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Rugpiflčie 26 D. Prezidentes 
Skrenda (Eurtpę

Prezidentas Lankysis Bonnoje, Paryžiuje ir Anglijos So
stinėje; Paryžiuje Jis Susitiks su Italų Vyriausybės 

Vadu; Kelionė Daroma Sųjungininkams Ūžti-
ir Gauti Jų Pritarimų.

Žinia, kad Sovietų Rusi
jos diktatorius N. Chruščiov 
lankysis rugsėjo mėnesio vi
duryje Amerikoje, visame 
pasaulyje sukėlė daug kal
bų ir visokiausių spėlioji
mų. Daug spėliojimų ir dar 
daugiau netikrumo pasireiš
kė Amerikos sąjungininkų 
tarpe.

Spėliojimams pašalinti ir 
sąjungininkams užtikrinti 
prezidentas D. D. Eisehow- 
er šio mėnesio gale lankysis 
net trijose Europos sostinė-, 
se—Bonn'oje, Lodone ir Pa
ryžiuje.

Rugpiūčio 26 d. preziden
tas skris j Bonn’ą, Vokieti
jos sostinę, tartis su Vokie
tijos vadu Dr. Adenaueriu.

Rugpiūčio 28 d. preziden
tas atvyks j Londoną ir iš
bus ten iki rugsėjo 1 d., o

Admirolas Rickover 
Už Švietimo Kėlimą

Iš Rusijos ir Lenkijos grį
žęs admirolas Rickover (jis 
ten lankėsi su vicepreziden
to Nixonu) vėl pasisakė už 
švietimo kėlimą Amerikoje. 
Jis sako, kad komunistų val
domuose kraštuose jauni 
žmonės mokyklose sunkiai 
dirba ir kraunasi žinias į sa
vo galvas, o kas daugiau ži
nių galvoj turės, tas ilgai
niui ir laimės lenktynes tarp 
komunizmo ir laisvojo pa
saulio.

Admirolas sako, kad jis 
nei Rusijoj, nei Lenkijoj 
niekur neužtikęs tokio su
tvėrimo, kaip “drum majo- 
rette” (tai yra mergiotės iš 
mokyklų “benų”, kurios ei
na kapelijos priešakyj, krai
posi, raitosi ir savo šinkas

JIE VISI KALBĖJO APIE SOVIETŲ RUSIJĄ

Viršuje Amerikos valstybės sekretorius G;. rierter (vidury) Genevoj tariasi su 
Vokietijos užsienio reikalų ministerių H. von Brentano (dešinėj) ir Berlyno bur. 
mistru WiHv Branda. Apačioje ii Sovietų Sąjungos grįžę gubernatoriai, atvykę pa

savo kelione Į Sovietu žeme.

Po Chruščiovo Lankymosi Bus 
Viršūnių_Pasunatyinas

Viršūnių Pasimatymu įvyks Gal Dar Šiais Metais; Ni
kitos Chruščiovo Lankymasis Neatstos Didžiųjų

Vadų Pasimatymo; Nei Laikas, Nei Vieta Dar 
Nėra Sutarta.

| Žinia apie Chruščiovo 
Lisenhowerio pasimatymą 
nusmelkė kiek klausimą, ar 
lidžiųjų valsybių vyriausy
bių galvų pasimatymas dar 
bus ar gal visai atpuls.

Iš Amerikos vyriausybės

Naujas Satelitas 
Skraido Padangėmis

Rugpiūčio 1 d. Amerikos 
mokslininkai paleido į pa
danges naują žemės paly- neneša.^karTtoks
dovą, kuris buvo išmestas į P , . ,
lių ir'ten paLmėūs bėgi’o-
ti aplink žemę. Naujas ze- A 1 Zriausvbė sė
mės palydovas yra 142 sva-l 
rų sunkumo, taigijau be- * ^^į^as

yr^prikrau- Pras'nės tik.^? atsitikime, 
tX visokiu* moksliškų in-** valstybių užsienių
strumentųTr suteiks daug mln,stcrla* padalų
visokiu žinių anie erdve koklą nors Pazan^ pasita-

Nauio satelito leidimas i rimuose Ženevoje. Derybos nadanees «rai Sė ženev°je pasibaigė be jokio 
Sis da^bį aplink žemg £ į

* 25?a^f^vT ^a"Tv“^niųS:
bai ištemptu elipsu. Jis iš- Raina 112 virsuniy pasimaviršūnių pasima- 

ymą dabar žymiai sumažė-Jis Gerai Įrodė Kubos Vyriausybė Plieno Derybos Dar
Lėktuvo Gerumą GinosiNm PnešąiNepaįudėjo iš Ficto»,^į “ psSkui ga

Kubos vyriausybė po 71 p„eno pramonės streikas nepaprastoaukštumo ?r viršūnių pasimatymo
Liepos 25 d. vienas karo jmenęsių valdymo susiduria jau ^5^ penktą savaitę, kelio ištvsimo naujas sateli- ar 8a^u?no susitan-

k-°” aviacijos karys, seržantas gneztesne opozicija koj kas neį darbdaviai, tjk pįr keliolika mėnesių ,ao .nei S,U r?^a1®’ su.kl‘
. . butų skina- Robert S. Tylor nedideliame Sekmadieni rugpiu- neį darbininkai nerodo no- anibėcs anlink žeme. į omis valstybėmis dar nėra,

pasimatymą su Italijos vy-“*^mo?j^vpaslZymeję tlk lėktuve vienas pats nuskry-i010 9 d; Ku^°s buvo pra- ro streiką užbaigti. Tiesa,; Nauiasis satelitas nava- ^et Prezi^entas Eisenhovver 
riausybės vadu Segni ir su|tp^° a?aeklI?įai,s, *, .. ido iš Virginijs į Europą, Jis (nesta, kad vyriausybe ture- deiybos vyksta, bet šią sa- dintas “Explorer IV” turi yra. ^veik tikras, kad toks
kitais NATO valstybių at-L- sputmko laikų čia skrido per Bostoną, Azorų 1° 1Vltls Į3^31 Pne_ vaitę tose derybose nedaly- jV(r jr irklus atsikišusius Pasimatymas įvyks ir net

4 fcirdeti nusiskundimu, kad « m;, J* moniu prieš savo pnesus. ..„„1 lyg w nlH.’ a.,. .'rezervavęs laiką tokiai pa-
spai nūs. ai yra pne įsai .xi.. didžiuli] konferenciiai saulės šilimai imti, o su sau- įų qiqzilU9 Konierencijai.

W. Harriman, buvęs New

rugsėjo 2 d. jis tarsis su publikai rodo). Admirolas 
Pancūzijos vadu de Gaulle. taip pat sakosi niekur anoj 

Paryžiuje prezidentas iš- “t'
bus kelias dienas ir ten turės toli

girdėti nusiskundimų, 
Amerikos mokyklos nepa- 
luošia jaunų žmonių neiš-

Naujausios Radąr . X
Labai Toli Siekia VMS komunistų valdomomis 

šalimia Dėl to skundžiasi 
ir adm. Rickover.

Miegalius Važiuoja 
Medžiai Lųžta .. •

stovais. salas, Prancūziją į Miun- į?oniM Pnes Pnesus;
cheną Vokietijoj. .Esą Kub°je areštuota gal

tūkstantis ar daugiau ka- 
Dabar tas seržantas kvie- ’riškių, kurie įtariami įsitrau

kę į sąmokslą' prieš Castro

Pereitą savaitę Amerikos 
karo laivyno mokslininkai 
paskelbė, kad jie turi išradę 
ir ištobulinę nepaprhstą 
radar aparatą, kuris siekia 
labai toli ir parodo daiktų 
judėjimą už kelių tūkstan-

Iš Racine, Wis., praneša 
apie vieną miegalių žmogų, 

čių mylių. Naujasis radar kuris važiuodamas automo-
rodo ir šaunamųjų raketų 
j’pdėjimą, todėl Amerika 
jau virš metų laiko seka ru
sų raketų bandymus ir ži
no, kiek rusai bandymų da
rė ir kaip sėkmingai juos 
darė. Chruščiovo pasigyri
mai savo raketomis ameri
kiečiams nieko nesako, nes 
jie patys pirmiau dar ir už 
Chruščiovą žino, kokias ra
ketas rusai bando ir kiek 
toli jos neša.

Naująjį radar aparatą 
sugalvojo jaunas mokslinin
kas Thaler, o jį gerina visa 
eilė jo bendradarbių. Lau
kiama, kad su naujuoju ra
dar aparatų daug visokių 
kaimynų paslapčių pasida
rys gerai žinomos.

Kodėl žinia apie naująjį 
radar aparatą paskelbta 
dabar, kada čia laukiama 
Sovietų diktatorius Chruš
čiovo? Dėl to visaip spėlio
jama. Kai kas sako, jog no
rėta Chruščiovui “gerklę 
užkišti,” kad jis perdaug 
nesigirtų savo raketomis, 
nes apie jo raketas Amerika 
žino tiek pat, kaip ir pats 
Chruščiovas.

biliu užmigo, jo mašina išsi
suko iš kelio, atsidaužė į 
jauną medį ir jį nulenkė, o 
paskui atsidūrė net į namą 
ir sustojo. Visą laiką maši
nos vairuotojas ramiai mie
gojo ir nemanė net atsibus
ti iš saldaus miego.

Teisėjas vairuotojui už 
neatsargų važiavimą uždė
jo pabaudos 20 dolerių.

CHRUŠČIOVAS

vauja nei unijos, nei darb
davių vyriausieji atstovai.

Unijos vadai savo neda-; lės šilima yra palaikomos 
lyvavimą derybose paaiški- ^gyvos satelito batarėjos, dė-

--------- ^valdžią. Taippat praneša, no tuo, kad iš darbdavių ka kurioms radijas galės il-
kaip jis drįso netinkamu apje Castro priešininkų tel- pusės nesimato jokio noro gesnl laiką dirbti. Laukia- 
lėktuvu skristi per vande- kimasi kai kuriose mažose susitarti, o todėl visos dery- ma, kad naujasis satelitas

čiamas į Federalinę Aviaci
jos Agentūrą pasiaiškinti,

Yorko gubernatorius, kuris 
neseniai lankėsi Sovietuose, 
kalbėdamas žydų karo vete
ranų suvažiavime pereitos

nyną? Seržantas sako, kad 
jis įrodęs praktikoj, kad jo 
pasirinktas kelionei lėk-Įje pasiryžusi "gintis nuo vis ragina abi pusi eiti prie
tuvas įSessna-175) nebuvoM < - •
jau toks blogas, nes jis iš 
Virginia valstijos į Miun
cheną Vokietijoj, 2,210 my
lių visgi nulėkė ir tą kelionę 
padarė per 42 skridimo va
landas.

Kokią bausmę seržantas 
gaus, dar nežinoma, jei jis 
iš viso bus baudžiamas.

Puertorikieciai 
Samdomi Į Talką

nu
New York Times prane

ša, kad New Yorke kokie 
tai agentai agentai samdo 
puertorikiečius važiuoti į 
Kubą, ten pasimokyti ka
riauti partizanų daliniuose 
ir paskui vykti kautis į Do
minikonų respubliką prieš 
diktatorių Trujillo.

Partizanų apmokymas ei
na Kuboje, iš kur vėliau ap
mokyti partizanai ir bus 
perkelti į Dominikonus.

Kubos vyriausybė nese
niai irgi skelbė, kad Domi
nikonų diktatorius samdo 
kareivius įvairiuose kraš
tuose į tarptautinę fašistų 
brigadą kovoti prieš Kubos 
naująją vyriausybę.

salose ties Kuba. bos vedamos tik dėl vyriau- išbus aukštybėse apie metus Svaitės gale, įspėjo kaž ko , - , • „ . --------- ,aiko. ---- ---------------- -Castro vyriausybe Kulio- sybės akių. Mat, vyriausybe

visokių priešininkų ir neleis susitarimo
save nuversti.

Karas Laose Tęsiasi
Komunistų a t naujintas i laiką, kada plieno atsargos 

pilietinis karas Laose tęsia- sandėliuose bus sunaudotos• • ji t •_ - _ •. 4.si ir dabar abi pusės rengia
si prie griežtesnių susikirti
mų. Laoso valdžia nori 
skųstis JT organizacijai, bet 
tai nieko nepadės.

Amerika ir Prancūzija 
siunčia į Laosą karo instruk-

TIBETO BĖGLIAI

Krašte plieno trūkumo
dar nesijaučia, bet kiekvie- v- • - ru
na streiko savaitė vis artina T13 12,3.16 pabėgėliai iš Ti-

Indijoj dabartiniu metu

ir tada ir vyriausybė ir visas 
krašto ūkis pajus, ką reiškia 
plieno trūkumas.

beto, tame skaičiuųe 40 as
menų yra ne tibetiečių.

Pabėgėliai Indijoj gauna 
šiokią tokią paramą ir ban
do susirasti darbo.

SAKO, REIK PALAUKTI

nelaukti iš Chruščiovo atsi
lankymo Amerikoje, nors 
jis pats sakos siūlęs, kad Ni
kita būtų čia pakviestas.

Daug ko netenka laukti 
todėl, kad Sovietų komunis
tų vadai vis dar neišsigydo 
iš savo didingų planų subol- 
ševikinti visą pasaulį 

ALT PRANEŠIMAS

Afrikos Tautossiunčia j Laosą Karo hisu uk- rrz 4 rtorius. Pasiųs ten ir ginklų. U Z Alžyro LaiSVę

PREZ. EISENHOWERIS

Jfo pakvietė Chruščiovą at«
ftilankyti Washingtonc rug- 
oėjo vMaryje,

Liberijos sostinėje, Mon- 
rovia mieste, posėdžiavo 9 
Afrikos nepriklausomų val
stybių atstovai ir nutarę 
pasisakyti už suteikimą ne
priklausomybės Alžyrui.

Afrikoj kol kas tėra tik 9 
'nepriklausomos valstybės. 
Jų skaičius vėliau bus dides
nis, kai visa eilė kolonijų 
gaus nepriklausomybę.

Savo posėdyje Afrikos 
valstybės nutarė įsileisti į 
pasitarimu ir Alžyro atsto
vus, o milžiniška Alžyro vė
liava buvo demonstratyviai 
iškelta prie posėdžių rūmų.

Afrikos valstybės kalbė
jo ir apie davimą kariškos ir 
^kitokios pagalbos Alžyro 
sukilėliams jų kovoje prieš 
■hancūziją.

ims Tcx^ teisėjas I)a- 
vidson nusprendė, kad šį 
rudenį miesto mokyklų dar 
negalima subendrinti, bet 
jis nurodė švietimo valdy
bai pasiruošti bendroms 
(baltųjų ir juodųjų) mo. 
kykbmš įsteigti.

ALT Vykdomasis Komi
tetas savo posėdy penkta
dienį, rugpiūčio 7 d., svar
stė klausimą, kaip Ameri
kos lietuviai turėtų elgtis ry
šium su Sovietų Sąjungos 
premjero Nikitos Chruščio
vo atvykimu į Ameriką.

Vykdomasis Kom itetas 
nutarė paruošti pranešimą 
visuomenei, išdėstydamas 
savo pažiūrą šiuo klausimu 
ir rekomenduodamas veiki
mo planą. Nuodugnesniam 
tokio plano apsvarstymui 
Vykdomasis Komitetas rug
piūčio 14 d. kvies ALT Cen
tro valdybos susirinkimas.

Vykdomasis Kom itetas 
nutarė taip pat paruošti iš
samų memorandumą prezi
dentui Eisenhoweriui ir ne
delsiant p a s i s akyti dėl 
Amerikos g u b e r n a torių 
konferencijos suma nymo 
■kviesti į Jungtines Valsty- 
jbes vadiamuosius sovietinių 
.respublikų premjerus.
ALT Vykdomu Komitetu
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Vizito belaukiant
Amerikiečiai dabar karštokai ginčijasi, ar gerai pa

daryta, kad Sovietų dikatorius Chruščiovas pakviestas 
čia apsilankyti ir kad prezidentas Eisenhoueris važiuos 
i Sovietiją tartis su tuo pačiu Chruščiovu. Kai kas ap
gailestauja. kad John Foster Dulles per anksti pasitraukė 
iš gyvųjų tarpo ir nuo vadovavimo Amerikos užsienių 
politikai ...

Tokie ginčai eis iki Nikitos čia pasirodymo ir jie ne- 
pasibmgs nė jam išvažiavus namo ir net prezidentui grį
žus iš vaisių Maskvoje.

Tuo tarpu vyriausybė turi apsispręsti ne rikiai dėi 
to. ko ji nori pasiekti asmeninėmis vaišėmis, vizitais ir 
šypsenomis, bet ir dėi S2vo santykių su Amerikos sąjun
gininkais asmeninių pokalbių diplomatijos laikotarpy;. 
Kai kurie sąjungininkai jau ir Įspėjo, kad Amerika gali ■ 
kalbėtis su Chruščiovu kiek ir kaip ji nori. bet tik ne tuos 
sąjungininkus liečiančiais klausimais . . . Mat. Sovietu 
vadai mano kad Amerika ir Sovietų Sąjunga. kaip stip
riausios valstybės, turėtų pasiimti pasaulio žandaru pa
reigas ir prižiūrėti. kad silunesr.ės valstybės neišklystų iš » 
kelio dorybės. Chruščiovas ir Nisonui siūlė susitarti ir j 
reikalai esant '‘patempti už ausies” tas valstybes, kurios 
bandytu drumsti taiką prieš dviejų galiūnų valią. Žinoma, 
toks susitarimas reikalautu pasidalyti pasauli į "Įtakų sfe- Į 
ras." bent laikinai. kol vienas iš žandarų gagėtų antrąjį 
ragauti už gerklės ir nasidaryti vienintedu pasaulio zan- ■ 
daru jau be jokios konkurencijos —

Amerikai tokia pc-liuką yra svetima ir rusų gundy
mai ną m-^7a-, teranda atgarso. Bet visgi sąjungininkus f 
terką nuraminti ir užtikrinti juos. jog Amerikos politika' 
ir toliau bus kolektyvinio saugumo ir nuoširdaus bendra
darbiavimo su sąjungininkai politika.

Kad šituo klausimu tebūtų jokių abejonių, preziden
tas Eisenhovver So mėnesio gale vyksta Į Europą ir ten 
turės pasitarimu su Anglijos. Vokietijos. Italijos ir Pran
cūzijos vyriausybių vadais.

i t I i* » 4K-, WV- •
NIKITA LAKŪNO UDtlfc

Skaadi paseka

valgoma. Visai p 1 a č i ai. 
WindBcaIe apylinkei ratu 
iki 60 kilometrų teko staty- S 
ti pienas iš kur kitur.

Iš eilės žemės ūkio mini- ’ 
sterija davė parėdimą, kad 
iš Cumberlando vežami gal
vijai skersti turi būti pažen
klinti dviem žodžiais: rita-' 
narnas radioaktvvumu’’ ir

Kas savaite
i Tegul kas nori pabando 
. šitaip elgtis komunistų 'ro
juje'—tuoj atsidurtų kalė-

kad^kerd'^xloseJiie""Uoūiu šči°vo kairioji ranka .A Mi- jime. Tiesą sakant, visa bol- Kau Jterayiiose jie Durų • Iankė4 ir jo dešinė seviku Rusija jau seniai yra speciaūEtų patikrinami. ar **2*^ ■ j" kalėfrmnKartu buvo ranka-Frohs Kozloya^. Ir . galėjimu.
Įsakyta patikrinti buvo žmomų, kurie k tų vi- •
visu Cumberlando žmonių ZIF^ *2 j- *c rif" ^*cr* dviejų Vokietijų
Wi£dscale apylinkėje, visd “ Srii savT vadi Gavę mūsų prezidento 
per dvi dienas vysusrų gele- nasauĮv jį kvietimą vykti Amerikon.

.irl Į. ro kStTb^rinvbė"3"*' Rusijos diktatorius pasišau-
t r algai sveikatą, JU- * - kė bari korespondentu. pa
rims jūroje buvusius žvejus 0 tuo uū?u derybos Že-prakalba ir ne
št laivų Įgulas, Kiek tas vai- nevoje nedavę jokių rezul- ^^^g į jų klausi- 
stybei kainavo, vyriausybės ^rų. len vtKą sujauKe GirdL necori žvaQ_
išleistoje apie tą Įvykį kny- Gromyso metai Net m-su ti tik
goję nepasakyta, tačiau vi- viceprezidena^ M o. -Kvoje

Windseale Įmonės Įren- buvo Chruščiovo špygomis 
kai jam “gesyti” badomas. Jei re svetingoji 

daugvbė Varšuva, iš tos kelionės Ni- 
niekais. būtų parsivežęs tik su- 

Windscale Įmonei pastaty- rūgusių nuotaikų.
?ti vyriausybė išleido anie 5 Bet Xinonm dar nespė- 
milionus svaru, ir kai įmo- jus grižti. V- ashingtonas 
nė sustojo gam fm iri p luto- pakvietė Amerikon pati 
trijų, Anglija gavo jo‘pirk- Chruščiovą: Esą. tegul ir jis ^ervbos'ženevoje! 
tis is Amerikos, mokėdama pamato Ameriką—gal_ bus Lietuviai žino pakaite 
••sūrias karnas. laidams. ~ _ anie vilką avies kailyje. lan-

Tokioje salyje kaip Ang- "Taiką musų .autams pm- Ar‘ne taip
lija, Windscale Įvykusi ka- -<0 angių ChamPeriamas. L z Nikita * -Jis dangstosi
tastrofa negalėjo būti nuty- ją Anglija vėliau sumokėjo -aū-QS skraiste, bet
lėta. Darbiečių atstovai par- balomis kraujo, ašarų ir -Q »)etj£aį—imperialistinio 
lamente tuojau paklausė prakaito. Bolševikų —tįsi- ^rks Į Ameriką
vyriausybės, kaip galėjo jai Amerika jau yra davusi rankoj laikvdamas

™ n;honu doleriu. -i , , _ r_____

politinis cirkas

Amerikoj lankėsi Chru-

buvo pavartota 
vandens, nuėjo

-a ~ _ .raika.- ypač su vokiečiais. 
Vokietija esanti “visų klau
simu klausimas, visų prob
lemų problema.” Bet jo pa
siūlymas daryti taika su 2 
Vokietijom (Rytų ir Vaka
ru i ir "laisvas Berlynas” 

l-uaar vis ganojąs.
O kain tik dėl to suiro

įvykti tokia nelaimė, kad ir riennoliką onionu uoie^ų- baIandĮ? 0 užnugarynų dolerių.
tuo tarpu nepareikalavusi Kokių priedų dar reikėtų kinžalu
.žmonių gyvybės. Reikėjo duoti. ... i Koks buvo išrokavimas

šiau- antroji tam, kad virirą naį_ aiškintis ir teisintis: teko O jei nebus ko duoti.— kviesti ji Amerikon? Ar tik- 
Benyno ai’ Pacai- -n<i dai m kad Cnmšpinva*

V. JOMANTAS

Anglijos pačiuose
je Amerikos- politika nesikeičia. Bandymas as- rėš vakaruose yra Cumber- kintu. 

masiniais pokalbiais su Cnrusči«tvu pakaitinti kiek ■‘šal- land. grafy stė. 
tojo karo” ledus yra tik naujas ėjimas toje pačioje gyni- pasnašciu 
mosi ir "sulaikymo^
gos nekarinius metus.

kai kas ir nuslėpti, aiškinan- sakysi:

, = = ____ - ĮtvsoSulaikymo cc.tiAO'e. ima America vena vi- -

ne dėl to, kad Chruščiovas 
lėšriojo komunizmo 

pademonstruotų ?

Ap z va
1 g a

varginga
ko. turistą ^rpe nei Vieno vys, rirurd-is

_ „ „ __ kape. nė vienoTas *‘jb' tai Numes re- 
daictorius L. Jonikas Chica- T. 
goję. Jis laum-Atrias. kai ' '

JIS PATEKKDiTAS

.“OS zaser-jic. teisėjo 
irsirinko.“

ir jose ganomų karvių pie- žmonės sunerimo, žinoda- neskelbtinų paslapčių, 
no užtenka, kad pieno pro- mi. kad atomo jėga dar nė- Cumberlando gyventojai 
dūkiais aprūpintų visą An- ra visai pažabota ir gali pri- auarūpino ir dėl vėlesnių •

4giijog šiaurę. Už tai grąžys- daryti didelių ir gminai pa- Įvykio pasekmių. Penkiems Demokratija praktikoj
‘tės likusioje dalyje—caki- taisomu bėdų. Tačiau vv- Windscale sprogimo mė- _ -• —lios dykumos. 1— "-------- — --------------------------------------- -  - - rrezme^tm

žoiė i 
avims

Aukštumų
Paltim gi ūkininkai verčias 1956 metais elektros stotis rinko grafystės
įraiinfcyae. Bendras gr*. savo .baigta satytū ir pati konferencijos kaitą sau iš- -tod ^,*0.

Maskvos rinktinė
Atydžiai peržiūrėjau ko

munistų pirmosios ekskursi- 
J°s Lietuvon sastata. Gerai 
issijota Maskvos garbintojų 

pusę tų eks- 
asmeniškai pažis- 

Mizara. Mažuk- 
na. Krasnickas. Gaaūnas. 
Merkis. Grigas. Jusius. Doč- 

wens padaręs negaroę vi- ^en^- Petrikienė.

TiKininKai •> - ..... svoes adresu, v ienas sena-So ■ »i m ■ ■ ■ — o v V > ~ y mm

Lietuvą Maderos valdovai , 13. paduota .fy sies vaizdas — ramuas. iarahenė Elzbieta, arvykuri smišftmti.
žodžiu skaitytojai ?ali ma- Dievulio kiek primirštas į Cumberiandą, iškilndngai rencijoje paaiškėjo, kad nasT • V • - « T —T • y_  • V • r T t fL-k O <2»k^xOv d » tl* V* - y y • • • _• _paleido stoc į darbą. Po ko- 2» ofamnfaš po įvykio ramuosę baT0 šią kaltą efcieasnetj Gngą.

konfe-, ___________ ___________ _ _____ Iš kalbu
šiieidžia tik oarinktus ir ssaie^ uo jai 2ali ma- Dievulio
'dskašeritus” bc- Aevikus ar Jb^dkas moka me- •kaimas,
boiševikuojančius netarti- iu0Vi _ -tdesi-ei Mask fas 
nius iš Amerikos. Jis sako. Serbei . Apie vyskupus, ge- 
kad tokiems, kaip nelabieji reTO:ns Cmmberiande. vy
“keleiviečiai” Lžetsvoje ne- y20?5 y1^ n-sa.oėj^ae, tą pradėjo statyti dvi _
gali būti vietos. Pagal Joni- P^3 įsaasijo n* viskas Įmones ir netoli vie-romą. vyriausvbės atstovas rinkai teisingai pranašavo. T . _ . .....
ką išmintingąjį, mes “=tde- pas^bė- Bet. ooisevikui ir 3^ nuo kitos. Viena jų buvo lordas Millis turėjo dar kar- j°S radioaktyvumo paveik- <nel. *.liaT Jau aiškėja, kad _ New
gajume visus riires" i T ie- beeina- liepė meluoti, jei pūneoji pasaulyje atomo ta s-vv-Ar-n-aTros r.oS'krrr-H tas organizmas, tiek owa- p055 i ik _ Komunistai Torko gubernatorius Nelson
ta» ir todėl jos neoamatv- ri -c g€^a^l varomari ‘ ' tta nė Jonikui padyvytz, jei

Neartu. tok? Joniką =, . . T ____ .
Įgahojo kabėti Maskvoj pbto-Žndal-z vard-z* Ar jis pazs ad^2±P’»3»“P®grindinę medžiagą Zu°
naašovė būti Malevos čeki- y‘?. Momo ir vandenilio bom-nor. važiuoti į Maskvą pas- boms sprogdinti, 

dairvti. tam viza duodama

į NVmdscale karvės nustojo 
veršiuotis. Kai kur tas oats

stų atstovu, ar Rusijos val-

Visi. išskvrus Dievui dū-

Mir-Aircn'n- efcaPertai raudonąjį kazokė- * li šokti.rezoliucija lacai nedraugui-
sa
ir Konkurentas Nixonui

elektros
pritaria. tik dolerių tas. kad jis sukirs Nisooą:

- ,.... .... . Niūkią s t a m bių sukirs nežiūrint, kad repu-
... i01?20.^^ tįartQ ŽQ~ Tnėjrmn re tik Anglijoje Ji.-s Ghmšciovo užsakymų, sėdi blikonų administracija jam

ežio. saip ttm^eale pyso j. vėI pamini žSocdjk ko s4cžn3 du ’bais netone. \ jenas mo - Ti

£ -Įvyks-
lesų pažadino didelio susido- ‘<ar‘ tarto zo-

oda visu galimybių išgar- 
poiitLKie-nai. kurie is to- sėti. Jo kreditas vpač paki-

džios žmonės davė ta“- -e- Tad nirmoji imonė buvo ,4,.2a^*“,JpUų "as ir kare būtu oanaudotos ^kisi j£arĮei^ la* lo grįžus jam iš Sovietų Ru-
žŠoJ- X >•*> v^°- ** i Liete- «■» stirna, kad dirbta “t* atominė ir valė’vandenilio dar5Hr ri'VS «*»«• 'Dvikovor su štoržie-^titeJ^kur-e 12 * Jonftas naudingą darbai hytt taip pat pri- "’riri - ™ Chruščiovu jis išėjo lai-

r 1-?-. ri žino* Turėtų žinoti, bet - ^Ktai. ..eaktorras del to įad atomo ‘ begalinė aėl savo pažiūru čia mėtotu. Bet nraktika imdė.u- kūne negah i Ue^.ą ------------------------------ peršalto, ^sugedo inatru- n&a žmonės
menui* -c...peržiūrai kont- cjskai nažaiugfa ir kad iavykti*.

Ir Jonikas

zmo; 
neri sakvg teisybe!

neuzgin-nja. A.r 40 ekskusija bus na*. Tarybų Lietuvą. Jis net ša
bus

a visiems
ėra persekiojami, kad jisai yra prastas balsų 
-!*5» "“tikrinta žo- gaudytojas. Republikonųvra

kad per 14 metų po karo ga- 
lo Lietuva buvo aklai rida- aaaPan *--^-n<iymq 
ra dargi tokiems Jonikams, p017-*5. e~buVs*^>niJT Tai yra faktAs- Jonikas ne- politinio kapitaloriginaja. kad dabar i Lil Parodys zrižusios etatas*- '’^syoe ' jau _ oeyepc su- nuptae i ltsaki2goe
tavą Bryt© parinktos šišri- -’fjS Prr-š bandinis pašneki- lieka ją įvilkti i kny- nioje. galima reikalauti ir
tos ’ekskorajos **iš 4'''“"žmo- “-as- niekam jokios formą ir gauti honorarą. Bet ir to. <as garų liko būti tikriems, kad tas atsar-
3HL Jomkas nritaria tokiam ^bej00®8- uždavi-' t Taip atrodo ta pirmoji sausumoje, užteko, kad ra-gumas bus dabojamas, kad
Amerikos lietu—lu ski’itv- 71'5 lvTa parvežti Maskvai ekskursija 1 Lietuvą iš Ame- dioaktyvios dujų dalelės bet kuriai nelaimei ištikus, 
ima i leidžiamu.^ ir relei- » okupuotos nkos. Iš Kanados, kaip ži- pridarytų daug bėdoa. Nu- bus viskas padaryta, kad
džiamus vykti* i Lietuva ir ketuvos. Tą tikslą pasvirti- lwte- panaši_ekskursija jau sėsdamos au: žemės, jos ap- nelaimės išdavos bus Įma- 
as net žino kad "kėriirie- r'° daktaras Margeris, kai ^"-^ėsi Lietuvoje, krėtė žolę. per žolę aprikrė- romai lyginamos. Tąja pro-
ėio^ ir panašiems*ke!iai i-i-5 Vilniai® stotyj pasakė: ^propagandos biznis tė karvės, per karves pie-ga Voltietijos socialdemo-
Lietuvą vra ir bus uždaras'* " Anyfcataat da. agae Jasu ®fegė ir daugiau ekslcu-- nas. Kad dėl to nenukentė- kratų laikraštis Vonvaerts 

Pats Jonikas m“daria ’ri- gyvenimą aiea tsrėjoaM yadM ‘ ūesigircti. tu žmonės, -yriausybė laiku puola Adenauerio vyriausy-
toriąskirstymuL* bet kada pr.«tara«ia.ta iita. I Ta- SU^?r:b€ ? ****/”» .P*; kad ji yra linkik leisti
mes airodėrė jog i --:-a- r< oa Lietuva m■ f »tr, ,v^rta priminti, sau ną is uicumzų samti m j? atomo energiją gaminti tai-
ją etakurriri Pakliuvo tik nTi.P«r^ knygą, eunaiicnti. ricaintams. su-.tingiems tikslams ir priva-
oarinktien ta' tas na--= Jo- rimtai vūkdtanda Amcr^eie ir * .* J18 2G20 15 Lietuvos prantama. apmokėdama tiems asmenims, tikrumoje
nitas šituo re'-uvo * •<*->* gyvenančių P° “P***’r no?7 ^eILas ^uv° suleidžiamas į didelio masto biznieriams,
kratas iš štai kaio iškraipė Teisybę parveta mna ir kaaaKzacijoe vammBte ir įtariems pirmoje eilėje rūpi
mūsų ptaakymą: ‘ ią ta. ta ji m-

• ;ektu <;exv:ero tanne gy- rasys taiygas ne tu-: rą ton nuo Kranto. Taip bu- Kad ir brangiai kainavo• -Ke»e ivfc' redaztorLi. r.epa-
ti. Ginti. Lietuvon >Lei- rer-aI*c*> 

tik ištikiir...-’.'
išsJtry

kaiir. kA
<azrf;*r.o za- 

.j. .r

«av» aust tinti ir ?r\ bet ir Mizara vo daroma per ilgesnį laiką, anglams Windscale kata-
1 “ kad strofą, gal ji bent tuo apsi-kodėl ne. ponia Petri- Tačiau grei: l____ w_, ______v o________  _r . kienė. Knygų aisilauksime, tame jūros rajone pagauna- mokės, kad ateityje vers

Dr. Margeris jau ton uz- bet dėl ‘teisybės” tai jau ki- ma žuvis buvo radioaktyvu- žmones būti su atomu labai 
sa-^sakymą Knygą parašyti apie^ta muzika . . . mu taip pa: apkrėsta ir ne- ^atsargiems.

I

■IV («61AB» nUFNOHI ARB TIUBIAFN

-V.ū Jun,*” pa-*Kv- žvnttm Jūsų p*-\«
b»feu >r* <J»«« w*Kr . Tni^ųS***** 'r *trn*n». Ke»ni». fj,-u tfsate Kam skolų,- 
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KAS NIEfcO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

lybij&AVifi, au. fluaTm.'

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
KUR PINIGUS PADĖTI ?

Gal norite pasidaryti pinigų “stak markele?”

'Amerikoje “stok marke-įkainos greitai kyla, tai spė
tu” (stock market) vadinasi kuliantas iš ryto nupirktus 
tokia rinka, kur būna per
kami b«i parduodami Įvai
rių biznio bendrovių bei 
korporacijų ‘serai.” Jeigu 
skaitytojui būtų nelabai aiš
ku, kų reiškia
galima paaiškinti kad 
ras” (share) yra dalis 
grindinio kapitalo, reika 
lingo bendrovės bizniui. 
Kad būtų dar aiškiau, paim
kim tokĮ pavyzdi: Susidėjo 
būrelis gerų draugų ir nuta
rė užsidėti avalinės dirbtu
vę. Jie apskaičiavo, kad 
pradžiai jiems reikia 5 mili
onų dolerių. Todėl jie at
spausdino 1,000,000 šėru ir 
išpardavė juos po $5, su
rinkdami tuo būdu penkis 
milionus dolerių. Tai yra jų 
pagrindinis kapitalas, kurį 
atstovauja vienas milionas 
“šėrų.”

“serai,” tai

Šerus vakare jau parduoda.
Be biržos ir “brokerių,” 

yra dar Į tą biznį įsijungu
sių daugybė “patarėjų,” ku
rie leidžia informacijos lite
ratūrą, nurodnėdami, ku-

“šė- riuos “stakus” pirkti, kū
pa- riuos parduoti. Tarp jų yra 

rimtų firmų, kurios seka 
Įvairių korporacijų uždar
bius ir jų prospektus atei
čiai : ar tie uždarbiai galės 
kilti ir toliau, ar jie yra tik 
“švystelėjimas skauradoj.” 
Be to, jos kruopščiai seka ir 
bendrą krašto ekonomijos 
kryptį: ar ji eina aukštyn, 
ar žemyn. Yra priimti ir 
tam tikri barometrai bei ro- 
dykliai. Pavyzdžiui, jeigu 
elektros energijos kas mė
nesi suvartojama vis dau
giau ir daugiau; jeigu kas 
mėnesį prikraunama vis

Iš JŲ TIK DU ŪKO GYVI

Netoli Columbiana, Ala., traukinys sutraiškė automo
bilį, kuriuo važiavo 7 asmeny šeima giminią aplan
kyti. Viršuje ju automobilis, apačioje tarp daiktu ras
ta Otus Zuiderhoek šeimos nuotrauka. Iš ją gyvi liko 
tik 9 metu duktė ir jos 19 mėnesių broliukas (abu 
dešinėj).

Kai kas kaltina dėlto prezi
dentą Hooveri, būk jis bu
vęs republikoras ir netikęs 
šeimininkas. Bet ne prezi
dentas duoda fabrikams už
sakymus, o visuomenės rin
ka. Ta rinka buvo perpildy
ta ir naujų prekių negalėjo 
suvirškinti. Krizė tęsėsi ir 
demokratams valdžią paė
mus. Prie Roosevelto bedar
bių skaičius buvo pasiekęs 
18,000,000 (unijų apskai
čiavimu). Nedarbas tęsėsi 
iki karo. Tik karui prasidė
jus, atsirado darbų ir eko
nominė būklė pagerėjo. Ta
da airi avo ir “stak marke- 
tos.”

(Bus daugiau)
S. M.

TAMPA, FLA.

Meksikos pasieniu 
prie Pacifiko

Dabar, sakykim, kad šitai i daugiau prekinių vagonų; 
bendrovei biznis gerai seka- jeigu kas mėnesį pagamiųa- 
si ir per vienus metus ji pa- ma vis daugiau plieno ir 
darė $5,000,000 gryno pel- papkės (card board) prekių 
no. Tada jos šėro vertė pa- , dėžėms, tai reiškia, kad dar- 
kilo nuo $5 iki $10. Kai ku- bai gerėja, industrija kyla, 
riems šėrininkams jau nori- kad pramonė turės geresnių 
si savo šėrus parduoti, o ki- uždarbių ir korporacijų sė
tiems gal norisi daugiau jų rai bus daugiau verti, todėl 
įsigyti. Kad būtų galima pa-;verta juos pirkti. Tokios in- 
rankiau tokią transakciją formacijos, paprastai, spau- 
atlikti, bendrovės užrekor- ginamos kas savaitė sąsiu- 
duoja savo “stocką"7 arba [viniais ir kainuoja iki $150 
“šėrus” biržoje (stock ex-1 metams. Jos stengiasi pa- 
change). Į tiekti teisingų informacijų.

Biržų yra kone visuose Tačiau ir jos nevisada ryto- .
Amerikos did miesčiuose. jų atspėja, kaip meteorolo- Tik nusipirk 1,000 šėrų po 5>Vr norit pasidaryti pinigu? 
New Yorke jų yra net dvi; gijos biurai nevisada atspė- FO centų ir būsi milionie- jej turite susitaupę kiek 
pati didžiausia vadinasi ja rytojaus orą. “Stak mar-rius.. Ir daug neapdairių 'pinigų ir norite juos padi- 
New York Stock Exchange, itas” yra nepaprastai jaut- monių sukišo savo pinigus įminti tai šiuo laiku “štoku’ 
o kiek mažesnė American x 2 ”
Stock Exchange.

Be to, įvairiuose miestuo-

Kanados “urano 
jų” šėrus. Buvo nurodinėja
ma, kokių milžiniškų “pel
nų” tos kompanijos padaro 
dabar, o ateityje jų pelnams 

dangus galėsiąs būti n- 
Tie šėrai buvo siūlomi

-Ji-UK
ba.

M*344»pXd "A*

SAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRA10

Rusijos imperijos’paroda
Buvusi caristinės Rusijos kad technikos srityje Rusi- 

imperija, dabar kitų apgau- jos imperija toli paliko už- 
lei pavadinta Socialistinių pakalyje caristinę Rusiją. 
Sovietinių Respublikų Są-iBet čia pat kyla klausimas: 
junga. Komunistų spaudoj !Jei Rusijos revoliucinė de- 
visokie sovietinės teisės ži-j mokratiją nebūtų buvusi su- 
novai ir kiti “komunistinio'ži ūgdyto kotrrevoliueinio 
mokslo” pasekėjai atsidėję komunizmo, ar Rusija da- 
įrodinėja, kad visos tos re-į bar nebūtų dar toliau pa- 
spublikos yra lygiateisės ir j žengusi visose gyvenimo 
kiekviena jų tautiniai tvar-j srityse ir be tų milžiniškų 
kosi savarankiai, bet sovie-
tiškai.

Kas buvo Sovietų Sąjun
gos suruoštoje Nevv Yorke 
parodoje, tas vaizdžiai Įsiti
kinti galėjo, jei norėjo, kad 
tokios Socialistinių Sovieti- 
tinių Respublikų Sąjungos 
nesama, ji tik sąrašuose, po
peliu je gyvuojamo tikrumo
je veikia caristinės formos

Dr. Domas Jasaitis, su i Rusi jos imperija, tik turi- 
zmona Sofija ir Pranas ir nys jos Įgijęs kitas varsas, 
Emma šeštokai iš St. Peter- bet viena pasiliko kaip bu- 
sburg, Fla., pastarųjų ar- vo, Ui kitų Uutų rusifikaci- 
kliuku, kurio vardas “Olds- jos darbas, dar pirmųjų Ro- 
mobile”, išdūmė istoriniu manovų giminės carų pra 
‘Spanish Trail” į Pacifiko dėtos.
pakrantę, žada sustoti Ta- j Toje parodoje net pėdsa 
lahasse, Pensacola, Mobile, kų negalima surasti, 

i Nevv Orleans, Houston, EI esama nepriklausomų 
Paso. St. Antonio, Gr. Can- junginių sovietinių respu- 
yon, St. Diego, Los Angeles, bliku bent jau švietimo ir 

kompani-Šerai žada tiek daug pelno, St. Fi ancisco. _ kultūros srityje veikiančių,
<am jūs siūlot juos man?
<usipirkit jų patys ir pra-jčiai

rus staigioms permainoms, 
ar jos būtų vietinio pobū
džio, ar tarptautinio. O to-

žmonių aukų, be vergų dar
bo, kas dabar atsiekto ko
munistų valdomos Rusijos?

Taigi, Socialistinės Sovie
tinės Respublikų Sąjungos 
parodoje buvau ir ten sovie
tų Lietuvos neradau. Buvo 
kai kas ir jos darbščių žmo
nių kūrinių parodyta, bet 
nuslėpto, kad tai iš Lietu
vos, o tik kai kurių išdirbi
niu nurodyto vietos dirbtu- 
vės pavadinimas. Gi po me
no kūriniais teparašyta tik 
autoriaus pavardė . ..

Šitaip “vyresniojo brolio” 
_ sukčiaujama, kad net nenu

rodyta gintaro išdirbinių 
gamybos vieta . . . Taip el
gėsi su kitomis tautomis ir

J°£ .vokiškieji naciai, 
są-!

J. Vlks.

Čia žada skirtis: Jasai- tame skaičiuje ir okupuotos ( __
nori pasukti atgal per Lietuvos. Toje parodoje vi- šv. Kryžiau*

SHAKGKIN, PA.

obsite. Nereikės tada jums Chicagą i rlampą, o Šeš-vSa taip sujaukto, sudėta, parapijos piknikas 
pausdinti ir siuntinėti to 'tokai dar mano pasiekti tarp velikorosų dirbinių pri- 

: kaišiota, kas kitų tautų pa-
pausdinti

Įifrprnt-iira.” Ir dau- [Alaską ir Kanadą.-'1'
Šv. Kryžiaus lietuvių pa-

juokingai žema kaina, kad etu, 
patrauktų daugiau pirkėjų.

giau aš nieko iš jų neišgir- Laimingos kelionės!
------------ f — . — -

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atsi
naujindami prenumeratos ir

apgavikų kišenes. | įepirkite. Pabrėžiu šiuo lai-:užsisakydami kitų metų ka-,
Netrukus paaiškėjo, kad ku, nes “stokai dabar per- lendorių. atsiuntė Maiklui yai.arnPe, ,S’ 

ai yra bjauriausias žmonių'daug iškilę. Gali būt, kad su Tėvu ir dovanų 
Apgaudinėjimas. Sukčiai iš jie kils dar ir daugiau, bet i Po $2 atsiuntė: Frankse yra tūkstančiai vadinamų [kių permainų ar įvykių ne-_^_____ ____________ __ ______ -____ ___ ____ _ _ _______

“brokerių” firmų, kurios gali numatyti jokia inJor" 'Amerikos nuvykdavo Kana-[daug kilti negalės, nes jieUsanis iš Bloomfield, Ct., 
tarpininkauja tarp biržų ir macijų . agentūra. Todėl į’on^ pasisamdydavo far-iyra pasiekę tokios aukštu-! ir Mrs. Anna Gilbert iš Chi- 
S41VO kllipntll. P a ša 1 ims lemtis 11 tokių agentūrų lr<ilnr» čloito 11FZ !mna VrtVirtc rior* rtur’i o n Iiisavo klijentų. P a š a 1 inis remtis ir tokių agentūrų 
žmogus biržon neieis. Nore- nurodymais yra rizikinga, 
damas “štokų” nusipirkti Į Pavyzdžiui, kai prezidentas

nerio kalno šlaitą už $50, įmos, kokios dar nėra buvę cago, Iii. 
irasikaldavo duobę ir pasi- jAmerikos istorijoj. Aukštos- A. Šukys iš Clevelando, 
kelbdavo “Kanados Urano [niam jų kilimui prieštarauja Ohio, atsiuntė $1.50.

Io $1 atsiuntė:
Paul Gakus iš Philadel-

ar parduoti, jis turi kreiptis Eisenhower_ buvo ištiktas Kompanija” su dideliais [net ir Wall Streeto aksi 
į brokerio ofisą. Tas ofisas ; širdies smūgio, tai New prospektais. Agentai tuojau bmos: (1) medžiai niekad 
yra sujungtas telegrafu supor^° biržoj per vieną die-
birža. Jei duosite jam už-i^ą “stakų” vertė nukrito 
stkyįną, sakykim, 100 Ge- 
faeruĮ Elėctric korporacijos 
Šėrų rinkos kalba, tai už 5 
minučių gausit atsakymą,

daiyto, kad bendras Įspū- ’rapijos gegužinėj uuvu g« 
dis, tą parodą aplankius, [daug žmonių susirinkę, 
pasilieka, kad tai Rusijos'Daug buvo is Mt. Carmęb 
imperijos paroda. Tos im- i kun. Laurinaičio gimtinės, 
įerijos, kuri net parodoje jUžėjęs .lietus privertė visus 
įeleido savo valdomoms ko- greitai issiskirstyti. 
onijoms, jų pavergtoms) Seniau klebonas J. Kli- 

tautoms pasirodyti atski- [mas, kuris pernai mirė, pa
savo dar-'rapijos gegužines rengdavo 

bais, savo kultūrine kūryba, kartu su Lietuvių Klubu, 
iaudies išdirbiniais. Taip [Lietuvių Klubas, kuriame 

daboto, prižiūrėto, taip pa- yra 400 Įvairių tautų narių, 
•oda sutvarkyto, kad kitų šiemet nesiėmė iniciatyvos 
tautų, vadinamų sąjunginių gegužinę kartu rengti. Ma- 
respublikų, ūkio bei kultū- tyti, ir naujasis klebonas 
ros gaminiai ir kūriniai ne- Laurinaitis tos draugystės 
simestų atskirai i akis. Gal nenori.
kad jie nenustelbtų “vyres- J. D. Tatrais

keliais bidonais dolerių.

Reikia

Bet jeigu negalima remtis
kad jau nupirkto. Reikalai [rimtomis informacijų firmo- 
eina žaibo greitumu. Taip 
veikia “stak marketas.”

Vieni perka tvirtų kor
poracijų šėrus, norėdami in
vestuoti savo pinigus i jų

eidosi pardavinėti žmonėm neauga iki dangaus; (2) phijos, Pa.; V. Montvilas iš lllso gaminius
os šėrus. Užsimokėjusi už kiekvienas balionas turi nu- So. Bostono; A. Paulaitis iš 11 kunnius- 

kalno šlaitą $50 šitokia žuli-
kų fompapija ____
milionus dolerių už sa

kuo
W#miau

rus ir išnykdavo. Todėl ne
be pamato Wall Streete yra

Kad tai yra tiesa, kad 
kilo Hiilcšcinu iškv~

mis, tai juo labiau, reikia susidaręs posakis: “A mine la, tuo žemiau turės kristi,
saugotis apgavikų siūlomo
mis “progomis greitai pra
lobti.” Ypač tokių apgavikų

biznį ir gauti dividendų. Tie j urano (uranium) mineralas 
vadinasi investorais. Kiti gi [atominėms bomboms ga- 
perka, norėdami padaryti [minti. Kadangi šito minera- 
greito pelno: kai tik pakils,'lo nėra daug ir jis labai 
tuoj parduoti. Tokie vadi-i brangus, tai Amerikoje pa
naši spekuliantais. Jeigu sipylė laiškai, siūlydami

CHICAGO, UJU
Ch. Urbon iš Panašiai kiuopščiąi elgė- 1 r

dau- Nevvark, N. J., w...
So. Bostono; A. FoktašfJšĮsi it hitlerinė .nacių Vokie-jPlketu<>» Chruščiovą 
Crows Nešt, B. C., Canada; tija. Jei kas gero buvo pas: Chicagos lietuviai jau 
VI. Klemka iš Arlington,;kitos tautas, tai vokietis na-r e n g iasi Chruščiovą pi- 
Mass.; J. Nevis iš No. Mia- eis Įrodinėjo, kad tai vokie- ketuoti. Tą pati darys ir ki
mi, Fla.: L. Stasiulis iš No. )cių tautos darbas arba jis tų pavergtų tautų atstovai

labai aiškiai parodė 1929 Miami, Fla.: J. Milkewicz iš atsiradęs vokiečių tautos ir ne tik Chicagoje, bet ir 
metai. Tada, kaip ir dabar, Minersville, Penna.; J. A. pranašios kultūros Įtakoje, kitose vietose, kuriose tas

is such a hole, where fools 
dump their money”—kasy
kla yra tokia duobė, kurr “atakai” buvo labai aukštai Green is Orange, Conn.; A.

pagausėjo, kai pagarsėjo kvailiai sumeta savo pini- iškilę. Ir kuo aukščiau jie Sirvydas iš Sshenectady, N
Bendrai tenka pastebėti, tautų pavergėjas lankysis.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Psdfiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kai;
Amerikos dykumos; Mirties klonis;
YeDowstone Parkas su verdančiais šaltiniais,
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su grailab

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

"KELEIVIS”
838 East Broadvvay So. Boetou 27, Man.

gus.
Ir Į tas “duobes” buvo su

mesta milionai dolerių. Pa
galiau Įsimaišė Jungtinių 
Valstybių vyriausybė, susi
žinojo su Kanados valdžia, 
ir tas “urano” šėrų pardavi
nėjimas šioje šalyje buvo 
sustabdytos.

Bet apgavikai vistiek ne
išnyko. Ir šiandien yra siun
tinėjami žmonėms laiškai 
su pasiūlymais pirkti naujų 
kompanijų šėrus, tik jau ne 
urano, bet e 1 e ktronikoe. 
Štai, esą, Įsikūrė nauja elek
tronikos bendrovė, kurios 
ateitis šviesi kaip saulė. Juk 
šiandien
nuo elektronikos, 
ma keletas kompanijų, 
rių serai pakilo nuo kelių 
centų iki keliasdešimt dole
rių.

Jei gausite tokių laiškų, 
meskit tiesiai į gurbą. Gau
nu tokių pasiūlymų ir aš. 
Paprastai, aš juos grąžinu 
atgal su pastaba: “Jei tie

kilo, tuo aukščiau kilo opti 
mizmas. Buvo aiškinama, 
kad Amerikos biznis jau 
negalės susmukti, nes jauni

Y.; A. Usevage iš Bridge
port, Conn.; F. Bushman iš 
Šo. Ashburnham, Mass.; 
Wm. Rameika iš W. Boyl-

žmonės greitai tuokiasi, iston, Mass.; M. Nedzinskas 
greitai dauginasi, j i e ms jis Brooklyn, N. Y.; Louis 
nuolatos reikia viš daueiau Senkus iš St. Louis, Mo.;
naujų namų, naujų automo
bilių ir biznio kilimui nebū
sią galo. Kiekviename puo
de būsiančios dvi vištos, 
kiekviename kieme būsią 
du-trys automobiliai ir L t.

L. Rexus iš Manitoba, Ka
nadoje; AV. Kvedaras iš E. 
Setauket, N. Y.; J. Bareikis 
iš Mattapan, Mass.; F. Pe- 
leckis iš So. Bostono; T. Fi- 
revičius iš So. Bostono; Mrs.

Bet tai buvo kapitolisti- Racine, Wis. ir
nės santvarkos liga. Gamy
bai nebuvo jokio plano ir 
kontrolės. Kiekviena kom-

K. Pechis iš Baltimore, Md. 
Po 50 centų atsiuntė:
Mrs. F. Urban iš Provi- 

I.; K. Kuras iš. panija stengėsi kuodaugiau- R
viąkas priklauso šia savo produktų prigamint [VVilkes-Barre, Pa.; Mrs. F. 
onikos. Ir nurodo- ir kuodaugiausia jų visuo- ’Sinitis iš San Diego, Calif.; 
s kompanijų, ku- menei lensvom išsimokė ii- ’J* M bulaitis iš VVaterbury,menei lengvom išsimokėji .

mo sąlygom įbrukti. O kai įConn.; Mrs. W. Butmon iš
visuomenė jau nebegalėjo ( onn-5 Al. Vainonus

iš Pittsburgh, Pa.; J. Bal- 
czewski iš Exelad, Wis.,

V isiems, ats iuntusiems

jau nebegalėjo 
nieko daugiau nupirkti, fa
brikai turėjo užsidaryti. Ir 
1929 metų rudenį ištiko bai
sus krachas. Į padanges iš
kilę korporacijų Šerai pra
dėjo kristi kaip nuo tilto.

MOKO. KA REIŠKIA DEMOKRATIJA

Magistro laipsnį turinti Asyukiko Tamashira. japoną 
kilmės hawajietė, skaito savo vaikams knyga apie de
mokratiją. Ji pora metu mokytojavo New Yorke, bei 
Virginia valstijoj jos nepriėmė valdinės mokyklon 
mokytoja dėl jos rasinės kilmės^ bet ji gavo darbą 
privatinėj mokykloj.

taria-laikraščiui paramos, 
me širdingas ačiū.

Administracija
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Iš Pavergtos Lietuvos
KOMUNISTŲ TERORO AUKOS

Kenki karstai vienoje šeimoje ir vienu kartu. Skai
tykit čia spausdinamą laišką iš Lietuvos.

Baudžiavos laikų statyba
Ką atidengė Šumausko ir kitų pasisakymai apie kaimo 
statybą Lietuvoje; šiemet iš vienkiemių į kolchozines gy
venvietes perkels 5,000 sodybų; per septynmetį nori pa
statyti 110,000 gyvenamųjų namų, bet plytų bus tik de

šimtadaliui namų.

jamos ir “tokios puikios sta
tybinės medžiagos” kaip 
piuvenų, spalių dirbiniai. 
Dešimtį kartų Šumauskas 
kartojo pasitarimo daly
viams, kaimo statybinin
kams: Naudokite molį, ne
degtas plytas, piuvenas, 
spalius! Pridėjus dar šiaudi
nes būdas vieton kiaulidžių,

savų statybos brigadų ir dėl
to yra pviversti naudoti pri
vatinių ar kitokių statybi
ninkų pagalbą. Propaguoja
mų “tarpkolchozinių” staty
binių organizacijų visame 
krašte esą dar tik 31. Bet 
kai kur jos po kurio laiko 
vėi iširo.

Atsiranda tokių projek-

įų:

“1

v. ,giau, režimas'

“300-400 detalę

Joniškio
M

Visa šeima kantuose
Miela sese!
Nežinau ar pateks i Tavo 

rankas, šis mano laiškas. 
Jau daug metų praėjo,* kai 
mudvi Išsiskyrėme. Tu daug 
vandens' matei, kada per 
vandenyną plaukei, o aš 
daug kraujo mačiau.

Pažiūrėk j šitą paveikslė
li, ir Tu viską suprasi. Čia 
guli nužudytas J., jo moti- 

dukte-

ros kliudo daug kalbėti. O 
be to, ar žodžiai čia gali ką 
padėti? Lieka tik ranka pa
mojuoti.

Į amatų ir žemės mecha- 
nizavimo mokyklas priima
mi jaunuoliai, baigusieji 7 
metų pradžios mokyklą, tai 
yra 13-14 metų, ir jas baigia

(Elta) Sovietinis 
Lietuvoje, kai pradeda kokį 
nors naują žygį, apsupa jį j 
skambiais propagandiniais 
šūkiais, atvaizduoja gražio
mis ateities spalvomis, ne 
kartą tuos ateities galimu
mus ir perdėdamas. Arčiau 
pasižiūrėjus, tikrovė būna 
kui- kas pilkesnė.

Taip yra ir su neseniai 
pradėta kampanija už kai
mo statybos plėtimą ir spar
tinimą. Vilniaus “Tiesą” 
liepos 10 d. paskelbė platų 
pranešimą apie “respubliki
nį pasitarimą kaimo staty
bos klausimu” ir to pasitari
mo dalyvių rezoliucinį krei
pimąsi į kolchozų statybi-

negu kapitaliniuose 
? į (pastoviuose) pastatuose. 

Dėl gyvenamųjų namų 
kolchozninkams “kreipimo
si” autoriai tiesiai siūlo na
mus statyti iš spalių, piūve- 
nų, durpių, arba šlako beto
no, iš molio arba nedegtų 
plytų, akmenų ir pan. Lubas 
taip pat statyti iš vietinių 
medžiagų. Organizuojant 
perkėlimą iš vienkiemių į 
kolchozų gyvenvietes,, siū
loma geresnius pas tatus 
perkelti į naująją vietą. Šie
met numatoma iš vienkie
mių į bendrąsias gyvenvie
tes perkelti 5,000 kolchoz-

gaunasi įspūdis, jog Lietu-įtuotojų, kurie nukopijuoja 
vos kaimas visu šimtu metų‘svetimus projektus ir juos 
atmestas atgal, į tuos laikus., i kolchozams parduoda už 
kai nieko geresnio nebūda- savo.
vo kaip molis, spaliai ir 
piuvenost.
Savus namelius nugriauti, o 

lujuosius skolon perimti
Kampanija i š d r a skyti 

vienkiemius dabar jau pla
čiai bus vykdoma. Kaip mi
nėta, šiemet norima išardyti 
bent 5,000 viensėdžių. Se
nesni viensėdžių gyvena
mieji namai, nors dar ir gy- 
ventini, turės būti nugriau
nami, panaudojant tinkamą

Neplaningumas elektrifi
kuojant. Elektros tiekimo li
nijos tiesiamos į vienkie-

Daug kas statytų iš mo- 
io, bet daugumą atbaido 

sunkus rankinis darbas,” 
pasisakė Trakų rajono da- 
yviai. O molio maišytuvų, 
Mechaninių plūktuvų-nėra. 
Taip ir vargsta kaimo sta
tybininkai.

Valstybinio statybos ir 
architektūros reikalų komi
teto pirmininkas S. Vabale- 
vičius pasakė, kad “beveik 
pusė sudarytų kolūkiams

mius, kurie ilgainiui bus gyvenviečių išplanavimo 
perkelti į bendras sodybas projektų yra netinkami, 
—gyvenvietes. Elektra pa- Juos reikia perdirbti, nors 
naudojama šviesai, bet dar kai kurie ir šiaip jau perdir- 
mažai gamybiniams dar- .binėjami ne po vieną, bet 
bams. Nėra kam mašinų pri- P° šešetą kartų.” Kiti kalbė-
taikyti elektros energijos 
naudojimui. Žemės ū k io

ojai pareiškė, kad projek- 
uotojai visa gražiai nupie-

zavimo institutas, anot Šu
mausko, nedarąs jokios 

statybinę medžiagą kitoms jkonkrečios įtakos žemės

elektrifikavimo ir mechani- šia ant popieriaus, bet gyve-

'i1inlinn^°dy “T’S? įstatyboiis ar ūkio reika-įūkio elektrifikavimui.

sulaukė 16-17 metu. Ir štai ninkus ir kitas su kaimo sta- 
tyba susietas įstaigas.

Tame“kreipimasi” pabrė
žiama, kad septynmečio 
plane numatyta Lietuvoje

tie vaikai išvežami iš Lietu
vos svetur sunkiems žemės 
ūkio darbams. Sakytum, 
okupuotoje Lietuvoje jiemsna, žmona ir abidvi 

rys; jaunesnioji jau buvo 8 darbo 
mėnesiai nėščia ... ir ji žu
vo kartu su savo negimusiu 
kūdikiu. Jos vyras buvo iš- i apsigyvenimui, kaip ir kitur 
varytas apkasų kasti ir!Lietuvos jaunimas išveža- 
dingo. Už tai visus išžudė, Imas, bent jo dalis, taip pat 
bet jo žmona nežinojo, kur visam apsigyvenimui. Tai
vyras dingo—gal žuvo per 
bombardavimą, gal į Vokie
tiją pabėgo, kaip ir Tu.

Aš negaliu visų suminėti, 
kuriuos mūsų kaime išžudė.

neturima. Turima,' P a » * a *y*i gyvulininkystės 
bet pavergton Lietuvon at-. pastatų daugiau kaip vie- 
gabenami kolonistai visam n a m milionui galvijų ir 

kiaulių, be to 11,000 kitų 
gamybinių pastatų.

Kadangi vienkiemiai truk
dą kelti žemės ūkio gamy
bą, apsunkiną kolchozninkų 
ir sovchozninku kultūrini«. c
aptarnavimą, todėl per sep-

viena iš maskolių nacių 
komunizmu pakaustytų, ru
sifikacijos priemonė

Ar iš tų 1135 jaunuolių tynmetį numatyta perkelti iŠ
visi galės grįžti atgai į sa-

Iš manęs atėmė visą žemę vo tėvų žemę, kas ten žino. 
ir ten rusų šeima gyvena, o Kaip ir niek; 
aš turiu dirbti kolchoze, bet jų ten mirs 
senatvė ir nebepajėgiu nor-bus padėtų, 
mos išdirbti. Nelinksma

Kad žinočiau, kad laiškas dangėje.
Tave pasieks, daug ką para-

nezinos, kiek 
kalėj imanar

Lietuvos pa

šyčiau.

vienkiemių bei p a statyti 
kolchozų gyvenvietėse dau
giau kaip 110,000 gyvena
mų namų.

Tai tikrai didžiuliai pla
nai, kurie, tačiau, netiek 
siekia kolchozninko gerbū
vio pagerinimo, kiek jo to
lesnio išnaudojimo. Kreipi-

110,000 perkėlimų (septyn
mečio laikotarpyje) liks dar 
daug darbo.

Ką Šumauskas atidengė
Jei pasitarimo rezoliuci

joje operuojama daugiau 
bendrais posakiais, tai min. 
pirm/ šumauskas atviriau ir 
smulkiau prasitarė atskirais 
klausimais. ‘

“Daugelyje rajonų buvo 
mažai rūpinamasi gyvuli
ninkystės pastatų statyba,
žymi kolūkių dalis iki šiol 
dar nepastatė nė vieno gy
vulininkystės pastato. Pa
vyzdžiui, nė vienos

lams. Jei viensėdžio namai 
dar šiek tiek geri, kolcho
zas juos perims, įvertins ir 
užrašys į sąskaitą kolchoz
ninko, kuriam bus duodami 
naujai pastatyti ar perstaty
ti namai kolchozo bendroje

Iš diskusijų paaiškėjo, 
kad kolchozninkai labai ne
noriai priima partijos įsaky-

nimui tie projektai netinka.

SUNKIAI NUBAUDĖ 
8 UNUOS VADUS

Henderson mieste, N. C.,
. , . x x. , • i i- prisiekusiųjų teismas sun-

mus viską statyti kiek galint kiai nubaudė aštuonius tek
is molio. Bet kai išeities ki- vadus
tos nėra, tai, pavyzdžiui ,loksią išsprogdinti Hariet-

.vv.nvuuie raJon<i “ 20 JIenderson audyklą, kurios
*7 ®umausl^s ^uo, ™etu ?tatoT.ų Pastof*. darbininkai streikuoja jau
"* »nlo kolehn«.ma "»<— 15 statoma is molio.... uo itų metll lapkriėio

Is Ramygalos (Sniečkaus ,lėnesio. j„ byIą sprendė
pationizuojamo rajono) at- j2 prisiekusiųjų teisėjų ir 
vy kęs pasitanmo dalyvis j 4sus pripažin0 kaltais. Trys 
skundėsi, kad kolchozai ne- 'vnijos vadai gav0 po 10 me. 
tun is ko pastatam, stogų ka|ėjįm0> o penki kiti nu-
uždengti. teisti kalėti nuo 5 iki 7

Panevėžio, Pnenų ir kitų
rajonų kolchozų pareigūnai gjkirdamas jiems bausmę, 
pranese apie tokią netvar
ką: Vienas kolchozas gauna

čia siūlo kolchozams pasta 
tytuosius ar perstatytuosius 
namus perduoti kolchoznin
kams lyg ir nuosavybėn. Ži
noma, joks kolchozninkas 
negali turėti pakankamai 
lėšų naujosioms patalpoms 
iškart apmokėti. Tad išeis 
taip, kad jis liks amžinu 
kolchozo skolininku. Gali-

me-

eisejas Mallard pasakė: 
‘Unijos reikalingos. Bet

Mirė P. Radzevičius
i Liepos 21 d. Kaune mirė mosi autoriai (komunistų 

viena Petras Radzevičius, krik-centro komiteto in- 
veikė-isruktonai) kolchozams ir 

jas, visų seimų narys, pirma I kolchozninkams daro prie- 
Krikščionių D e m o kratų paistų, kad jie patys per 
Partijos, o vėliau Darbo Fe-,™*231 rūpinasi statybomis, 
deracijos. Jis buvo ištrem
tas į Sibirą, vėliau jam bu
vo leista grįžti į Lietuvą.

Tokį laišką gavo
mūsų skaitytoja. Čia matote jščioniškosios srovės 
ir laiške minėtus nužudytuo
sius kaistuose.

Laiškas nėjo per rusų 
cenzūrą, todėl jame pasaky
ta daugiau negu paprastai 
laiškai iš Lietuvos pasako.

Kolchozai įpareigojami sa
vo lėšomis ir medžiagomis 
ne tik ūkinius bei gyvena-

karvidės nepastatė 22 kol- mas dalykas, tomis priemo- 
ūkiai Varnių rajone, 18
Plungės, 21 Ariogalos, po - . - ... . .
18 Ramygalos, Skaudvilės ir cb0*0-3ei jis pasišalintų, (vienas,
Vievio rajonuose. netektų savo nuosavos in
padėtis ir su kiaulidžių sta- vesticijos. O diifcdamas kol- ----------

choze, uz savo ir seimos gy- chozinės statybos organiza-'tymai yra aukšteni už jus irtyba.

, . . nei kitas negali daro sąmokslus sprogdinti 
baigti namo. dirbtuves. Tokius ekscesus

Joniškio rajono tarp kol- 'įstatymai o įsta-

šumauskas išvardijo dar 
eilę kitų rajonų, kur kaimo 
pastatų statyba vyksta ne
patenkinamai.

Kodėl taip yra? Anot praktikuoją. 
Šumausko, dažniausiai teisi 
namasi, kad trūkstą statybi
nių medžiagų. “Iš tiesų, kai 
kurių medžiagų dar trūk
sta.” pripažįsta pats Šumau-

Kaip retinamas
Lietuvos jaunimas

Nelinksma okupuotos Lie
tuvos padangėje. Štai liepos 
21 d. Vilniaus radijas pra
nešė:

“V i 1 n i aus geležinkelio 
stotis. Šiandien nuo pat ry
to perone žygiavo tautiniais 
drabužiais apsirengę jau
nuoliai, išlydintieji sostinės 
jaunimo atstovai. Jie atėjo 
atsisveikinti su Tarybų Lie
tuvos darbo rezervu moky
klų auklėtiniais, kurie vyk
sta į Kazachstaną talkinin
kauti derli aus nuėmimo 
darbuose. Išvažiavo 1135 
žmonės. Gausiame darbi
ninkų būryje visų respubli
kos žemės ūkio mechaniza- 
vimo mokyklų apklėtiniai. 
140 darbininkų siunčia iš 
Panevėžio amatų mokykla, 
130—Vikiškių žemės ūkio 
mokykla ir kitos. Respubli
kos darbo rezervų mokyklų 
mokiniai dirbs Šostakovos 
srityje, kur pernai talkinin
kavo T. Lietuvos jauni-

AR SKAITĖTE

7 valandą traukinys išpa- 
lengvo pradeda judėti. Šim
tai jaunuolių mojuoja ran
komis, linki pasisekimo. To
kiais atvejais, paprastai, 
kalbamu trumpai” ... to
kiais žodžiais radijo prane
šėjas baigė savo pranešimą.

Mes čia tik galime paryš
kinti, kad tokiais atsitiki
mais trumpai kalbama, nes 
susikaupusios gerklėje aia-

venamąjį plotą turės galbūt cijos pirmininkas pareiškė, 
visą amžių skolas mokėti, kad tame rajone nė tų virti-, w 
Širvintų, Skuodo, Plungės ir nįų medžiagų nėra. Net žvy-!parišk? apeliuosiąs ) 
kai kūnų kitų rajonų kol- ir akmenis tenka iš labai ščiausiąjį Tribunolą. 

jau;toli vežtis. Esą 12 sunkveži-' 
mių, bet beveik pusė jų sto
vi, trūksta padangų ar kitų 
lalių. Įstrigtame gelžbeto- 
įio gaminių ceche nėra kra-

uz jūsų uniją.”
Unijos advokatas tuojau 

Auk-
chozai panašią tvarką

Dar eile būdingų 
smulkmenų

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelai-

Šumauskas pranešė, kad
muosius pastatus statyti, !X’S Taėtal"Trir._tarPk°l<=h°Zinių 

. {ii - * r sKas. laciau ir esamos esąiplytinm pajėgumas esąs la- 
DARBA7 !neteisinSai skirstomos ir ibai menkas. Dėl nepakanka-

-----  'status -buitiniam aptarta- ^dlL^KTSS.S? d^VykIų PIoto.t ?amy'
numeris ypa- rimui. Kolchozai tari sta- ™eSumas J*"*“ me-

pasKn stt mo, tai, p a vyz- tais buvęs mažesnis neguPaskutinis 
tingai 
jaudina
biro ištrauką iš didelį! pa- savo medžiagomis, nepra- cementą ardavę Klaipėdos’mibai kolchozuose ‘nramo- 
sisekimą turinčios M. Kati-sant ir nelaukiant “.s vai- uostui. Panašiai cem^tas'nfe įmonės pagaminusios 

esąs buvęs išpardavinėja- 700 metalinių formų cemen-

ai įdomus. Jame rasite'tybas vykdyti savo lėšomis,-džiui, Klaipėdos rajono kai 60%. 
nnancių cilerascių is Si-savo jėgomis u- kiek galint ku,ie ko|chozai jiems skirta I įvairijiems skirtą įvairių blokų ir čerpių ga-

šiškio knygos “Išėjusiems džios” lėšų ar medžiagų.
negi ižti.” idomu, supranta-“Reikia naudoti kuo ma- i.-- - - ‘‘i-x-hAl^vikn nil-'Liauda n.rktinin a»rhinin “ tU KOJchOZų. įtinemS CerpemS ir kitiemsmai paia^ytą bolševikų nu giausia pilkumų s.atvbimų /Galima snėti. kad knlchn-Imminiamo “tv- (Galima spėti, kad kolcho- 'gaminiams gaminti. “Ta- 

" zai taip padarė dėl to, jog čiau šios formos ir šiandien 
pasratu koi.suuk-jvienu cementu at-neišpirktos,” sako Šumau-

ratimas ir gam-.cijas, mažinant patalpų auk- ki-h v;
materializmas.” šti ” sakoma tame na- Rt negalima, reikia ir ki-ritas. Kai kūne rajonai kai- matena as. |stj . . . sakoma Ūme pas- tų statybinių medžiagų, o mo statybos ir statybinių 

tų kolchozams kaip trūko, medžiagų paruošimo atžvil-

kankinto prof. A. Žvirono medžiagų, o taip pat papra 
straipsnį “Materialistinis stinti (!) pastatų konstruk- 
istorijos supratimas
tos mokslų materializmas. įsų ... sakoma lame pas 
lame yra ir A. Baltaragio kelbime. 
straipsnis apie tai, kaip mesi 
įurėtume santykiauti su “rastinimo linkme 
Lietuva. Tas klausimas šiuo “Prastinti” reikia ne tik 

konstrukcijas, bet ir visą 
; ą m o n i ngas ^tatybą ir pastatų naudoji

mą. Siūloma vieton dvieilių

vis ojiesms ir

taip ir tebetrūksta.) jgiu esą “labai apsileidę.’

metu darosi 
kiekvienas s
žmogus turi jį sau įssiais- 
kinti. Tame numery yra ir 
daugiau Įdomių dalykų pa
siskaityti. Numerio kaina 
>1, galima gauti ir Keleivio 
administracijoje.

KAIP RUSAI
L1EIUVĄ SUSOVIETINO

Apie tai skaitykit knyge
lę—Lietuvos sovietizacija, 
kurią parašė Lietuvos žy
mus teisininkas prof. M. 
Roemeris. Kaina 35 centai. 
Galite gauti Keleivio admi
nistracijoje.

Jei tavu draugus ar kaimy
nas neskaito “Keleivk)”, 
gink išsirašyti. Kaina 
U na Uk tk

Ilgai šumauskas gyrė mo-!Kai kur plytų ir čerpių ga
lį ir kitas vietines medžią- myba esanti“žlugdoma.” 
gas, kurių, tačiau, kolchozai I Vienur kolchozas karvidę 
nenori naudoti, o reikalauja 1(85 vietų) pastatęs už 36

tūkstančius rublių, o kitur. , .. , . , Plytų ir kitų statybinių me-
statyti trieilius tvartus, aiba džiagų. Molio daug kur esą, 100 vietų karvidė atsiėjusi
prie esamų dar prie šono i_*x ---------- » — r - - - - - - - - -
pristatyti trečiai
lei priestatą, su žemomis 
sienomis. O kad būtų gali
ma viename pastate dau
giau galvijų sutalpinti, siū
loma juos tvarte laikyti pa
laidus, ne prie saito. Dar 
daugiau: Siūloma statyti 
kiaulėms ne pastovius tvar
tus, o šiaudinius namelius 
(būdas). šumauskas (min. 
pirm.) minėtame pašilaiime 
smulkiau atvaizdavo tokius 
namelius. Juos pastatą du 
darbininkai per porą dienų 
už 300-400 niblių, o juose 
telpą vidutiniškai 30 kiau
lių. Vienos vietos, įrengimas 
šiaudiniame namelyje atsi
einąs maždaug 20 kartų pi-

Plle..b .° bet jis nenaudojamas. Anot tik pusė tiek. Pasirodo, kad 
galvijų ei- šumausko, mažai tenaudo-‘apie 600 kolchozų neturi

IR JIS DŽIAUGIASI

Stalinas. išgirdęs, kad Nikita Ckrašriov, jo ištikimas mokinys, 
pakviestas į Washingtoną, atmerki akį ir šypsosi.

SIŲSK GIMTADIENIO ŠYPSE- - 
NAS TOLI, TOLI . . .

PER TELEFONĄ

Tai yra taip lengva. Tiek daug 
smagumo už tiek maža iš
laidų kai nepaprastas reikalas 
yra. Ir kiekvienos dienos rei
kale ... ir didelėj bėdoje 
. . telefonas yra tikras draugas..

NEW IN6LAND HIIPNONC ANO TtlieRAPN COMPANT

KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems metams

-ib

Kalendorius jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima 
užsisakyti. Nors viskas pabrango, ypač popierius ir paš
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. 
Kviečiame jį užsisakyti nieko nelaukiant Kaina 50 centų.

Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams 
bus įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.

Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo
me jau dabar siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
836 E. Broadway 

So. Boetoo 27, Maaa.
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208 milionai

Kas iinaudoja Sovietų 
Sąjungos gyventojus?

Leninas pareiškė: “Soci
alizmas yra monopolinis 
(vienui vieno šeimininko 
tvarkomas) valstybinis ka
pitalizmas, kuris naudoja
mas visų gyventojų gerovei; 
dėl to valstybinis kapitaliz
mas tampa socializmu.”

Kitoj vietoj Leninas yra 
pasakęs: “Kiekvienas mo
nopolinis ūkio tvarkymas 
yra stovėjimas vietoje, pu
vimas; monopolinis valsty
binis kapitalizmas — tai 
karinio pobūdžio katorga 
darbininkams.”

čia prisimena K. Markso 
“Komunistų M a nifestas”, 
kur pasakyta: “Visas kapi
talas ir visos gamybos prie- 

į monės turi būti centralizuo
jami proletarinės valstybės 
rankose.” Atrodo, K. Mark
sas šioje vietoje turėjo gal
voje valstybinj kapitalizmą, 
kaip priemonę socializmui 
įgyvendinti.

i Kuriuo būdu pažinti ir

J. UGDŽIUS 

(Tęsinys)
Sovietinis valstybinis ka

pitalizmas turi eilę požy
mių, kurie liudija, kad jisai 
nėra vykdomas visų gyven

skurdo šaltini—išnaudoji
mą, o tada jau pats savaime 
įvyks visų gyventojų gerbū
vis.

Tam naujam Sovietų Są
jungos vieninteliam kapita- 
listui-darbdaviui teko tvar
kyti milžiniško (apie septin
tąją dalį Žemės planetos 
sausumos) krašto ūkio rei
kalus: 1) nuspręsti kiek ku
rių ii* kokios rūšies prekių 
pagaminti, 2) palepinti vi-

tojų gerovei, t y. jis nėra so
cializmas, o tikrasis priver
čiamųjų darbų lageris arba som dirbtuvėm bei statybom 
katorga, kaip pavadintų jį žalios ar pusiau apdirbtos 
pats komunizmo kūlėjas medžiagos, mašinų, įrankių,
Leninas. 

Peržvelgę Sovietinės Ru-
kuro ir kitų daiktų reikalin
gų prekių gamybai, 3) orga-

sijos 40 metų istorija, mato- nizuoti techniškai tobulesnę 
me ten ne laikinę, bet nuola- gamybą, 4) plėsti ar kuiti 
tinę, pastovią komunistinio naujas pramonės šakas, 
sambūrio diktatūrą. Gyven- 5) mažinti gamybos savi- 
tojams yra atimta galimybė kainą, 6) nustatyti darbi- 
laisvai išrinkti savo patiki- ninkams atlyginimą ir pir
mus atstovus ii- pasakyti, kėms kainas, kad nebūtų 
kas daugumai jų naudinga darbininkų išnaudojimo, 
ir kas žalinga. i 7) organizuoti prekių bei

Valdžios prieš iškurnąs pi oduktų parduotuves ir pri- 
demokratybės pricipams ro- statyti joms prekes, 8) iš- 
do, kad Sovietinis kapita- spręsti klausimą, kaip be iš- 
lizmas ( jis gi yra šiandien naudojimo darbininkų gau- 
komunizmas) net arnauja ti iš kapitalistinio ūkio pelną 
visų gyventojų gerovei. So- ir kuriem reikalam jį sunau- 
vietinė valdžia po 40 metų doti, 9) ir eilė kitų uždavi- 
dar nepasitiki savo gyvento- nių.
jais. Ji žino, kad jie yra Dalis čia išvardintų veiks- 
priešiški komunizmui. Dėl mų rodo, kad senieji kapita- 
to ji laiko gyventojus nesu-'lietai vis tik yra dirbę ben- 
prantančiais kame jų gero- dmomenei šį tą naudingo, 
vė, nepriaugusiais spręsti p0 įvykusio Rusijoj per- 
politikos. klausimus kaip tai versmo komunistinė dikta-
daro visi tironai. tūrinė valdžia turėjo sukurti

Sovietini, tarnautojų jvairi«
aparatas ūkiui tvarkyti tarnautojų aparatą (mana-

gement), kuris tvarkytų vis- 
Pašalinimas savarankiškai ką apimančio (totalitari-

JIS KANTRIAI LAUKIA

C hampaign apskrities, IU- gyvulią parodoj čempiono 
vardą laimėjęs šveicaru veislės buliukas ramiai lau
kia, kol jo prižiūrėtojas vandens statinėje atšaidvs 
savo galvą. Paskui bus jo eilė atsigerti.

Naujosios knygos
—Sveikas, tėve! Kas gir- ir gero.

dėti? I —Bet, Maiki, mano dū- patikrinti, kada kapitaliz-
—Šlėktos n a u j i e n os, 'šia verkia, kad mūsų prezi- Inas yia vykdomas visų gy-

Maiki. dentas neklauso kardinolo l >entojų gerovei? Atsakymą
—O kas atsitiko? balso. Tartum ant zlasties tegali duoti tik tie “visi gy-
—Dar neatsitiko, ale at- 'daro priešingai. ventojai,” jų dauguma per

sitiks: šį rudenį Amerikon I .—O kodėl jis turėtų kar- savo atstovus Seime (kong-
atvažiuos komunistų popie- dinolo klausyti? Kas jam rese, parlamente) demokra-
žius. [kardinolas? Eisenhovveris tiniu būdu išrinktus, o ne _____ ______ ______

—Komunistai popiežiaus Amerikos galva ir viso sauja vadistų, nors dažnai ūkininkaujančių kapitalistų nio) ūkio reikalus. Visiems
neturi, tėve. jlaisvojo pasaulio vadas, o ir daug kalbančių apie liau- kej savininkų dar nėra kapi- yra suprantama, kad kiek

__O kas vra Chruščiovas? .ne kardinolo politikos vyk- dies bei tautos gerovę. Kie- trizmo panaikinimas. Jų stambesnė įmonė (biznis)
Juk tai ju šventasis tėvai dytojas-- Tod6‘..,kardinol° Menąs karalius ar.diktato- 

n-? flirdėąoii Rimha na. ; nuomones pareiškimai jam nūs skelbia, kad jis valdoCU HV . ___ ____ _____ _ wo_h7**- '

įdomus doc. A. Basalyko 
straipsnis —“Pietryčių smė
lingoji lyguma”, paimtas iš 
Lietuvoj leidžiamo žurnalo 
‘‘Mokslas ir gyvenimas”.

1 Tas straipsnis tuo įdomus, 
kad jis nusako daugiau ne 
200 kilometrų nusitęsusios 
nuo Ignalynos per Pabradę, 
[Vilnių, Varėną iki Druski
ninkų smėlingos lygumos 
'atsiradimą.
I Pasirodo, kad prieš daug 
tūkstančių metų toji lygu
ma sudaryta tirpstančių ir 
slenkančių ledų dar tada, 
kada visa Lietuva ledais š>u- 
vo padengta.

j Gerai daro Rinktinės re
dakcija, kad paima kas ver
tingesnio ir iš pavergtos 
Lietuvos spaudos. Mums to
ji spauda sunkiai prieina
ma.

Rinktinė yra pigiausias 
mūsų spaudos leidinys— 
'prenumerata metams tik 75 
[centai, o Nidos Knygos Klu- 
ibo nariams—pūsė dolerio. 
Nidos Knygos Klubo nariu 
gali būti kas nori, Įmokėjęs 
vieną dolerį.

Nidos Knygos Klubo ad
resas toks:

Nida Book Club 
Lithuanian House

132 Ladbroke Gardens 
London, W. 11 Gr. Britain 

J. Vlks

KNYGOS JAUNIMUI

Londone, Anglijoje vei
kia Nidos Knygos Klubas. 
[Jis stengiasi veik kas 3 mė
nesiai išleisti naują knygą, 
pačių lietuvių kūrinį. Štai iš 
eilės jau išėjo 26-ta knyga 

i—“Blaškomos liepsnos”, is
torinis buities romanas, pir- 
Įmoji dalis. Tos knygos au
torius Fabijonas Neveravi- 
Ičius, vienas iš to Nidos Kny
gos Klubo steigėjų.

I Autorius dabarties aki
mis mėgina įžvelgti į tuos 
metus, kada Lietuvos-Len
kijos jungtinė valstybė pra
dėjo smukti Rusijos iš visų 
pusių kamuojama, spau
džiama bei klasta ir melu 
ir kitomis suktybėmis pra
dėtas tos valstybės gyveni
mo ardymas ir sau jos že
mių prisijungimas. Autorius 
tiesioginiai ano aštuoniolik
tojo šimtmečio istorinių įvy
kių neliečia. Juos jis lyg ir 
palieka nuošalyje, o atpasa
koja to laiko tarpsnio Že
maitijos bajorijos baud
žiauninkų gyvenimą; vienos 
bajorų šeimos lizdo buitį 
nušviečia. Nepamiršta ir tų 
baudžiauninkų, kurie tam 
lizdui priklausė. Autorius 
geras pasakorius. Jis gyva, 
turininga kalba aprašo anų 
metų Žemaitijos padykusių 
bajorų gyvenimą ir kartu 
baudžiauninkų s k u r d žią 
buitį. O taip pat ir lietuvių 
bei lenkų susidurimus su 
rusų kariuomene, kuriuos 
teko pakelt žemaičių bajorų 
Skirgailų šeimos vy rams.

Lietuvių kalboj tai reta 
mūsų dailiosios ras tijos 
knyga, kur paliestos praei
ties Žemaitijos bajorų ir 
baudžiauninkų buitis.

Autorius parodo, kad ir 
anuomet būta baudžiaunin
kų, kurie abejojo, kad esa
ma “rėdą būtų nuo Dievo,” 
nes joje teisybės nebuvo.

Knyga skaitytina, ypač 
šiuo metu, kada Lietuvoje 
įvesta bolševikiška baudžia
va ir kada siautėja nauji 
raudonieji bajorai.

RINKTINĖ
Anglijos Lietuvių Nidos 

Knygos Klubas pereitais 
metais pradėjo leisti leidinį, 
pavadintą Rinktinė. Jis išei
na kas trys mėnesiai.

Tai mažo fonnato 80 psl. 
leidinys, kur sudedama per 
tą laiką mūsų laikraštijoj 
pasirodę įdomesni straips
niai iš istorijos, ir kultūros 
gyveninio.

To leidinio jau išėjo 3 nu
meriai. Paskutiniajame yra

kapitalai yra likę. Tik jie negali gyvuoti be raštinės su 
yra jau tvarkomi iš vieno įvairiais tarnautojais, pa- 
visavalstybinio centro. Pa- prastoj kalboj vadinamais 
ėmusi krašto kapitalus bei baltakalnieriais. Valstybinis

nėra privalomi.
—Maiki, tu apie kardinolą

valstybę visų gyventojų ge
rovei ir daro viską jų laimei. __

ve aukštyn, kai Išgirdo^ kad kalbėk su pavožone, ba ga- Jei sutikti su tokiais valdo- gamtos turtus savo nuosa- kapitalistas turėjo samdyti 
Nikita ketina atvažiuoti. K gauti per nosį. |vų posakiais, tai išeitų, kad jvybėn ir valdyman, sovieti- vieton vieno tarnautojo tris

tai kokia čia no- —Tėve, Amerikoje mes nacizmas, fašizmas, o juojnė vyriausybė ne tik nepa-arba daugiau, tai yra kele-
turim žodžio laisvę, todėl- ir labiau komunizmas yra san- šalino išnaudojimo dirban- riopai daugiau tarnautojų

__ Z.;a Maiki blmrian no- aš, kaip ir kardinolas, ar bet tvarkos, artimos socializ-įčiųjų, brt priešingai: ji ke-palyginus propofciniu mas-
eu nelaimė Visa Amerika koks kitas pilietis galiu pa- iar vedančios j jj. jleriopai padidino jų išnau- tu su privataus kapitalo šali
kėli užsikrėsti bedievišku 53X0 nuomone> Laimingi le ngvatikiai: įdojimą. Proletarų klasė Ii-mis. ūkio požiūriu anie 2 iš
® - - — —Nuvaikė, nesibarkim. Jiems pakanka išgirsti aukš-j ko, kaip buvusi, beteisė ir trijų tarnautojų dirba ne-

—Aš, tėve, bartis niekad tosnės valdžios ar ponų tvir-!skurde gyvenanti. Kapita-naudingą, neproduktingą 
nenoriu, bet tėvas visadą tinimus bei pažadus, ir jie listų vietoje iškilo nauja so- darbą ir prilygsta tiems, ku- 

” i-o; no. iau turi tiesa. Tačiau, kas

siemęs uz kelnių sėdynės 
net tris kartus patempė sa-

—Na, 
laimė?

reikėsmokslu. Kur tada 
mums pasidėti, a?

-Amerika, tėve, plati ir sifll;li •■per nosį,ilga, vietos užteks visiemsu lRau visybę*, kuri tėvui nori įsitikrinti, ar vaistyto 
Chruščiovą pasikvietė Ame- nepatjnka. j uis kapitalizmas, ar kuri ki

—Bet tu pats, Maiki, da- -ta santvarka yra iš tikrųjųrikon pats prezidentas Ei
eenhower, reiškia, jis nema- žnai man Sakai', kad teisy- [vykdoma visų gyventojų ge
to jokio pavojaus.. Tėvas nėra ant §io svieto i rovei, turi stebėti ir svansty-
nusigandai be reikalo.

—Maiki, dėl to aš ir nu
sigandau, kad jį kviečia

kai aš pa- jau turi tiesą. Tačiau, kas cįajjnė klasė, ' valstybės ir rie gyvena iš svetimo darbo, 
ūkio ir komunistų partijos kitaip pasakius, prilygsta iš- 
stambesnių tarnautojų ku- raudoto jams. Čia yra kaltė 
rių interesai nesiderina su komunistinės vyriausybės, 
darbininkų interesais. Va- kuri nenori ar nesugeba 
dinti komunistinę bolševikų tvarkyti reikalus mažesniu 
santvarką proletariato dik- kiekiu tarnautojų. Tiek Sta- 
tatūra yra skaudus pasity- lino, tiek Chruščiovo laikais

—Aš taip nesakau, tėve. vyriausybes. darbus.
Aš sakau, kad teisybės nėra - Šiandien turim prieš akis
tik tada, kai ji pati sau dvd kapitalizmo rūšis (for- čiojimas iš sovietinės Rusi- komunistinė valdžia stengė-

pats prezidentas. Barono prieštarauja. P a vyzdžiui, mas): 1) gausaus skaitliaus 
kardinolas Kušingas aną- • kas vilkui tėisy bėgtas ožkai privačių savarankiųį kapita-
dienliepė visiems protes-iret€įgy^g .šitokiu atveju aš savininkų kapitalizmą, munistinis socializmas yra kapitalizmas reikalauja 
tuoti prieš tuos, ką norėtų gajęay, kad teisybės nėra. pavyzdžiui, J u n gtinės*e ne kas kita kaip valstybinis daugiau jėgų tam pačiam

jos darbininkų. Leninas ne- si s u m a ž inti tarnautojų 
klydo sakydamas, kad ko- skaitlių. Veltui. Valstybinis

Maskvos bosą čia matyti. get „aiį bp-j jr {oks faktas, ’Amerikos Valstybėse ■ ir 2) 
“Aš keliu savo balsą prieš kurio užginčyti negalima’ (vienintelio visoj šalyj kapi- 
sumanymą kviesti Amen-; Pavyzdžiui Jungtinėse Vai- talisto-valstybės kapitaliz- 
kon Čhraščiovą” pasakė mą, pavyzdžiui, Sovietų Są-
raudona kepurę užsidėjęs nuo valstybės, čia jau ne- junga.

kapitalizmas. darbui atlikti. Čia yra vie-
Kadargi yra žmonių abe- na jo nepagydomų ligų. 

jojančių ar ginčijančių šį Pašalinus vienus išnaudoto-
Lenino tvirtinimą, tai jo pa- 'jus, atsirado komunistinio 
rėmimui randu reikalinga kapitalizmo santvarkoje ki- 
nurodyti keletą apraiškų ar- tame pavidale nauji išnau-kardinolas. Ir jis ragino ki

tus kelti protestą. Aš raida
vei sukalbėjau rožančių ant: ka(Į bažnyčia atskirta nuo;ta®oma» tobulinama. Kapi- 19m. Rusijoj sovietinė j Antra nenacvdoma ko-

užginčijama teisybė. Ir viena ir kita kapitaliz-
—O ką tas reiškia, Maiki, ;m? forma palengva kinta, ba įvykių iš Sovietinio ūkio. 'dotojai 

i.ovnvZ,-.! otcUrto ;taisoma, tobulinama. Kani-i m Pneitm* enviotinė i » .
tos intencijos. Sakau, valstybės?? italizmo kitimas vyksta pas-
Amen! Nikita savo kojos j  jai reiškia, tėve, kad tangomis darbininkijos, ku-
Amerikon neikels! Karcli- bažnyčia neprivalo kištis į kapitalistinė ūkio san-

revoliucinė vynausynė. ta- uiuristinės santvarkos liga 
pusi visų pramonės įmonių pareiškia tuo, kad aukšte- 
savininke ir seimininke, tu- sniejj tiek ūkio, tiek parti-

sudalydami naują
____ x lini sluoksnį hi*1)h klusc.

čios vadai neiškenčia. Jie d^J asmens pavergimo ir jo milionų, o dabar 208 milio- parp ju atstovų diktatūri-
atvažiuos Amerikon pas Ei- yjg bando valstybei diktuo- laikymo vien būtybe gami-.^ai) maisto produktu ir pre- r )0 kapitalizmo ir darbi-
senhowerį į svečius, o pas- tį. žinoma, ir bažnyčias nimui pelningų prekių, ne-” - — J-----------’ 1
kui Eisenhoweris važiuos žmonės kaip piliečiai gali suderinama su žmonių ma- 
Maskvon pas Chruščiovą savo nuomonę reikšti, bet teisybės supratimu. An- _______ __
paviešėti. Maiki, tikėsi ar tik kaip privatūs žmonės, o tra- Ja« 7™ išiyškęjusi pa-'gaus prigimčiai bei savinau- KadangTto naujojo ponu
ne, tie žodžiai pntrenke ma- bažnyčios vardu. tiek kapitalisto, tiek .dai senieji kapitalistai žiū-rankose yra i>oli-

i.įvalstybės, šalinti beturčių rėjo sau pelno. Jie neturėjo įinė įr militarinė galia bei 
metenalimus nepriteklius, pareigos rūpintis darbinin- teroras, tai darbininkija toj 

kų gerove, čia kapitalizmo kovoj kol kas vis dar pra- 
yda. Atėjusiai gi su šūkiais jajmk
sukurti darbininkijos lai
mingą gyvenimą 
valdžiai teko uždavinys ap

kvietė tą nevidoną atva-'pricipo laikosi. Bet bažny- pagnndinės ydos, būtent, įgyvento jams (tada apie 150 
žiuoti. Girdi, Chruščiovas ”------ gemine — - j_i—

nc kaip perkūnas iš giedro, 
dargaus. Net akyse sutemo, statyti tau klausimą. Tu sa-, 
Rodos, visas svietas apsi- kaj kad valdžia nesikiša į|

-Maiki, aš norėčiau pa-

vertė aukštyn kojomis 
Ar tau nebaisu?

—Tėve, baisu būtų tik ta
da, jei mūsų prezidentas [tas teisybė, ar ne? 
pradėtų kalbėtis su Sovietų 
diktatorių atominėmis bom
bomis. Bet kada jiedu pra

bažnyčios biznį, ar nesakei? biznio.^ Tai apie kokį biznį 
—Sakiau, tėve. į tu kalbi?
—Nu, tai kaip išeina: ar —Tai geras klausimas,

i? tėve; bet palikim jį kitam
—Teisybė, tėve. [kartui, nes šiandien išeitų
—Kažin, Maiki, ar tu čia perilgas mudviejų pasikal-

nedarai apmilkos. Aš nuei- bėjimas. 
deda viens kitą lankyti ir j nu bažnyčion visada, ale| —Okei, Maik, neužmiršk 
svečiuotis, tai iš to gali būti I niekad nematau tenai jokio iateiti kitą savaitę.

/ • * *• * I.IU IVClĮ/i V<X I 1VS9 11 1IO1 "J
kių, pradėjus duonos gaba- ninkijos eina kova panaši } 
lu, adata ir kt. . (kovą su anais sunaikintos

Ištikimi egoistinei žmo- santvarkos k a p i t alistais.

. x. . šia būdingą valstybiniam 
so\ įetr ei kapitalizmui neigiamą ap-

. . , raiška stipriai išryškino ju-rapirti gyventojas darbu n- ew|a;.^ '1)Uvęs
duoti tok) uz aibj. kad kie- jj. Džilas knvąoje “Naujoji 
kviena seimą galėtų žmonis- kjas£ ” 
kai gyventi. Ji pasiėmė pa
reigą pašalinti pagrindinį (Bus daugiau)

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
suaugęs. Todėl tėvai turi 

i parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi- 
uomet atsiminkite knygą ir 

’ą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
ias jaunimui tnkamas kny

gas:
JAUNI DAIGELIAI. J. NarūnCs Kra- 

žū» eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, ąausiai 
papuošta paveikslais, 5G psl., kai
na .......................................... $1.50.

GINTARfeLfc, J. N arūnės yraži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina ............... $0.05.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios, pasa
kėčios, 17-3 psl., kaina $2.00

NAKTYS KARALIŠKIUOSE. Liu
do Dovydėno apysaka. l»ix psl., 
kaina ....................................... $2.00

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ka- 
rono apysakaitės vaikams, psl.. 
kaina ...................................... $1.50.

JŪRININKO SINDBAIH) M (>- 
TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ............................... $2.00

DVYNUKĖS, N. Butkienės a: 
pysakaitės vaikams. 34 psl., 
kaina ........................... $1.00

LEKUčIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl., 
kaina ............................. $2.50
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MOTERŲ SKYRIUS
, i.-1--HEa.'

SOFIJA ČIURLIONIENĖ

MERGIŠIUS
(Tęsinys)

—O tai Dievo meilė: kaip žmogus su savo burnos 
vėju išpūsti gali.—lyg kokia dausų paukštė. Tūlam tiko, 
bet vis dažniau išgirdai ką pasakant:

—Tas mergišius . . .
Taip praėjo vasara, ruduo . . . Apolinarą kur rasi, 

kur nerasi, o Lezgiuose prie kiekvienos pramogos tikrai 
rasi. Šaltis žemę sustyrino, kūlės —mynės prasidėjo, tas 
kur buvęs, kur nebuvęs—vis čia. Jam nė motais, kad lez- 
giškiai dainininkai, jani užtraukiant šnairomis žirn i ir 
prie dainos neprisideda, tik i šąli eina ir kits kitus ati
traukia, kaip antai Motiejus, kurs čia pats tas dainininkas 
vedėjas pirma buvo. nors ir prašindavosi. Tų šnairų Apo
linaras lyg negirdįs, lyg nematąs.

O visi jau pradėjo stebėti, kad jis apie Žiobrių Kot- 
rikę sparną rėžia, tą pačią rudakikę, smailanosikę, kur 
ir tas Motiejus Sudeikis Įsižiūrėjęs buvo. Pirma ir jis jai 
ne pro šalį buvo, tik jai buvo pikta, kad tas nesiskubifio 
su piršliais. O Motiejus tai jau toks tikras lezgiškis, antai 
prie darbo: tai kai ims, tai ims, žiūrėdamas net aiktelsi, 
kiek jis galėdavo pakelti, panešti, koki barą išvaryti, bet 
kol prisirengs, kits ir pokaičio išmiegos. Girdėjai ji daž
nai pasakant:

—Atsileidęs darysi — riktingai padalysi.
Prie vedybų taip pat iš tų nepašankiųjų buvo, akim
—Apsižiūrėsi — nepasigailėsi, 

tik tą Kotrikę varinėjos ir karts nuo karto pasakydavo: 
—O tuo tarpu ...

O tuo tarpu tas Apolinaras . . .

mass. senatorius jok n povyers tarp gražuolių

senate pirminikas John Powers (vidury) Įteikia jo paties paaukotą taurę N. 
Anglijos lietuviu gražuolei Ritai Mickev ičiūtei, kuri iš 5 kandidačių pp. M inkų pi
knike buvo atrasta gražiausia. Iš kairės i dešine eina kandidatės Alicc Chase iš 
Deih::m. Irena Skulte iš Dorchesterio, Pfcvliis Prakapaitė iš So. Bostono, šen J. 
Fovvers. Rita Mickevičiūtė iš Pembroke, Georgianna Tamulytė iš So. Bostono ir Ann 
Kudirkaitė iš YValpole (1958 m. gražuolė).

t

Gėlės ir meile ŽYMIU VOKIEČIŲ 
MOTERŲ TARPE

ANKSTI RYTĄ

Anksti lytą 
Aušrai tekant 

Tu pažadink 
Mane . . .
Ir mes eisim 
Pasidžiaugti 
Miškais ošiančiais, 
Upe. •
Mes sutiksime 
Saulutę — 
Spindulėliai 
Pabučiuos . . . 
Skinrim melsvąją 
Žibutę,
Piemenėliai 
Paraduos .. .
Ei, drauguže!
Mes prisieksim 
Vargti, džiaugtiesi 
Drauge —
Rankas saulėn 
Mes ištiesim — 
Susivienysim malda

Tyrų Duktė

GAUSIME ĮDOMIŲ ŽINIŲ 
U MĖNULIO

Washingtono ž i n iomis, 
yra daromi pasiruošimai nu
siųsti raketoje seismografą 
i menui}, kad siųstų iš tenai 
žinių apie mėnulio “žemės 
drebėjimus.” Tikimasi, kad 
tos žinios-išaiškins ilgameti 
klausimą: iš kokios medžia
gos tas žemės palydovas su
sideda ir kaip jis atsirado.

Šj sumanymą anądien at
skleidė National Aeronau- 
ties . & Space administraci
ja, kuri davė Kolumbijos 
Universitetui ir Kalifornijos 
Technologijos Institutui už
sakymą pradėti planuoti 
“mėnuliui” s e i s mog/afą. 
Seismografu yra vadinamas 
instrumentas žemės drebė
jimams rekorduoti.

Kiekvienam tų universite
tų Įmokėta po $130,000 
rankpinigių. Manoma, kad 
užbaigtas projektas kanuos 
apie $1,000,000.

NEĮLEISIU Į NAMUS

J atėjau i balių, bet tik todėl, 
'kad mes prieš tai buvome 

Vieną pusiaunakti Aukščionių kulti sukilo, o naktis kine (judomų paveikslų te
buvo mėnesiena, — nors knygą skaityk. Į jaują eidami atre). Su Kaziu aš buvau 
vaikiai pas kūdrą sustojo ir ėmė ledą bandyti,—tik stai- susitarusi susitikti jau ba- 
ga Motiejus ir sako:

—Žiū, kas ten? Lyg kas aukštas iš Žiobrių klėties 
išėjo ir smuko i patvorį.

V. FUNKIENE
Birutė karšiai kalbėjo: nintelė svajonė.
—Tik pagalvok, kaip at- Į Slibino nasrai — Aš no- 

’sitinka! Tą syki aš su Jonu rėčiau su tavimi paflirtuoti.
Rugiagėlė—Mano meilė 

gili, kaip jūra.

iuje ir galvojau, Raa soksiu 
u juo kaip visada. O kaip 

atsitiko?! Aš einu j salę, 
—Bene patvorius saugosi,—susijuokė jų samdytasis .aiKa?1 tik vie-

vaikis, o Motiejus ne šnypšt, tik ziun pne tvoros pnslm- <!aęė Jora(? ir ~nori„ ’ azįui
kęs, tai ir vaikis ausis pastatė: eražiai “laba diena”

—Gal vagis
pasa-

sus

Pakalnutė (Gludišius)— j- 
Tu geras draugas. 
Heliotropas—Tu gražuolė.

Jasminaš — Aš negaliu 
būti ištikima. (Matai, ką 
aš jam daviau .. .)

Birutė nespėjo baigti kal
bėti, kai suskambėjo skam-

Aukštąją mokyklą baigu- 
gusių moterų d r a u g i ja 
Hamburge neseniai surengė 
pobūvi vieno didžiųjų laik
raščių “Hamburger Abend- 
blatt” redaktorei dr. H. Mi
chaelis pagerbti. Ir aš buvau 
pakviesta viešnia, nes tik

Daug yra žmonių, bet dau
giau veidų, nes kiekvienas 
žmogus turi daug veidų.

R. M. Rilke

Viename Škotijos mieste
lyje išrinko tarybos naiį. Jis 
pats džiaugėsi, o kiti ji svei
kino. Bet kitą dieną atėjęs 
jis pareiškė atsisakąs iš pa
reigų, nes žmona pasakiusi:

—Arba aš, arba tarybi- 
ninko pareigos. Jeigu būsi 
taryboje,, neįleisiu j namus.

Taip reikalams susidėjus, 
aišku, tas skotas turėjo iš ta- 
rybininko pareigų atsisakyt-

ruoju nariu, būdama užsie
nietė, negaliu būti.

Pobūvis hnvn vipnnip ii 
Hamburgo rotušės salių. Su
sirinku apie 80 moterų. 
Nors ten nebuvo nė vieno

IMKIT ir SKAITYKIT!
vyro, bet visos buvo

būtis. Pasiuntinys atnešė gražiai ir puošniai apsnen- , -3DP 
jai nedidelę puokštę gėlių— .tusios. I aip ir reikia, nes

lašinių palties, juk Žiebriai gar- ];vtį, o ųs t*k šaltai pažVel- irisų ir baltųjų gvaizdikų. įsvaziai apsirengus asu 
:__L.. • ___  n _____ i --------------: Birma malonu naciai s^u.

O Motiejus vos beiškaiba pro suspaustus dantis 
—Žinau, koks čia vagis ... To 

ties ar išnaujos,—pamokysiu aš tavą

Ji paraudo ir laimingai nu- Pn'ma ma.onu pačiai s<»u 
sišypsojo sakydama manri A° .pirmininkės di. E. 

man tereikėio: pal- tonas! Aš nusisukau, pama-i“Dabar vėl viskam gerai su Lausbmg - Asher, žinomos 
sviri čiau vienoje vazoje iazmi- mano Kaziu.” advokates, žodžio, kalbėjo• • • i_... r,___ \ t . i „—,« -- dr. H. Michaelis. Ji savo

gė į mane ir padavė man 
dvi geltonas rožes . . . Gel-

sun-
ateio ama

ūgio šviesią 
švelnaus Vvido 

žvilgsnis daro mane laimin- bruožų. moterį, sunkiai ga-

nė
suvadino
darydavo
nos perdaug pakvipusios buvo. Tik j sodžiaus gal? bėgti nieko' nesuprantu, atsiprašau.
neleido, kad Petris nepajustų. Gerą, tvirtą lygią kartį, ilgą ka tu saka;; rožės, jazminas! —Irisai—Jau vienas tavo blonomę, 
nuo trijų sieksnių suieškoti liepė ir virves linines, o visi j/t. t:

Be šitoj vietoj nuolat skelbtų ŠVENTADARBIAI, 1 veiksmo 
knygų Keleivio dministracijojej tragedija, N. Gintalas, 33 p?U

labai įgalima gauti dar šias knygas:) kaina ............................ $0.25
FOR LITHUANIA’S ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,

FREEDOM, parašė S. A. VikJ 23 psl., kaina ••••••• $0-1®
toras. 32 psl.. kaina 50 centų i KRAUJAS IR KERŠTAS, no\e- 

fŪKININKO SINDBADO NU0-| jes? v- Kirlys, 10., psU 
TYKIAI, Įdomūs pasakojimai *ail» ••••••••••-•• •
jaunimui, 108 psl.. kaina $2-00 LIAUDIES DAINOS gaidos 

KAKTYS KARALIŠKIUOSE,! mišriam chorui. V. Banaitis,
Liudo Dovydėno apysaka. 168: ' ’čnrT at"i7"apit a°
nsl kaina $2 00 KAS YRA SOCIALIZACIJA,

BEPRIKLAUSOMOS LIETU-1 K. Kautsky, 31 psl., kai-
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka-' T»a ••••_••••••••••••• •
rys. 225 nsl., kaina .. $5.00 sLIUBINe IŠKILME, 1 \eiks- 

Š DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K-l mo komedija, 29 psl.. kai-

bėgiojo, klausė, matyt, nuo pavasario jau jie įniršę buvo.
Vargšas Apolinaras, iš klėties, iš meilės šilumos išė- 

jęs, pamatęs Už tvoros prie kūdros vyrus stripinėjant,— 
liuoktelėjo į patvorį. Jeigu jis būtų ėjęs ir nuėjęs, niekas 
nebūtų sužiurę: būtų pagalvoję, kad ir Žiobrių jau kulti 
keliasi, bet ne, jam taip gi jos surizgo, kad nė pats nepa
sijuto, kaip tam patvory tarp sausų karklelių stiebų išsi
tiesė ir guli lyg stuobris, ir laukia kol anie išsiskirstys. 
Bet tie vis čia ir čia gūrinėja, šnekasi, o ką—negirdėti. 
Bet netruko suprasti Apolinarėlis, kad jo daliai jie čia 
stripinėja, prie kažko įuošiasi. Jei būtų šokęs ir bėgęs, 
gal būtų išbėgęs: kojos ilgos, o prireikus gi—dvigubai iš- 
tysta, tik kad tie, kur vejasi, ir taip pat žirklių nesiaury, 
o tas laukas plynas . . . plynas . . “Dar ims šaukti, kad 
vagis, Motiejus šaudyklę turi” . . . galvojo ir vėl tikėjos, 
kad anie šiaip sau slinkinėia. miegus vėdina, bet ne; visi 
į tą pusę per tvorą sušoko . . . ratu jį apstojo . ..

Įsikniaubė į stagarus Apolinaras ir nė krust, tik gir
di, kai Motiejus sako:

—Vyrai, tą rastagalį imkit i jaują, krosnį pakursim.
Apolinaras ir apmirė . . . nogi jį gyvą degins?
—Ritinkit iš patvorio.—sako Motiejus ir spirtelėjo 

į spiriamąją vietą.—prišalęs ar ką ?
Apolinarai dingt: “Apsimesiu girtas . . . Negi girtą 

žudys . . . juk girtas—tai ę irtas, ir ką jau aš tokio pada
riau nedaromo?” Ir raugteiėjo vaikis iš viso skilvio ir 
kad praplius keikti, visų nelabųjų iŠ pragaro versmių 
šauktis ir neva keltis bando, ir vėl sugūra ...

—A,—sako Motiejus,—tai ne stuobris, tai tas mergi
šius Apolinaras . . . sveiks . . .

Apolinaras tik burbuliuoja, lyg nesavam prote ir 
raugi visa gerkle. Bet Motiejus mato, kad tas apsimeta, 
ir sako:

—Na, mergišiau, kad blaivas būtum, galėtum mene- 
sienoj kaip pamėklė namo su dovana keliauti, bet kadangi 
ant kojų nesilaikai, tai, kol išauš, patūnosi alksnio atsi- 

Nulodta ) 7 paL

— tai tu nesupranti 
gėlių kalbos. Jei nori, klau
syk, aš tau paaiškinsiu, ką 
kuri gėlė reiškia:

į ėjau Įsivaizduoti, kaa jos
-O ką tu jam dabar at- P^ai gaji pakelti tokią di- 

.'•delę atsakomybę.

Račdora rožė—Aš myktu 
tave aistringai.

Bajta rožė—Aš myliu ta- ~ Kaip manote, mielos skai- žurnaliste, 16-kos j moterų ve su tylinčiom lūpom. ytytojos, kokią gėlytę . gaus organizacijų pirtnininke dr.Geltona rožė—Aš žinau, Kazys, kai jis susitiks su p. Eckardt. Ji pažadėjo ma- kad man buvai neištikima. Birute? Parašykite “Mo- ne suvesti su atskirų orga-
(Supranti dabar, ką jis no
rėjo man pasakyti, Įteikda- 
damas geltoną rožę?)

Raudonas gvaizdikas — 
Aš myliu ir gerbiu tave.

Tulpė—Mano mintys su 
tavimi net sapne.

Alyva—Tu esi mano pir
moji didelė meilė.

Neužmii suole — N e u ž- 
miršk manęs.

Chrizantema — Tu turi 
gražiausias akis pasaulyje. 
‘(Jas Jonas man davė, bet 
kas iš to?)

Narcizas—Tu esi tuščia 
r egoistė.

Žibutė—Aš guliu prie 
tavo kojų.

Anemonai—Aš būsiu tau 
visada ištikimas.

Mimoza—Kodėl tu tokia
jautri?

Calla — Aš nugalėsiu 
tave.

Imortcliai—Mano meilė 
bus amžina.

Raudona aguona—Many
je dega ugnis.

i Margarita—Tu mano vie-

•u Skyriui?'

abiem džiaugsmas

John Manson Owens 7 die
nas išbuvo įkritęs į vienos 
mylios gylio tarpekli Grand 
Canyon. Arizonoj. Jis mai
tinosi kaktusu ir kažkokio
mis laukinėmis pupomis. 2 
jo bendrakeleiviai žuvo. I.i- 
goninėj jj aplankė tėvas.

nizacijų atstovėmis, kad aš 
-- galėčiau geriau su jų orga

nizacijomis susipažinti.
Teko susipažinti su kelio

mis kitomis iki šiol nepažį
stamomis Įdomiomis mote
rimis ir iš jų įdomaus iš^ir- 
s^i.Vėliau bus progos ir su 
Tamstomis pasidalinti tuo, 
ką patyriau. J j

Buvusi draugijos' 
ninkė dr. E. Plett pasistengė mane išreklamuoti lietuve 
korespondente. Tas aĮkrei 
pė i mane kitų dalyvijį didesni dėmesį. Man buvo pro
gos priminti joms pfeiLffeJ 
tuvą. Su savim turėjau.Ęu- 
ropos Lietuvio numerį,-# ro
džiau, verčiau.

Kavos metu buvo diskusi
jos Įvairiais klausimais.' < š

v.

i

AOSŲ ATSTOVO ANGLI

JOJ NAUJAS ADRESAS 

Dabar jis yra toks: J.;

Kraučiuno eilėraščiai. 124
psl.. kaina .................... $1.00

/ARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
str.), 196 psl., kaina .. $2.00 

JETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psL 
kaina 25 centai.

IAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai 5 i

MOTERYSTĖ, J. E. Georg, 
daug patarimų kaip natūra
liai gimimus reguliuoti, 224 
psl., kaina .................... $3.00

CELIAS I PASISEKIMĄ, J 
Grabau-Grabausko patarimai 
kaip elgtis visokiais atvejais, 
144 psl., kaina ........... $2.00

LIETUVIŲ TAUTINĖS PUOŠ
MENOS. Vladas Vijeikis, 
42 psl-, kaina ................ $.50

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

daukio. 97 psl.. kaina .. $2.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai. 

na 50 centų
DAKTARAS Iš PRIEVARTOS, 

3 veksmų Moliero komedija, 
59 psl.. kaina 30 centų

KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO, 
Z. Aleksa, 76 psl-, kaina 25

'entai
DIDYSIS SAPNININKAS, 185 

psl. kaina .................. $1.50
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pysakos, A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centu

MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai, 
J. Motekaitis, 31 psl., kaina 
15 centu.

CARAS SIBIRE. 1 akto vaidini
mas. 42 psl.. kaina 25 centai.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVE
NIME, J. Baltrušaitis, 32 psl., 
kaina. 15 centu-

SLAPTAS GINKLAS, 1 veiks
mo komedija, J. Steponaitis, 
30 psl.. kaina 15 centų. 

’GYVUTJU PROTAS, 212 psl.. 
į kaina 75 centai.
UŽSIENIO LIETUVIAI. P. Ru- 

seckas, 56 psl., kaina 50 centų
APIE TURTŲ IŠDIRBIMĄ, 

139 psl.. kaina 50 centu
Venckūnas, 1 Rockwell SOCIALIZMO BLAIVUMAS, 

l , PeUamkM, huu «*..

na ..................................... $0.1*5
MONOLOGAI IR DEKLAMA

CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25 
EILĖS IR STRAIPSNIAI

(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25 

ANARCHIZMAS, 29 psl., kai
na • $0.1-)

SALOMĖJA; vieno akto drama,
, 5» psL. kainą............. - $0-25
DEBATAI . SOCIAIJSTV SU 
j^OjfiBKAŲAIS, 45 psl.. kai- 
1 • na $0. l ■)
DĖL PINIGŲ, 3 veiksnių dra

ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ..........   $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina $0.25 

DIEVO TEISMAS, parašė Ne- 
vezinskas. 16 psl-, kaina $0.10 

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. «S0 psl.,
kaina ............................ $0.20

KUNIGŲ CELIBATAS (kodėl 
kunigai neveda), 58 psl.,
kaina ............................ $0.25

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage
dija, 61 psl., kaina ..!. $0.25 

KARĖS NUOTAIKOS. vieno a- 
kto - veiksmo drama, 42 psl.,
kaina ............................ $0.20

CHAMAS IR APAŠTALAS. 3 
veiksmų komedija, 48 psl.,
kaina .......................... $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA,
32 psl., kaina.................. $0.10

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10 

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ....................................... $0.75

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15 

DAINOS APIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ..................................... $0.75

ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltru
šaičio eilėraščiai, 151 psl., 
kaina ..««•».••••... $0.75 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Rrnadwav 
‘ 27.
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Socialistai nori laisvės
Sov. Sąjunga nenori jokių 

neitralių juostų, kurios pa
stotų jai kelią j Vakarus. 
Todėl nėra jokios vilties, 
kad darbiečių siūlomas pla
nas bus priimtas, Sov. Są
jungai, be to, reikalinga

M ergišins
ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

Keleivyj jau buvo rašyta punktus konfereniijoje išdė- 
apie Rytų ir Vidurio Euro- 'stė mūsų delegatas J. Gleių- ® 
jx)s Socialistų Uniją, kuri ža. JĮ ... .. . ...
Internacionalo kongreso iš- į įvadą i diskusijas apie lovakijos ir
vakarėse Hamburge turėjo tarptautinę padėti padarė . Vokietijos pramonė, 
savo konferenciją, bet ir aš Bruno Kalnibš (Latvija),,®0™0! Sąjunga P.8?,‘T*’ 
roriu dar apie tai ši ta pri-.iškeldamas visus pavojus, tada, jeigu is Vakarų
dėti. kurie gresia demokratiniam ;P>?& b“« Parodytas gyve-

Konferencijh daugiausia pasauliui iš dabartinės so- ??18 susiaomejimas Kytų 
laiko pašventė programi- įvietų politinės ofenzyvos. įEuropos pavergtomis tauto-
nėms gairėms Rytų ir Vidu-Jis plačiau sustojo ties,1111?' . ... TT .. , .
rio Europos kraštams aptar-Chruščovo kalba Rygoje,! Socialistų Unijos konfe
ti. Diskusijos buvo pradėtos kur jis siūlė Baltijos jūrą ^uvo plačiai apr^y-
korespondenciniu būdu, o padaryti “taikos jūra”. Lie- ta Vokietijos spauoje.Bn- 
liepos 11-12 dd. buvo pirma tuvos soc. dem. partijos de- y? Įjįf1 e,Va. V.. Mar\chest?.r 
proga visų partijų delega- legatas, kalbėdamas tuo pa- ^uai ian 1 e^° v am^l» 
tams susirinkus vienoje vie- čiu klausimu, nurodė, kad
toje sutarti dėl bendrų pa-į Vakaruose kartais užmirš- 
grindų, kuriais remsis soci-,tama, jog Sovietų Sąjungos 
aldemokratai, siekdami įgy- užsienio politika yra visiš-

pašvęsta šiai konferencijai.

J. V.

vendinti demokratinę san- kai suderinta su komunistų 
tvarką savo kraštuose. Pir- programa. Jų tikslas yra už
mojį sąlyga, kaip priimtoje valdyti pasaulį, bet prie to 
deklaracijoje pažymėta, be tikslo jie eina laipsniškai, 
abejo yra valstybinės nepri- Šiuo metu Chruščiovas pasi- 
klausomybės visiems Rytų sako už taikingą sambūvį, 
ir Vidurio Europos kraštam Bet tokio sambūvio siekė ir 
atstatymas. Toliau eitų visų Leninas 1920-1921 metais, 
demokratinių laisvių, kaip kol Sovietų Sąjungai reikė- 
žodžio, spaudos, susirinki- jo susitvarkyti viduje. Kai 
mų ir organizavimosi,—jgy- [atėjo tinkamas laikas, Sov. 
vendinimas. Planingas ūkis, Sąjunga atsisakė taikingo 
su suvalstybinta stambiąja sambūvio ir karinėmis prie-_______ _____________ - -ipramone, leidžiant pasireik
šti privačiai iniciatyvai 
smulkioje pramonėje, deta
lėje prekyboje ir amatuose. 'nori 
Laisvos darbininkų profesi- jos, 
nės sąjungos,

monėmis puolė Suomiją. Po 
to okupavo Baltijos kraštus. 

Šiuo metu Sov. Sąjunga 
viršūnių

Kai praeitais metais

Vietines žinios
ALTo posėdis

Rugpiūčio 18 d. 8 vai. 
vak. Lietuvių Piliečių Drau
gijos patalpose šaukiamas 
ALTo Bostono skyriaus su
sirinkimas. Visi nariai pra
šomi dalyvauti.

Naujas tomas

Išėjo naujas L. Enciklope- 
dijos tomas, jau 18-asis, ku- 

konferenci- name yra žodžiai nuo Mau
rai iki Mintaujos. Tą tomą 

nepriklauso- Chruščiovui nepavyko su- redagavo dr. J. Puzinas.
mos nuo politinių partijų ir kviesti tokią konferenciją 
valstybės, turinčios teisę ve- įsu jo padiktuota dienotvar- 
sti derybas dėl atlyginimų ke, tai rudenį jis sugalvojo 
ir skelbti streikus. Darbo Berlyno ultimatumą. Dabar 
žmonių išnaudojimas, kuris [jis į tą pat konferenciją su 
dabar vyksta soclenktynių pernvkščia dienotvarke bm- 
ir darbo normų priedangoje, kasi pro užpakalines duris.

Sveikino iš sostinės

turės būti pašalintas.
Ūkininkams turės būti su

teikta teisė atsisakyti nuo 
kolchozų ir privačios nuo
savybės teisė turės būti ga- dabar jau užmirštas, ir tuo 
rantuota. Žemės ūkio pro-būdu lyg ir pripažįstamas 
dūktų valstybei pristatymo status quo, ko taip įžūliai

Rytų Europos klausimas, 
kurį praeitais metais Vaka
rų valstybės norėjo įrašyti 
į konferencijos dienotvarkę,

Deidra Dideli, neseniai 
visų pradžios mokyklų mo
kinių varžybose laimėjusi 
antrąją dovaną už savo ra
šinį, iš Washingtono atsiun
tė sveikinimų. Ji gyvena N. 
Andover, Mass.

Sveikina iš Floridos

Atkelta iš 6 usl.
t

rėmęs, kad išriblaivytum, o paskui paleisim, galėsi žirg- 
čioti, tik žiūrėk, neužkliuk ... duokit se kartį...

Ir suprato Apolinaras .. .
—Vyrai—suriko suspiegė ne savo balsu,—dėl Dievo 

meilės, dėl šventųjų patronų, nebūkit pasiutę, vyrai, sta
tau tris gorčius prūsinės ... visą pusbačkį . . . palei- 
skit.. . nebūkit Judošiai.

Tie nieko, tik klega, tik klega,—užgulę jį laiko. Ki
tas gal ir būtų susigundęs tos prūsinės . . . Bet Motiejus 
nė į ausį nesiima, o jis čia lyg koks vyresnysis pasidaręs, 
—tai ir kiti pagal, kad pamokyt, tai pamokyt

Faguldė Apolinarą, už nugaros pro rankoves tą 
kartį prakišo, ištempė, iškryžiavo, milinę užsegė, prie 
alksnio nuvilko . . . pririšo . ..

—Vyrai . . . vyrai . . , —švokštė vargšas,—kiekvie
nam gali atsitikti ne į savo kamarą užklysti ...

—Gali atsitikti ne į savo kamarą, bet į svetimą so
džių nelįsk, žalty — Ir kad priveržė . ..

Užkando dantis vaikis . . . užmerkė akte. Jau ir vy
rų klegesys nutilo; jau spragilai tik dunksi, tik girgžda, 
o jis stovi prie alksnio išsiskietęs, išsiplėtęs ... Širdis jam 
turbūt, į oželio ragą susitraukė, o ta nosis tai dar išty
so ... Ir pamanykit tik: lig aušros taip stypsoti. Šalta 
gi—juk adventas. O paskui per lauką plyną . . . plyną ir 
per visą savo sodžių ... —Jau geriau būtų sukapoję, gy
vą sukapoję—šnabžda pamėlynavusiom lūpom. Tik 
staiga lyg kūju per galvą: sukils mergės, pamatys ... tai 
juoksis. .. juoksis . . . ypač tos, kur laukė nesulaukė, ir 
kad prapliups Apolinarėlis:

—Kad jas visas— visi velniai . . . velniai, perkūnai 
... biesas juodnugaris . . . kad jas visas!

—O Kotrikė viską pro langelį matė, ji kulti nėjo, žy
giuotas buvo pasilikus, tai piemenį prižadino, įgrasino, 
įgraudeno, gerą, gera lašinių bryzą ir kiaušinių žadėjo, 
pati peilį sugalando, ir tas prisielinęs virves perpiaustė, 
paskui kartį ištraukė ir paleido, belaisvį.

* * *
Motiejus graužėsi, atsigraužti negalėjo, sergėti nieko 

nepastatęs, bet mergišius Apolinaras jau į Lezgius nebe
pasirodė,—į Ameriką išėjo.

(Galas)
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GERIAUSIA PROGA
Pigiai parduodu biznį—naras su vi
sais įrengimais, šaldytuvais, baidais, 
apartmentais ir atskirais kamba
riais, nuomojamais vasarų ir žiemų. 
Visi įrengti, su gražiais baldais 
(furnitūras). Pirmame aukšte vie
nas apartroentas tinka krautuvei, 
galima turėti biznį, ar amatininkui 
tinka jo amatui. Prie didelės gatvės, 
jūros maudynės prie pat namo. Va
sarų ir žiemų puikus pelnas iš vasa
rotojų. Prašau atvažiuoti ir apžiūrė
ti. Šildymas aliejumi. Parduodu pri
vačiai be agentų. Kreiptis:

Mrs. Anele Raktis
125 Atlantic Avė. (32

Atlantic City, N. J. Phone: 5-2338 

SIŪLO DARBĄ
Reikalingas vidutinio amžiaus vyras 
dirbti ledaunėj (icehouse). Patyrimo 
nereikia, mes išmokysime. Prie al
gos kambarys su maistu. Turi turė
ti. šoferio laisnj. SauVti vakarais: 
LAKESIDEE 4-3838. Laccnia, N. II. 
arba rašyti:

Mrs. Ludoviki Rudzinski 
1258 Union Avė. (32
Lakeport, N. H.

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI

GADYNĖ J
Tūkstančiai suprato, kad* 

New Era shampoo yra kasdie-jj 
ninis reikalas. Tik švelnus dar-į 
žovių muilas be gyvulių taukų* 
gali užlaikyti diržingų odų, S 
nuo ko priklauso gražūs plau-b 
kai, naturališka spalva, nežiū-J 
rint amžiaus. į

Siųskite $2 už 8 oz. butelj.J 
Frank Bitautas

Jieskojimai
Ieškau brolio Felikso PLATUKIG, 
kilusio iš Dzūkijos, šiuksėiakalnių k., 
Daugų vai., ir sesers PSatukytės. Jie 
seniai išvyko į Amerikų. Mūsų tėvas 
Andrius Platukis. Aš, jų brolis, gy
venu Dauguose. Jie patys ar kas 
apie jucs žino, rašykite:

Viktoras Platukis
Daugų kaimas
Daugų rajonas, Vilniaus sritis
Lietuvos S S. R.

Ieškomas Vaclovas Krasnauskas ir 
jo vaikai ir taip pat Andrius Kras- 
rau.-kas ir jo vaikai. Ieško brolis My
kolas. Jie patys ar apie juos žinan
tieji rašykite:

Mykolas Krasnauskas
Vaduvos gatvė Nr. 15 5-15
Vilnius, Lietuvos S. S. R.

Ieškau savo brolio Vladislovo Kuz
minsko (tValter Kuzmsn), kuris l!#38 
m. gyveno Chicagoje, 1851 Canaiport 
Avė. Jis pats ar kas apie jj žino, ra
šykite:

Fred Kuzman
5.‘iS Pearl St,
Oregon City, Orcgon

Anastazija Gataaskaitė - Grybienė, 
•'abar gyvenanti Komi Auton. Respu
blikoje, Sovietų Rusijoj, ieško savo 
tetor. brolių ir seserų: Anastazijos 
Orbaitės-Jakštenaučienės, dukt. Ka
zimiero Orbos, iš Pamažupių km., 
Joniškėlio vai., Petronės Orbaitės-Bo- 
rokienės iš Par.iažupių km., ir Filo
menos Gutauskaitės-Kvislienės iš 
Stačiūnų kaimo. Jie patys ar juos ži
nantieji rašykite:

Anastazija Grybienė
.Miestas INTA

Šachta Nr. 9, Zemlianka Nr. 54
Komi Avton. S. S. R. S. S. S. R.

Aš, Mare Barauauskiūtė-Kruko- 
nienė, kilusi iu Klepočių km.. Mer
kinės paran., ieškau savo sesers Liu
dvikos Baranauskiūtės-ČERNIAU- 
SKIENfiS. Atvažiavo Amerikon 1910 
metais. Ji, jos vaikai ar apie jų kų 
nors žinantieji rašykite šiuo adresu:

Mrs. Ona Malakauskas
234 Broadway (35
Bayonne, N. J.

«aA

527 East Ezposition 
Denver, Colorado

EU

prievolė turės būti panai
kinta.. Turės būti sudarytos 
sąlygos laisvai kūrybai me-

siekė Chruščiovas.
Mūsų bičiulis K. Braze- 

Ar Sov. Brazevičius, gyvenantis Mi-
ami, Fla., atsiuntė sveikini
mų iš Eustis—Floridos vi
durio, kur jis nuvyko savo 
šeimos atžalų aplankyti.

Sąjunga negali to įrašyti į 
savo diplomatinių laimėji- 

nininkams ir mok s 1 inin- mU sąrašą?
kams. Mokyklinio amžiaus Į Nereikia užmiršti, kad 
vaikai išlaisvinti nuo eks-Sov. Sąjungai daug padeda
ploatacijos prie darbų kol- komunistų partijos įvairiuo- pamaidos Evengelikams
chozuose, fabrikuose ir prie se kraštuose ir padeda va- ______
statybų. Bendrai,komunistų 'dinamieji“sputnikai” (ben- Kun A Trakis g Cųca. 
“kroptas socialumą Rytų drakeleiviai). Fasiziureki- iankysis sekančios vie- 
", V,dur!° Europoje ture. me tik i “taikos.komitetus ;tovfae ir ,ajkys pamaldas; 
užleisti vietų tikram sočia- n- jvainus sąjūdžius pnes •WATERBURY> Conn. sek- 

atomini ginklavimąsi. Visų 16 d 11;30 yak
N t*.k81“ Lutheran baiaySoje,
senio politiką, _kęliant 8»-|Cooke ir Grove

lizmui.
Lietuvos Socialdemokra

tų Partijos Užsienio Dele

Geriausia Lietuviška Vasarvietė
NAUJOJE ANGLIJOJE 
TRAKAI,

Thompson, Conn. prie Quadric ežero su valstybiniu paplūdimiu 
ir parku, norintiems poilsio ir ramumos, tinkamiausia vieta 
vasarojimui.

Maistas ir kambarys asmeniui 35 doleriai savaitei.
Adresas: J. Paknys, Box 16, Thompson, Conn.
Telefonas: Putnam, Walnut 3-2836.

KIMBARAS ZOLfi
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo.

___ Ramunės žiedai eu-
V\ 7^* ropiški ir Ramunės
vjį * arbata yro visada
V* 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. Broadtvav 

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

PARDUODU FARMĄ
Parduodu farmą—85 akrai žemės su 
daržine. Dirbamos žemės apie 35 ak
rai. Prie didelio kelio, netoli Merri- 
mack. N. H. Rašyti:

Mrs. M. B.
G36 Broadvay (32
So. Boston 27. Mass.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuviii-Annlų ir
Anglų-Liehivių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti karta su

ga tūra aktyviai prisidėjo rhišį Vakaruose. Jie visi sie-
-------------ka(J Sov sąjunga įsi

tvirtinti} Rytų Europoje, ir 
kad po kelių metų galėtų 
tęsti savo žygį į vakarus.

pne programinių gamų ruo
šimo nuo pat diskusijų tuo 
klausimu pradžios. LSDP 
pažiūrą į įvairius programos

BARGENAS BARGENAS BARGENAS T1 ,, •»
Ekonomiški Standartiniai Paketai

N*. AD 7©1 (vyraais) ------ $27.5©
* 3 so trečdaliu jardų grynos vilnos kostiumui mėlyna ar Marina

Serge medžiaga
* 3 jardai pamušalo; 2 špūlės SIŪLŲ; Pom juodų ČEVERIKŲ.

S No. A D 702 (moterims) —— $22 J©
* 1 vilnonis megstinukas, juodas, vyninis žalias ar rudas
* 1 jardas vilnonio TWEED SIJONUI žalias, raudonas, mėlynas ar

geltonas
* 2!4 jardai languoto PERKELIO Miuskom žalias raudonas mėlynas
* 1 Kašmiro vilnos SKARA, su Paisley gėlėmis kremam juoda vyninė
* 1 pora VILNONIŲ KOJINIŲ

No. A D 703 (vyrams ir moterims) ------ $19.©©
* 3’/4 jardai pilko vilnonio Klanelio vyr. ir moter. kostiumams
* 2 poros vyriškų vilnonių kojinių ar 2 poros rajono kojinių
* 2 špūlės Siūlų

No. AD 704 (moterims vasarai) ------$24-5©
* 1 Trieel SIJONAS, pastoviai kvalduotas juodas, mėlynas rudas pilka
* 2 tampraus audimo BLIUSKOS
* 1 pora SANDALIJŲ T236

No. AD 7©5 (moterims) —— $!$.©•
* 3 jardai VILNONIO TWEED suknei ar kostiumui žalias, mėlynas,

ar Šviesiai rudas
* 1 pora APATINIŲ
* 2 špūlės SiŪlŲ
» 1 rajono SKARA vyninė, žalia, mėlyna ar geltona
PRIE KIEKVIENO PAKETO KAINOS PRAŠOM PRIDĖTI $«.80 
LAISNIUI IR PAŠTO IŠLAIDOMS. REIKALAUKIT PAVYZDŽIŲ.

Mes taip pat siunčiame visokiausius vaistus su daktaro receptą ir 
be Jei prisiunčiama diagnosė mūsų daktaras ir vaistininkas rekomen
duoja raistus, kurie turėtų būti naudojami. ORO PASTŲ tiktai 90 
centų svarui. Mes taip pat siūlome dantims taisyti medžiagų, akinius, 
klausos aparatus, elastikines kojines ir trūkio diržus.

TAZAB
SI Rraerror St CAMBRIDGE, Mm Tel: KI 7-8706

(Offfeas atdaras visą laiką)

Boston, Mass., rugpiūčio 
23 d. 2 vėl. First Lutheran 
bažnyčioje 299 Berkley St 
(važiuot su požeminiu iki 
Arlington St).

MONTREALY, Kanada, 
rugpiūčio 30 d. 12:30 vai. 
Šv. Jono bažnyčioje, Jean- 
ne ir Mance Sts.

HAMILTONE, Kanadoj, 
KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS proga, rugsėjo 6 d. 
12:30 vai. šv. Povilo baž
nyčioje, Gore ir Hughson 
Sts.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

SOVIETŲ TEISINGUMAS, 
postalininių pagrindinių 
baudžiamųjų įstatymų 
apžvalga, parašė Vytau
tas Vaitiekūnas, 76 dide
lių mimiografu spausdin
tų puslapių knyga. Nei 
kaina, nei adresas nenu
rodyta.

7 METAI BE SĄMONES

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jaugia lietuvtas bendram lietuviškam danai, aakltya 
tautini eotidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir 
ras dėl Lieta vos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI 910,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA fld 910,000 

ir dvidešimčiai metą ypatingai naudinga jaantaral. Pa 10 ar 
10 metą apsidraudęs gauna pilną apdraudos somą.

SLA mafamečią apdrauda—rimtas aprūpinimas ateL 
4M.

8LA-SVEIKATUS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMV 
apdrauda duoda patalpos iid 9825 { mtassĮ.

SLA apdrauda—SAUGŲ NELIEČIAMA ir 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo

New Yorko valstybėje 12 
metų mergaitė jau 7 metai 
guli be sąmonės. Ji 1952 m. 
automobilio katastrofoj ne
teko sąmonės ir jos iki šiol 
neatgavo. Ją maitina įšvirk
štimais. Ji auga normaliai.

Daugiau fcnią apie SLA darbus ir apdraudaa gaUts gau
ti SLA krapuose, kurios yra visose 
toaŲoos ir SLA Centro. Rąžykite tokia

an Waet
ML M. X VINIKAS

Nrar Yra UM-Y.

Dr. D. PILKA
546 E Broadvray 

į So. Boston 27, Maas.
BsaxiaBaoznDi9ia»tKaii!xrmnEw<v^

KUR ATOSTOGAUTI?
Naujai atremontuota lietuviu vasarvietė LAKE HOTEL

7th Avė ir Park Avė. kampas. Asbury Park. New Jersev, kviečia 
atvykti ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO!

Vasarvietė gražiausioje pajūrio vietoje, vienas ir pusė bloko 
n.Uo jūros ir MONTE CARLO POOL. Svečių patogumui veikia 

I lietuviška valgykla — restoranas.
I Mųsų. baras Anchor Room žinomas sętvo puikia atmosfute.

jprąįa džiazo ;orkestras. Maudytis jūroje, bilietai vasar- 
vietes svečiams duodami veltui. Dėl smulkesniu informacijų 
kreiptis: LAKE HOTEL 7th Avė & Park Avė. corner 
ASBLRY PARK, NEW JERSEY

Telefonai: PKospect 4-7788; PR 6-9671; PR 6-9619 

nmaumun
Ent

VAISTUS J LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymą*? 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 \Vorcesterj ir apylinkę vaistais

HES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei taraatoim reilda—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ tAMKŲ su ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoma riaką 

Ir Burini RRičiau ir pigiau, nega kuri non 

kita apauBtavė. Prašome kreiptis Kuo adresu:

“KELEIVIS"

27, Maso,

9 I J



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 32, Rugpjūčio 12, 1959

LIETUVIŲ VASARNAMIAI CAPE COD

Yra du namai. Viename gy
vena ir valgo svečiai, o kita
me, ant gražaus kalnelio, 
patys šeimininkai gyvena. 
Ten atskilus kambarius tu
rėjo ir pp. Lembertai.

Jau ketvirti metai kaip 
pp. Pakštienė ir Slepavičie- 
nė įsteigė “Bangą.” Jos yra 
pilnai patenkintos.

Tai tiek apie lietuvių va
sarnamius. Dabar dar kele
tą žodžių apie patį Cape 
Cod, kuris savo gražumu, 
vandens šiltumu ir jūros pa
plūdimiu yra pagarsėjęs vi-

Susirgo S. Janeliunas Kviečia vasaroti

Bostono visuomenininkė riuose veriu.

Geriau trobelė, kurioj esi 
laimingas, kaip rūmai, ku-

Pereitą savaitę mudvi su ;li ja didžiuotis. Linkiu pp. 
adv. Suzana Šalniene pra- |Kapočiams ir Vasiliauskams 
leidome keletą dienų Cape'kuo geriausios sėkmės!
Cod’o pusiasaly, lankyda- Visai netoli nuo Oster- 
mos ten esančius ir mums ’ville Manor’o yra pp. Jan- 
žinomus lietuvių vasarna-sonų vasarnamis “Audro- 
mius, kurių savininkai yra nė,” kuri taipgi naudojasi soj Amerikoj * ir Kanadoj, 
lietuviai naujakuriai. jtomis pačiomis jūros paplū-iTen vasarnamių turi Ameri-

V i s ų pirma pasiekėm dimio privilegijomis, kaip ir kos turtuoliai ir šiaip pasi- 
i rooklyniečių Lūšių ir Vei-^Osterville Manor. Sakoma, turintieji “jankiai.” Paskuti- 
tų “Mešką,” kuri yra Mo- kad iš “Audronės” galima niais gi laikais, tėvams išmi- 
nument Beach. Mus sutiko pėsčiam nueiti į maudykles. ius, vaikai, negalėdami gau- 
p. Lušienė, kuri supažindi- - Apie “Audronę” daug ne- ti tarnų, tuos palocius pra- 
no su savo dukra ir anūkais, 'galiu pasakyti, nes savinin- dėjo pardavinėti. Tokias 
Jos svečiai visi buvo išva-kų nesutikom ir vasarnamio vietas ir yra nupirkę mūsų 
žiavę į Silver Beach, nes jvidaus nematėme. Mus prie- lietuviai, ir perremontavę į 
diena buvo labai karšta. Bu- mė montrealietė p-lė Birutė viešus vasarnamius. Seniaus 
vom maniusios papietauti Pukelevieiūtė, kuri 1956 m. Cape Cod paplūdimiuose- 
“Meškoj,” bet buvo per laimėjo “Draugo” skirtą lietuvių kalba buvo reteny- 
anksti (jie valgo tik 2:30 $1,000 premiją už romaną bė, o dabar, nuėjus į Oster- 
val.), tai mudvi nutarėme “Aštuoni Lapai.” Ji mus ville pajūrį, beveik tik vie- 

įsivedė per užpakalines du- na lietuvių kalbą tegirdi.keliauti toliau.
Kita vieta, kur mudvi su- ris, parodė savo kambarį ir 

stojom, buvo pp. Kapočių ir .iš lauko namą. Savininkai 
Vasiliauskų Osterville Man- -nebuvo namie. Tai gražus, 
or, Ostervillėje. Mus pasiti- jbuvęs kokio tai turtuolio 
ko p-lė Rita Kapočiūtė, ku- j vasarnamis, kurį nupirkę 
ri parodė ir kambarius. Vie- PP- Jansonai perdirbo i ko
tą mums taip patiko, kad .merelių vasarnamį, 
mes nutarėm ten bent porą' Aplankėm ir Valerijos 
dienų pabūti. Buvom taip Norvaišienės “Nidą,” Craig- 
viskuo patenkintos, kad nu- ville Beach, W. Hyannis-

Ten susitikome lietuvių ir 
iš Kanados. Dabar visur lie
tuvių ateivių tarpe yra žino
mi Cape Cod lietuvių vasar
namiai. Yra juokais kalba
ma, kad čia norima įkurti 
antrą Lietuvą. Na, antra 
Lietuva ar bus iš Cape Cod 
padaryta ar ne, bet reikia

Rugpiūčio 4 d. sunkiai su- j Tumavičienė iš Cape Cod 
sirgo Steponas Janeliunas, a^imtė atoki laiškelį: 
žinomas vietos veikėjas. Jis <fian .,
nuvežtas i Veteranų ligom- vasaroti visa S-
nę Jamaica Plain. Ligonis Kviečiu visą *.e-

uoiuajut rleivio stabą atvažiuoti.” 
^uh 4-ame aukšte, Ward C, Gaj į,
19 kambary. Lankymo va- prigiraoame “Bangą”
landos nuo 10 dyto iki 8 vai. 
vakaro. .

Ligoniui linkime greit pa
sveikti.

Atmetė apyvartos mokestį

Gubernatorius F, Furco- 
lo labai užsispyrusiai siūlė 
įvesti mūsų valstijoj apyvar
tos mokestį (3% nuo dau
gelio krautuvėse permųjų 
prekių). Bet valstijos atsr 
tovų rūmai tam yra priešin
gi ir pereitą savaitę dar kar
tą gubernatoriaus pasiūly
mą atmetė 197 balsais prieš 
24 balsus.

okupuoti.

PARDUODAMI NAMAI
So Bostone, parduodu keletą namų: 
70 Bolton St., 244 E. Fifth St., 277 
Silver St., ir 521, 523 ir 523A E. 
Second St. Kreiptis pas savininką 
apie 0 vai. vak. 205 Silver St., So. 
Bostone. (34

Medžiagos Į 
Lietuvą

Pigiai parduodu geros kokyt 
[medžiagas siųsti giminėms į uz- 

ūrius. Ne krautuvėj, privačiai. Pa-į 
kambinkint telefonu BL 8-397( 

į M r. Gordon'ai po 6 vaL vak. Ašj 
[ateisiu j Jūsų namus su pavyz- 
Įažiais. Geras pasirinkimas. Pigios^ 
j ir geros MEDŽIAGOS.

VYRIŠKU RCBV SIUVYKLAI
reikia patyrusių operatorių, taip pat 
pastriguotojų (su mašinom). Dirba 
lietuviai. Geras atlyginimas. Pasto
vus darbas, unijinė dirbtuvė. Geriau
sios sąlygos. Netoli North Station. 
Telef. CApital 7-1085 arba

Robert Lanrreaee Ca.
217 Frlend Street 
Boston, Mass. (33

Peter Maksvytis
iCARPENTEK A BUILDI

Atliekam visokius namų tai 
symo darbus iš lauko ir viduje: 
pijazas, langus, duris, grindis 
laiptus, dedame aliutninijaus lan 
gus ir duris, darome virtuvės ka 
binetus ir kitokius vidaus įren-i 
gimus. Naujiems pastatams turi
me įvairių standartinių projektų. 
Darbas garantuotas.
dėl jkaiaavinm.
925 E. 4th St„ So.

Tet AN 8-3630

namus, ūkius,
kreipkitės į

Praną Lembertą
REAL1OR 

M7 E. BROADWAY
80. BOSTONE 

Saukit nuo 9 Ha 7 v. vak.
TeL: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

sprendėm čia ir pasilikti. 
Kambariai erdvūs, su ge
rom lovom ir voniom, valgis 
taipgi geras ir duoda jo 
tiek, kiek tik gali suvalgyti. 
Prieš kiekvieną valgį visus 
svečius maloniai pasveiki
na p. Vasiliauskas. Svečiai 
sėdi po keturius prie stalo. 
Su mumis sėdėjo pp. A. ir E. 
Ramanauskai iš New Hav- 
en’o, Ct Buvo malonu su 
jais susipažinti, nes p. A. 
Ramanauskas yra labai įdo
mu asmuo.

Vieną popietį p. Kapo- 'riais viršuje; o antrame na
cius rarodė mums visą savo me miegamieji kambariai 
vasarnami. Prie viešbučio ir bendras svečių salionas su

pasakyti, kad mūsų naujieji 
port. Na, o ką turi “Nida,” lietuviai moka gyvenimu 
ko kiti vasarnamiai neturi? naudotis ir linksmintis.
Tai malonią, nuolatos šyp-Į M. Michelsonienė
sojančią p. Norvaišienę. Ne-! -----------------------------
paisant kaip ji būtų užimta,'P. Brazaiti* grįžo
ji kiekvieną svečią asmenis- j ----------
kai pasitinka ir maloniai Lietuvių Darbininkų 
pasveikina. Ir mums atsilan-: Draugijos centro valdybos 
kius ji mielai mus pasitiko, pirmininkas Povilas Brazai- 
paskui pristatė dailininkui tis grįžo iš Cincinnati, Ohio, 
V. Jonynui su ponia, kad, kur jis buvo išvykęs savo 
jie mums vasarvietę paro- sūnaus ir jo šeimos aplan- 
dytų. “Nida” turi du namu. kyti.
Viename virtuvė su valgo-'. ~" .,'7,2------
muoju ir miegamais kamba- * v““ *elma “•tkrie 

Kaliforniją

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ
£ Priimami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai

ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą
1UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE Ę
1 Siuntiniai apdrausti, apmuitinti, taip, kad gavėjas nieko neprimoka.

Iš mūsų įstaigų siuntiniai siunčiami 3 kartus į savaitę ir pasiekia
Ją adresatą laike 4-7 savaičių, oro paštu—8-12 dienų. Siuntėjų patogu

mui savo įstaigose turime didelį pasirinkimą geros kokybės impor
tuotų ir vietos gamybos prekių: medžiagų vyr. ir moter. paltams, ko
stiumams, dirbtinio šilko ir nylono, pamušalų, siūlų, adatų. Vilnoni- 
nių, kartūninių ir šilko skarelių. Moter. ir vyr. marškinių ir kojinių. 
Oūos batams su visais priedais—puspadžiais, vitpadžiais, odinio pa- ■ t 
mušalo. jpilų— iš Austrlijos. Laikrodžių. Importuojame patys—be tar
pininkų, todėl daugelį prekių galime pasiūlyti pirkėjams žymiai pige
sne karna, pavyzdžiui, austriški deimanto stiklui pjauti rėžtukai, 
plaukams kirpti mašinėlės ir “Solingen” vok. skustuvus savo klijen- 
tams parduodame tik už $1.75 už štuką.

Atkreipiame dėmesį į mūsų standartinių siuntinių vertingumą pagal 
jų žemas kainas, ypač vaistų," siuvamų mašinų, akordionų ir maisto, 
siunčiamų per EUROPĄ.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 vai- vakaro, o šešta- Į Į 

ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vaL pe pietų.
ADRESAI:

367 A West Broadway. SO. BOSTON 27, Mas*. 
6 John St., WATERBURY, Conn., PL 6-6766

Sav. Mykolas GURECKAS.

Julija ir Emilis Sinkiai pe- 
eitą šeštadienį išsikėlė su

yra didelė švari virtuvė su pianu,kur po vakarienės vi- šeima gyventi į Kaliforniją, 
šaldomuoju sandėliu bei ki- gi susirinkę dainuoja, poetai, Brentwood miestą. Čia Bo
tais šaldytuvais ir visokiais savo kūrinius skaito ir t t. stone dar kuriam laikui pa
irę r.gimais. Be viešbučio, š dailininko Jonyno suži- iko sūnus Albertas studen- 
yra dar penki atskiri namai, J ojome, kad iš kelių vasar-
kurių trys yra atskirom šei- i įamių susidėję svečiai vie- 
mom, su virtuvėm ir visais J.ą vakarą ant jūros kranto, 
patogumais, kuriuos galima tarp smėlio kopų, turėjo ge- 
pasisamdyti sezonui arba ir žužinę (pikniką). “Ten,” 
visiems metams, nes turi rū- girdi, “yra stalai, suolai ir 
sius ir apšildymą. Kiti du pečiai. Mes, gavę policijos

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

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

as. Linkime gerai įsikurti 
įaujoj vietoj.

Visiškas
Įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

$245

namai su mažais kamba
riais, daugiausia vienam as
meniui. Viešbutis turi 80

ir ugniagesių leidimą, virėm 
vėžius, valgėm, gėrėm ir 
dainavom. L i nksminomės

Žemės yra keturi ir iki vidurnakčio

Siuvėjas Valytoji
Vyriškų ir Moteriškų Ribų 

DAROMI PATAISYMAI
Kostiumai išprosijami jums 

belaukiant
Prieinamos kainos 
LEON CLEANSER

483 Broadaay, So. Boston

Jei Jums Reikia
įsigyti namus, apdrausti turtą, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės i
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALT1C REALTY 

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadaray, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6030

[ąąąąą»»ų»ąąąwąąąąąą»»ąą^

V. Vadeisa
ODA SIUNTINIAMS 

Parduodu pirmos rūšies odą, au-i 
Hus_ ratavus batus tinkamus! 

iuntimui, padus, vitpadžius siun- 
iniamg nupiginta kaina, 
ttteka visus *bat»inv»o darbusl 

it, sąžiningai ir duodu patari-į 
us apie odas. Adresas:
73 Eighth St, So. 
uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-į 

trečiadienius ir
Telefonas: 4N 8-0055

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieką visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų. 

Tetafuuas CO 5-5839
12 M t Veraon, Doraltester, Mat 
■■■■■■! rssTifrrgggrgrrrr*

RADIO PROGRAMA

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

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

Steponas Minlras.

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: mo t ttri 4 

irmollkil
546 BROADWAY
*80. BOSTON, MASB. 
Telefonas AN 8-1320

T«L AV I-4S3S

Dr. John Repshis
LIF-TUVIS GYDYTOJAS

Valandoe: 2-4 ir S-S
Ncdėliomu ir švcntadiuiuait: 

pagal susitarimą

495 Columbi* Road 
Arti Upbtas s Coruus 

DOkCHESTKR, MASS.

TeL AN 8-2712 irtm BĮ 4-9018

Dr. J, C. Seymour
(L.LNDMUS)

Lietuviu Gydytojau Ir Chirurgą* 
Vartoja vėliausios konstrukcijou

X-RA Y Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-S 
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

lovų.s
pusė akru, du automobiliam 
Įvažiavimai ir apsčiai vie
tos. čia pat yra ir golfo lau
kas, kuriuo golfininkai gali 
pasinaudoti.

Paplūdimys maudytis ir
gi privatus, vien tik Oster- 
villės gyventojams. Be mie
sto leidimo, vartų sargas ne
įleidžia. Visi Osterville 
Manor svečiai gauna leidi
mą nemokamai įvažiuoti ir 
maudytis.

Taigi Osterville Manor 
yra graži su visais patogu
mais vieta. Ji priklauso 
1 ietuvių Enciklopedijos lei
dėjui J. Kapočiui ir buvu
siam baleto dirigentui Va
siliauskui, balerinos Babuš-

Galop mes aplankėme 
Alisos Pakštienės ir Olgos 
Slepavičienės “Bangą,” kur 
buvo apsistoję bostoniškiai 
pp. Lembertai. Jie iš vakaro 
padarė mudviem vizitą Os
terville Manor’e, kur sma
giai praleidome valandėlę. 
Kadangi sekanti rytą mudvi 
rengėmės grįžti namo, tai 
pp. Lembertai atvažiavę 
mums parodė kelią į “Ban
gą,” kur mus pasitiko p. 
Pakštienė. Ponai Lembertai 
su p. Pakštiene mus labai 
maloniai priėmė ir pavaiši
no. Sutikom ir inžinierių 
Pakštį, kuris pas mamytę 
vasaroja.

“Banga” yra gražiame 
kinaitė vyrui. Lietuviai ga-I miške ir turi daug žemės.

ROCKINGHAM
POST T1MI 1:19 FJŽ 
ŠATU R0 ATS 2:10 P JA. 
**A4mi(«ion'( Mi« S«m« at tfcą

firtt doy yo« camą” 
GRANDSTANO SI.00
CLUBMOUSK 92.99

(TAX INCL.I

J.XiX
kXX1

Ji
$

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine
308 ĮVEST FOVRTH ST„ SO. BOSTON 27, Mass. TELEFONAS: AN 8-5040 

(VIENAS BLOKAS NUO BROADWAY, EINANT ‘D’ STREET)
Siunčia Jūsų atneštus mums siuntinius į Lietuvą ir j kitus Sovietu valdomus kraštus. 
.Muitas ir kitos išlaidos sumokamos pas mus, todėl siuntinių sravėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai 
apdrausti, pristatymas garantuotas. nes jie siun-ėiami su Inturisto licenzijomis. Siuntiniai išeina j 
I. <t.vą ir kitur tiesiai iš Centralinio Bostono Pašto. Gavėjų jie pasiekia 4-6 savaičių laikotarpyje. 
Gyvenantieji toliau nuo Bostono jrali siųsti savo siuntinius mums paštu arba geležinkeliu (Railway 
< xpress>, įdėjus daiktų surašą ir aiškų adresą, kam siuntinys siunčiamas. Mes, patikrinę daiktus, tuoj 
pranešame, kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitaupo kelionė į Bostoną.
Mes tukime didelį pasirinkimą ĮVAIRIŲ MEOZIAG V KOSI lt MA.MS. 81 h NELEMS ir KITOKIŲ 
MEDŽIAGŲ. o taip pat odų batams labai žemomis kainomis.
(STAIGA ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 vak„ šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai. po piet. 

VISl’S KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavimu patikimos įstaigos.
Bostono Skvriaus Vedėjas MFx YS KAVALIAI ’SKAS

PASAUK DABAR GE 6-1204

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET DORCHESTER, MASS.

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

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

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

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

Nuo 9 ryto Iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienim^Jr sekmed- 
iuwmuisa——i '

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir v»- 
ėi šv. Raštą į lietuvių kalb^

TeL AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. liodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Suredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

i

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazua Ir 
dengiam bei taisom stogus.

kreiptis:

A. J.NAMAKSY į
KKAL GSTATE ft INSURANCU

409 W. Broadvrap
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
27 ORIOLE STREET 

West Rozbnry,
Tek FA S-5515

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 West Brodvay, So. Boston 27, Mase. TeL AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

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

Ii toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavų, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITRS LIETUVIŠKAI 
‘Visi siuntėjui įsitikinu, kad misą įstaiga greKIauskd | 

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI
Siunčiame cu IntuH.to {galiojimais.

Staaliniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vaL vaL. aetvirtadieuiata
9 ryta iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais nuo S ryto iki t vaL po pietą

14 Gartbnd Street

T«L: JA4-4874

KETVIRTIS & Ca 
—JEWELERS— 

Laiktodšiai-Deiauuitai 
Papuošalai

Elektras Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedu*, papuošalu*
S79 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

APSIDRAUSK NUO 
UGŲ LR NELAIMIŲ !

Draudžiame nuo polio, viso*1 
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audru ir kt.>. 
Visais Insurance reikalais 
kreiptis :

KONTRIM
of the 

B.

TsL AN 8-1741 Ir AN 8*2483

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. L Alekna

Telefonas

Kart BroUhray flI
Moore Ma!e*oa pMoore Ma!e*ea 

ft>pieroa 8ienoma
Stiklą* Lana>?

t S t


