandžio iš po debesėlio išlindęs mėnulis; metais, kai Susisiekimo dar-Po diskusijų ir tas pasiūly- į didelė salė susirinkimams; 

apšvietė žemę, tylu ir ramu buyo nurimusiame vandens bininkų unija pasistatė sa-'mas Ukl>y kongreso patvir-joje laisvai sutelpa arti tūk- 
vus erdvius rūmus (Trane-.tintas. ? r; istančio, o patogiai įrengtose
port House), T.U.C. galėjo kongreso nutarimo sėdynėse yra 550 vietų. Vir-
juose prisiglausti kartu su statytis savus rūmus iki T. 'šutiniuose augštuose laisvai

plote: saldžiai miegojo ajerai, snaudė ant meldų pasi- 
rėmusios nendrės, ir milionai žvaigždelių žiūrėjo iš dan
gaus ežeran. Miegojo ir žmonės, ir gamta, tik vienas
vienužis mėnuo, liūdnas ir susimąstęs, budėjo ties ta įP31^0 vadovybe,
... , • j ij-« • • 4. • j [žinoma, mokėdamas nuomąnelaiminga salimi, kur taip daug meldžiasi ir taip daug ir visi kiti. 

ašarų liejama.

—Matote, mergiotės, kas nuo Dievo atstoja, 
lo velnias pristoja, — kalbėjo rytojaus dieną tetulė 
Juozaponkienė prie ištrauktos iš ežero paskenduolės čia 
pat susirinkusioms ir nedrąsiai tarp savęs šnibždan
čioms sodžiaus merginoms.

Perdien ir pernakt gulėjo paskenduolė ant ežero

U.C “įvažiavo” j juos gy-Ą patogiai išsidėstė susirin-
venti praėjo 14 metų. TUCi^mų salės, atskirų unijų 

_ nn 4. mTT A - .rūmams statyti buvo ilgokai Ivaldyboms kabinetai, rašti- 
Per 90 metų T.U.C. įsau- Londone tinkamos nės ir susirinkimų kamba-

.go ir virto milzimskos oiga- vietos. Pagaliau pasirinkta nai, patalpos visokiems ty- 
pne nizacijos atstovybe. Jam da- senamiestvie vokiečiu bom- ri”10 institutams, komisijų ir bar priklauso 184 unijos ir lutoje miesto pakomisijų posėdžiams, bi-

tose unijose yra 8,263,741 dalyje pSam^ sklypas bliotekoms, skaitykloms ir 
narys Tai yra ne tik Angli- giaurų ir judrių
joje, bet ir visam pasaulyje jr paskelbtas konkursas ra
gai vienintelis, lanksčiai ir mųHpn>jektui sudaryti. Kad

archyvams.
J naujai statytus rūmus 

persikėlė ir senoji, 40 metų

patalpos, turėjo jų laikinai 
atsižadėti ir pasilikti senuo
se “Transport House” na
muose, neįstengdamas mo
kėti brangios nuomos.

Naujieji T.U.C. rūmai pa
vadinta “Congress House”. 
Marmoro ir stiklo šviesiu 
masyvu iškildami iš pesenu- 
sių, aprūkusių namų tarpo, 
tie rūmai, sakytum, vaiz
džiai rodo, kokia buvo Ang
lijoj darbininkų būklė šim
tas metų atgal ir kokių lai
mėjimų jie yra pasiekę at
kaklios kovos išdavoje.

MIEGO SUTRIKIMAI

Atkelta iš 4 psl.
kranto, kol iš Ukmergės atvažiavo vyresnybė ir apžiū- . UaSlan1 Z1?-, ir nelengvas buvo architek- atgal įsteigta unijų “akade- Tain nat ir iu Ivravara bu-rėjusi užvare vyn, - vienus duobės kasti, kitus karsto Trldes Union Col- Itai ga

apsM<SjiX £S* bsy°. y“1? 181 haliucinacijas (t. y,dirbti. 'darbininku „_____ .__ _
Palaidojo Veroniką čia pat, aukštame kalnelyje, T.U.C. turi pakankamai ir

pakaruoklių kapinėse. Niekas jos nei verkė, nei gailėjo, pinigo, 
nei už jos dūšelę poterių kalbėjo — apkasė, apmetė, Svetimam name retai ka- 
žemėmis ir, nepastatę ant kapo kryžiaus, parėjo namo. da gali tiek patogiai įsikur- 

Nors ir pirma Šepečių ežerėly vaidendavosi, nors ti, kaip norėtum. Mintis sta-

pra-
dėjo matyti ar girdėti nesa-jektas. Tuo konkursu ypa-jau bus paruošusi tūkstan- 

tingai buvo susidomėję jau-'čius darbuotojų profesinių 
nieji britų architektai. Kon- sąjungų reikalams. Naujuo- 
kursą laimėjo Dovydas A-se rūmuose “akademijai” y- j Vaikščiojimą* miegant

mus daiktus ir balsus).

berdeeri, iš karto dėl to pa- ra skirta šešetas erdvių pa
garsėjęs visoje Anglijoje ir talpų paskaitoms ir studi- Retais atsitikimais žmo

gus normaliai užmiegair pirma jo žaliai juodas šaltas vanduo baugindavo tytis savus namus gal u-jjam buvQ patįkėta statybos juojančių darbui. Reikalui normaliai užmiega ir
žmones, o jau nuo šio karto jo geras vardas amžinai ^ny¥Slau h?*110 ^eno kito vadovavimas. .esant, sienos tarp kambarių
pražuvo. Nors ir seniai jau jame nusiskandino vargšė *?anų galvose. Ta- Great Russell gat-'gaili būti sustumtos ir iške-i P-P v • • j j

-i . - i- . j - ....... ciau praktiškas sumanymas VdDar vreac nusseu gai- » * S ar pusiau akimis ir pradedaVeronika, tačiau apylinkes sodžių žmones ir lig šiol buvo ., vėje išaugo šešių aukštų rU-itaj gali būti padaryta erd-^^j siaj £
mėnesienomis mata. kain is nakaruokliu kamniu įsei- _ _ »_____" Imai. Puošnūs, šviesūs švio- vios sales. Didesnių susinn- —-_____f!' jungų kongrese 1944 me-™“' :^.ošn0s’.fv’2ūt.š’??: rinėti. Vėliau toks
nanti ūRu apsisiautusi su mažučiu vaiKenu pašKėnauoie. pasiūlytas ir kongreso Siai PiiKU gyanKū 
Išėjusi braidžiojanti rugius, skinanti rugiagėles, ras- 'priimtas tartum “pripuola- ^ronto v^®ur.?U1?
kanti tarp meldų ir nendrių vandens lelijas ir, slan- mai”, —pas anglus taip at- ■ga?v®s’
kiodama ežero panuovaliu, rankiojanti kitados čia jos sitinka labai retai- daug stiklo. Jei išvaikš-
pabertus rožančiaus poteriukus.

(Galas)

Jįį... kilHU įr naakaitu tain zm^us
įrengtos k.au^ ref- 

kalni, kad ir nesustiprintas

reiškia vaikščiojimu mie
gant. Šią kiek komplikuote- 
snę teoriją suminiu čia, nes 
tai mokslininkų priimtas pa
aiškinimas to sutrikimo. Sa
koma, kai. žmogaus tikroji 
asmenybė (“sąmonė”) mie
ga, jo antrinė asmenybė pa
ima viršų. Laike vaikščioji
mo miegant, toks žmogus 
neretai nori atlikti tai ką jo 
pasąmonė geidžia, bet bū
damas budins dienos metu) 
jis to nedarytų. Manoma, 
kad šis vaikščiojimas yra 
susijęs su sapnais, nors žmo
gus tų sapnų kaip ir paties 
vaikščiojimo neatsimena.

Vaikščiojimas miegant 
dažniausia pasireiškia bren
dimo amžiuje. Tiek kar
tais gera, kad po vieno ant
ro pasivaikščiojimo, dažnai 
jis nebepasikartoja. Neretai 
tokie jaunuoliai turi didelių 
konfliktų ryšium su prade
dančiomis veikti lytinėmis 
liaukomis ir brendimu. Jei 
vaikščiojimas naktį ir toliau 
pasireiškia, tai gali reikšti 
rimtesnį asmenybei sutriki
mą. šiuo atveju tik geras 
psichologas ar psichiatras 
gydytojas gali padėti. Gy
dymas gali trukti ir ilgesnį 
laiką.

žmogaus kalba turi būti, kaip 
moters suknelė: užtektinai Ag*.
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REIKALAUJA...
(Atkelta Iš 4-to psl.)

balyje. Palangoje jis pada
ręs ir keletą foto nuotraukų, 
kaip žmonės buvo šaudomi, 
tačiau kaltinamasis Boeh- 
me, jo šefas, nuotraukas vė
liau pasiėmęs gestapo ar
chyvui.

Kaltinamųjų gynėjų kal-

Tų metų kongresas nuta- damą iŠ vidaus,
rė pastatyti paminklą dvie- rQs1^ nerastum jame
juose pasauliniuose karuose vieno tamsaus kampelio,

------------------------------ i— sviesu ir viskas atvira.
.. . , r'.»-5k«„ ,.v„ brolio s«k.. R°m>! įspūdingumiį padidi-

1 eismo sprendimo lau-įiausko, kilusio i* Kauno apskr., vii- na erdvus viduryje pastato 
na tik antroje rugpiūčio kiemas. Kieme stovi didin-

mėnesio pusėje. • 'ieško sesuo Ona Sakaiauskaitė-ohan. gas, augšto meniško lygio
Jis pate ar apie jį žinantieji atsi- karuose

bos prasidėjo rugpiūčio 11; 
d.
kiama

Visokiomis progomis geriausia 
dovaaa yra “Keleivis”. Išrašyk 
jj saro draugui. pažjsUmui

Jieškoįimai
Ieškoma Adolfina Krukonienė. Re- 

uto duktė, kilusi iš Kuršėny. pa
či* arba žinančius jos adresą prašo
ma pranešti “Keleivio" redakcijai.

TRAKŲ VASARVIETE JŪSŲ LAUKIA
Traką vasarvietė, gražios gamtos aplinkumoje prie Quadric 

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 >36 savaitei maistas ir kambarys. Kreiptis: 

J. PAKNYS, Rox 126 THOMPSON, CONN.
PUTNAM — WAIaut 3-2836

j paminklas karuose zuvu- 
' siems, skulptoriaus Jokūbo 

(37 Epšteino sukurtas. Be šešių,

---------- VaIšTUs | UEVUVa—1
ir į VISUS KRAŠTUS už 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. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterj ir apylinkę vaistais

liepkite adresu:
Mrs. Anna Ohan 
185 Orient St., 
Worcester, Mass.

KIMBARAS ŽOLC
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.

Alex. Mizara 
414 W-Broadway 

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

ŽODYNAS
A. LAUO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 
dvigubos špaltos

Dauguma jų nesusižeidžia, 
nors vienas kitas neišvengia kad uždengtu kas reikia, ir už- 
nelairningo atsitikimo. ! lėktinai trumpa, kad sudomin- 

Vaikščiojimas miegant tų.

..«

SVSIVIENIJIKAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungto Hetuvtus bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBSS APDRAUDA IKI >10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA Ori >10,000 dešimčiai 

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

SLA—mašamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki >326 j mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NEUECIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos ild

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, | kurių sudėtį įeina vi-

, si mineralai, vitaminai tir 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 Ultrabez Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

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

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

814

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray

So. Boston 27, Mass. 
•wwwwvwwwn

PATS GERIAUSIAS BUDAS 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 gininėąis yra vertas imažfeusai 80-100 rublių.

F. S. Siuntinys No. j — >25.06
* 3 jardai vilnonio Afgaline šiltesnėms dresėms i
* 4 jardai rajono medžiagos žavingose spalvose
* 1 šveicariška medvilnės satininė skara

F. S. Siuntinys Na 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
—I 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 SPECIALYBE. MES 81CLOME MISŲ GYDYTOJO 

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
Prašykite nemokamų katalogu ir pavyzdžių

Tozaft of Londm
51 Reuervoir St. CAMBRIDGE, Maro. Tel: KI 7-9708

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

:»4

žinių apie SLA darbas ir apdraudaa galite gau
ti SLA kvapuose, kurios yra visose tymasaėse lietuvių ko* 
kmijose Ir SLA Centre. Rąžykite tokiu adresu:

DR. M. X VINIKAS
Nov Y«fc 1, M. Y.

Persiunčiami Siuntiniai į SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalis 
Naudokite patarnavimu patikimos, atydžios Ir skubios firmos /

• UcmuMd l»y US8k
135 W. 14th SL, NEW YORK 11, N. Y^ TeL CH

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin Aro.
HARTFORD, CONN.
Tek CHapd 6-4724 

11339 Jos. Campaa 
DETROIT 12, MICH.
Tri. ~

332 Fillntore Aro. 
BUFFALO 6, N. Y. 
TsL MObant 2674 

IJterary M. 
VELAND 13, OHIOCLEVELA 

TaL TOror 1-1461

116 East 7th Street 
NEW YORK CITY 
TeL YU 2-6386 

632 W. Girani Avė. 
PHILADELPHIA 23, 
TeL VAlmt 6-8878

PA.

ViMia klausimais, ryiyje m pentuntimu šimtinių jūsų giminėms ir draugams, krafrkitės i mSsi) pa. 
tyrusius, atydiius ir atandagius skyrii) vedėjas, kurie maloniai suteiks jums eitus nurodymus.

Mūsų didžiulė firma, turėdama tftkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių priata- 
tymų. Kiekvienaa aiuntinya ifeiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 6-7 savaites (oro
paktu laike 7-12 dienų). JOs dar spėsite pasiųsti 

Mūsų įstaigose yra didelis
kavos, ryžių, kumpių ir t. t., o taip pat pn 
kiaušių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių

produktus vasaros laikui.
ŪŠies maisto produktų, kaip tai—sviesto, arbatos, 
gaminių: vilnonių aedeklų, dirbtinio šilko, odų viso* 

ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.“ -Si“

KĖS ATLIEKAM 

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 
. ♦SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio” fRamtarC padarys tamtona viską 
ir nusiąs greičiau ir pigiau, negu kori 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo 

“KELEIVIS"

17,

f

kad.su


Puslapis Mtantos .4^ r a .'VIS, 80. BOSTON No. 35, Rugpjūčio 27,. 1958

l
Vietinės Žinios

mų iš Bostonų aplankiusių komisijų iš Adomavičiaus ,p. Manys parašė man, kadi parduodu namą 
svečių, kad jis esųs užterš-į Vlado, Manio Eugenijaus ir Jeigu aš dėl sveikatos raLto^bm^*?^
tas. Vienas Bostonų sulygi- Mikalausko Jono, Ponas kos nepajėgsiu pati užsaky- ražas gražioj vietoj - Dorcbestory, la- 
nęs “su gražuole, kurios vei-*V. Adomavičius padarė ant- ti, tų galės padaryti ALIAS kn^®m^ls^ygonu8 ca^n’su*

5 KAMBABIŲ BUTAS
. .So. Bostone 6 kambarių batą____

Imsi, sa balkonu, kiltos vanduo, au
tomatinis šildymas aliejumi. Kreiptis 
į nimij savininku 5T Gatės SL, Sa. 

Tel. ANBostone. 8-4968. (35

Lietuvių Dr-jos 
didelis “holdapas”

ijoje J Daiva Mongirdaitė 
Esplanados koncerte

Sekmadieni, rugpjūčio 24 
d. aš ir apie 350 kitų svečių

Naujosios Anglijos Muzi
kos Federacija rugsėjo 13 d.

matėme savotiškų “holda^ 7 vai. yak.„ rengia didelį 
koncertų" atvirame ore Es
planadoje Hatch Memorial 
Shell prie Charles upės 
kranto. Jame dainuos ir D. 
Mongirdaitė. Jei tų vakarų

pa . Visi matėme, bet mė 
vienas ne tik nesipriešino
me, bet dar džiaugėmės. O 
buvo šitaip.

Dorchesteryje Emilijos ir
Antano Daukantų šeimos lytų, Ui koncertas bus Jor- 
daržely augo vienintelė gė- Įdan Hali (Showroom). 
lėlė lelijėlė — dukrelė Da
nutė. Augo ir vos tik ji spė
jo pirmuosius žiedelius pra
skleisti, kai atjojo šelmis 
bernelis, Monikos ir Piano 
Lembeitų užaugintas taipgi 
vieturtis sūnelis Vitalis, pa
sidžiaugė, pasigrožėjo ja, 
nusiskynęs atsinešė j Lietu
vių Piliečių Auditorijų gau
siems iš Bostono, Camb
ridge ir kitų gana tolimų 
vietų čia susirinkusiems 
draugams ir bičiuliams pa
rodyti ... ir tų padaręs su ja 
išnyko.

Visa tą “pavogimų” tvai
ke poetas Stasys Santvaras, 
panašia i Lietuvos bažnyčio
se matyta “šveicoriaus” laz
da apsiginklavęs, todėl visi 
buvo paklusnūs, visi klausė
si poeto M. Vaitkaus, adv.
A. Shallnos, Legeekienės iš 
Niujorko, teisių daktarės 
Armonienės iš Baltimorės,
Md.. poeto A. Gustaičio, 
mergelės - lelijėlės mamy
tės Daukantienės, šelmio
hpmplin tpvplin Tumhortnir ______  ________ _______įsaieio studijos antrašas:
kitų, žinoma, ir paties tų iš-H 26 Mass. Avė., Bostone, 
kilmių didžiausio kaltininko! _________________
Vitaliaus Lemberto kalbų. Siuntiniu, priim. Uwrence 
lik trukdė sugedęs garsui- 
tuvas. (Gėda už tai audito
rijos administracijai).

Buvo sveikinimu iš vzuut-i- - vll
ai r rn i j 'jant ir Lietuvių Klubui pn-gos. Montrealio, Clevelando t,----- ---------------

ir kt.. o Naitekūnai sveikino

Mano padėka

das nešvarus*’
Rūmai ragina susirūpinti

kapio projektų, stengdama
sis pritaikinti vietinėms sų-

švara valstybės ir miesto ad- lygoms. Projektas antkapiui 
ministracijų ir atskirus pi- išėjo labai gražus, vienoje 
liečius. Siūloma išleisti po- pusėje yra iškalta lietuviš- 
tvarkį, kuriuo būtų baudžia- ka koplytėlė, viršuj užrašas: 
mi iki $20 visi, kas tokiu ar “Su Dievu Amžinybėn”, o 
kitokiu būdu terš gatves, žemiau surašyta visa mano 
aikštes ir kitas viešas vie- šeima. Pirmiau mano a. a. 
tas. tėvelis prof. S. Grinkevičius,

Seniai reikėjo tų padary- miręs dar Lietuvoje,, pas- 
ti. Juk kaip kitaip sudrausi kiau mano a. a. motina ir 
viešosios tvarkos ardytojus, mano a. a. vyras, kurie guli 
Seniai reikėjo panaikinti čia, kartu ir mano vardas, 
šiukšlių deginimų mieste, nes aš norėčiau, kad mano 
bausti tuos, kurie šiukšlių palaikai taip pat čia gulė- 
dėžes išneša j gatvę net vi- tų. Po to eina parašas: 
sų dienų anksčiau negu jos “Lietuviai Architektai ir

atstovas Vokietijoje p. Zun- Dorchester, Mass., tel. BL S-2281 
dė. Aš esu tikra, kad dėl 
antkapio pastatymo idėjos
aš sugebėjau greičiau pa- tflų kalbą darbininkė dirbti lunch-de-
KVpikti ^is antkanis vra vis-'likatesų ,krautuvė-><?- Darbas pastovus, SyeiKU. ola anutapts yidvis- geras atlyginimas. kreiptis: 356 Wa- 
kąs kų aš turiu dabar bran-‘shineton st., Dorchester,

SIŪLO DARBĄ 
Reikalinga sąžininga, mokanti an-

(36)giausio ir mylimiausio šia 
me pasaulyje.

Giliai įvertindama šį gra
žų mano mirusio vyro drau
gų ir mano mirusio tėvo bu- . ... .. , ...
vusių studentų simpatijos ir P*«kutuiy|
pagarbos pareiškimų savoj Darbo numerį už 75 cen- 
profes. S. Grinkevičiui ir!tu#, “Varpų** už $2.00, 5
kolegai a. a. arch. A. Fun-mokslininkų parašytų knygų 
kui, reiškiu ALIAS Sąjun- “Mažoji Lietuva** už $5.00. 
gai ir jos nariams, jautriai

KAS NESKAITĖTE? 

‘Keleivio” administracijo-

NAMAI BE TABPININKV 
2 namui už 815,500, 3 ir 4 šeimų, šil
domi karštu vandeniu, su įvažiavimu, 
naujai apšingeliuoti, pajamų duoda 
SgjMį* Kreiptis TeL HI 5-0074.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vaL 
So. Bostone, L ir ith 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. Raštų į lietuvių kalbų.

išvežamos ir tt.Dėkoju mane lankiusiems:
Barborai Dapšienei, Juozui 
Vinciūnui ir jo žmonai, V.
Anestos šeimai, 0. Gegu- _
žienei, A. Lukauskui Dor-i LT. gegužine

ROCKFORD, ILL.

Inžinieriai Tremtyje”. Aš 
manau, kad tas antkapis bus 
vienas iš gražiausių Pinne- 
berg’o kapinėse. Originali 
lietuviška koplytėlė pri
trauks žmones pastovėti irich estery ir kt., sūnui Alfon-| Rugpiūčio 31 d., sekma- nasigrožėti. 

sui už namų priežiūrų u* dieni, bus gal jau paskuti- p.jsMovv,® »»•««
manęs lankymą, mielai žmo-!ng gegužinė, kurią rengia .a^^i SdJ pa- 
nai, mane dažnai lankiusiai Alto skyrius. Kaip kasmet,^”?^ o- 3? 
per 5 mėnesius esant Matta-jj bus gražiame dideliame | ^9įĮavau
pan City sanatorijoj. Dėkui švedų “Vasa” parke. sau,
ir Maiklui su Tėvu, kūne ( Lietuviškos dainos ir mu- 
mane lanke visų laikų, kol, zj^a skambės nuo pat lyto. 
išleido is ligoninės. Į Iš Racine atvykęs Balfo 73

Juozas Taurinsiąs jskyriaus pirm. dr. Ad. Pa- 
laitis pasakys kalbų.

Norintiems baleto mokintis Vaikučiai bus apdovanoti

kad neturiu teisės dar 
mirti, nes pirmiau turiu pa
sirūpinti to antkapio pasta
tymu. Ir tas antkapis buvo 
visų laikų man, kaip mažas 
saulės spindulys, kaip vie
nintelis mano gyvenimo tik-

prisidėjusiems prie to ant
kapio pastatymo, mano šir
dingų ir gilių padėkų.

Jūs sukūrėte tolimoje že
mėje užmigusiems ir mani 
mažų Tėvynės kampelį, ku-i 
name aš semsiuos stiprybės
tolimesniam gyvenimui. < V. Vadeiša f

Valerija runkienė

Dr. C. Goerdelerstr. 15 
Pinneberg b7 Hamburg.
W. Germany

Arabų priežodis sako: “Ge
riausias draugas nelaimėje yra 
knyga”.

d v -r f31"3??3.1'1313 ,^1!un31s’[sveikti, kad galėčiau Ai!
BaĮ^kinaites-Vasiliau- bus šokiai, užkandžiai, bus!tuo pasirūpinti, nors'

škienės baleto studija pra
deda darbų rugsėjo 2-ą d. 
Priimami nauji mokiniai —

linksma ir smagu visiems 
jau rudenėjančioje gamtoje. 

Vietos Alto skyrius kvie-
mergaitės ir berniukai. In- čia dalyvauti ne tik visus 
formacijų kreiptis: Tel. AV Rockfordo, bet ir apylinkės
2-1135 iki 2 vai. p. p., ir tel. 
CI 7-8934 nuo 5 iki 9 vai. v.

a_ i ___ i_ X* •_
lietuvius. Tai iki malonaus 
pasimatymo gegužinėje.

Perkuos

VIEŠA PADĖKA

Praėjo vieneri metai po 
Lawrenee, Mass., apylin- mano mylimo a. a. vyro ar- 

•liVinTmVfis Albo kės gyventojams pageidau- chitekto A. Funko mirties.
’ jant ir Lietuvių Klubui pri- Tie metai buvo vieni iš sun- 

tariant, Jono Adomonio va- kiaušių mano gyvenime. Aš 
dovaujamos siuntinių įstai-net iš Lietuvos, Vilkijos ra- . .....• „ u- • j i . i£°s tarnautojai priims šluoju0’ Miciunno vardo kol- ;

ūkio.

Geros nuotaikos svečiai 
linksminosi iki vėlos nakties 
visai nesisielodami, kad ir 
jie yra “lelijėlės pavogimo’* 
bendrininkai. Jei kas tų 
“nusikaltėli” mėgintų sulai
kyti. tevyksta Į Floridų, kui’ 
jis su savo “auka” išvyko 
tėvų dovanotu nauju auto
mobiliu.

pati smarkiai sirgau ir bu
vau beveik atsisveikinusi su 

tinius ir juos parveš į Basto- šiuo pasauliu. Draugai ir
nų kiekvienų penktadienį 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. 
p. p. pradedant rugpiūčio 
(August) 29 d. Lietuvių 
Klube, 41 Berkeley St., Law- 
rence, Mass.

» ■ *
Harvardo mokslininkai 
rado senų raižinį

TURIM VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
Tinka kostiumams ir apsiaustams. 

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

Lovis Lesberg & Co.
84 Harrison Avė., Boston 
Tel. HU 2-1458 (35)

4 LIETUVIS BATSIUVIS 
1 ODA SIUNTINIAMS 

Parduodu pirmos rūšies ode, » .
4 -elius, padus, vitpadžius siunta- 
4 niams į užjūriu? nupiginto kaina.
1 Atlieku visus batsiuvio darbu.
4 greit, sąžiningai ir duodu patari- . 

mus apie odas. Adresas:
3173 Eighth SL, So. Boston
4 nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 
j rus trečiadienius ir sekmad 
4 Telefonas: AN 8-0055

Or. B. VatulionU '

» PARDUODU PEČIŲ
Glenwood, šviesiai pilką, gazu ir 

anglimis kūrenamą, beveik nauja tik 
dė $15.00. Tel. BL 8-2281 D. Olsei- J 
ka, .127 Capen St., Dorchester, Mass.

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-
U£ spcvialiiiį pcuuaVIukO koui^, Ą «lrš-cK«£ visiškai į taisy uj

Visiškas
Įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo. 
METAI GARANTIJOS motorui

$245

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
(Atlieka visokius
■ aliejaus ir gazo vamzdžių jvi 
J ir taisymo darbus. Kainos priei* 
1 narnos. Pirm r.«»gu ką darote, pas* 
Ikambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

S Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon, Dorshester, Maaa.

M. A V

Dr. John Repshis
UFTUVIS GYDYTOJAS

Valandos: t-4 Ir M 
Nadttonrio ir Urantutionioloi

pagal susitarimą

Road
Arti Ui

Operavo Arlauskų sūnų

Massachusetts Memorial 
ligoninėj Julijos ir Juozo 
Arlauskų sūnui padaryta o- 
peracija. Ligonis sveiksta, 
bet tebeguli ligoninėje. Lin
kime Juozukui greičiau taip 
pasveikti, kad niekas nebe- 
kliudvtų džiaugtis jaunyste.

Harvardo universiteto Pea
body vardo muziejaus mok
slininkai, kurie šiuo metu 
vykdo didelius kasinėjimus 
Prancūzijoje, surado raižinį 
—12 svarų akmeny yra iš
rėžta beveik 12 colių aukš
čio motelis. To raižinio spė
jamas amžius 20,000 metų. 
Be jo iki šiol tėra rasti 4 
panašūs raižiniai.

Tuos kasinėjimus lankė ir 
dr. M. Gimbutienė, kuri šiuo 
metu yra Europoje ir daly
vauja tarptautiniame seno
vės tyrinėtojų kongrese 
Hamburge (Vokietijoje). 

Tik dabar tesusirūpino

pažįstami rašydavo man ir 
stengėsi mane pastiprinti j 
morališkai. Aš jiems vi- 
siems labai dėkinga, bet la-r 
blausiai aš esu dėkinga AL-; 
IAS Boston’o, Chicagos ir 
New York’o skyriams. Ma
no sergančiam vyrui dar: 
gyvam esant, Bostono ALI
AS skyrius kails nuo karto i 
atsiųsdavo pinigines dova- ( 
nas. Profesijos kolegos neT' 
užmiršo savo ligos pakirsto j 
draugo ir tas faktas mus į 
ypatingai stiprino moraliniu 
atžvilgiu.

Mano vyrui mirus, Bosto
no ALIAS skyrius ėmėsi ini
ciatyvos ir nutarė pastatyti 
mirusiam kolegai antkapį ir

PAŠAUK DABAR t GE 6-1204

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET DORCHESTER, MASS.

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

radio programa

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie- 

'niais nuo 2:30 iki 3 va).
Į dienų. Perduodamos lietu- 
į viškos dainos, muzika ir 
i Magdutės Pasaka.

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

Steponas

^TeL AN 8-2712 irba BI4-90U

Dr. J. C. Seymour

Vartoja

(LANMIUU) 
Ir

X-BAT

VALANDOS: nuo 2-4. aus 74 
584 MOADMAT

■OUT1I BOSTON.

S.L.A. 328 kp. nariams

Kuopos narių susirinkimas 
maukiamas ketvirtadienį, rug 
piūčio 28 d. 8 vai. vak. Liet.
Piliečių Klube So. Bostone.

Bus tariamasi narių ver
bavimo reikalu ir kt. Kartu Bostono Prekybos Rūmai 
bus priimamas narių drau- susirūpino miesto “veidu”, 
dimo mokestis. Jie gaunu daug nusiskundi-

rf

LAISVES VARPAS • * •
Naujosios Aninljos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WKOX, 1190 kilociklių 
k'mminsrham, Mass. 

Sekmadieniais
X:00 - H:00 vai. ryto

VED$SAS—P. VIŠČINIS 

Banks St.
BROCKTON lt, MASS.

Tel. JUniper 8-7209

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

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W- BRO A DW A Y, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-G020

Nuo 9 rvto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad* 
deua

PATOGI VIETA PARENGIMAMS
i FRANK ROŽĖNO PARKAS prie didelio ežero, vieta 

Km • dėl 10,000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams,
tos idėjos vykdymui išrinko { 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

‘ Kas perka ar
namus, ūkius, bizniui 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

Saukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: TeL GI 6-2887
inuii

TeL AN8-2806

Dr.J.L. Pasakomu 
Or. Amelia fi. Redt

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nas 9 ryto iki 8

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MA5B.

SOUTH BOSTON. MA88. 
OffimTsL AN 8-5948

Bau. t7 OfllOLB 8TKEBT

TsL FA t-5515

♦ ; f

I ii
_______________________________

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PA&CEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

i 390 Weat Broadvray, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764
Į Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

Atsiųsti paštu siuntiniui paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar gai ma siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
~Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

1

i

Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plato, Maaa.
Tek: JA4-4574

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audia ir kt). 
Visais Insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Justiee of the Peuce—CoastaMs

598 E.
So. Boston 27,

1

KETVIRTIS a ca

ii*(!us» rapuoishu 
874 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4444

Siunčiame su Inturisto įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 va), valu, ketvirtadieniais nuo Tei. AN 8-1741 Ir AN 8-848S 

9 iki 7 vak vak. ir šešttadieniais auo 8 ryto iki 2 po pietą.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE Ca

SouS Sm5sn*SL*^IBMU
Telefonas AN 84148


