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54-TIEJI METAJ

Sovietų Raketa PataikėNėnuKn 
.Chruščiov - Washingtonan
Sovietų Rusija Paleido Raketų j Mėnulį; Po 35 Valandų 

Raketa Nukrito Mėnulyje; Su Raketa Paleista Mok
sliški Instrumentai ir Komunizmo Vėliavos; Tuo 

Tarpu Chruščiovas Lekia į Washingtoną.
Sovietų Rusijos mokslininkai pereitos savaitės ga

le paleido į menulį didelę raketą ir po 35 valandų skridi
mo raketa nukrito menulyje. Raketa 858 svarų sunkumo 
nugabeno į mėnulį Sovietų Sąjungos vėliavų, tur būt, kad 
paorezus, jog Sovietai pirmieji pasiekė mėnulį ir ko gero 
Kana nors galės jį ir savintis, jei kelionės į mėnulį pasi
darys įprastas dalykas.

Sovietų mokslininkai skelbia, kad jie raketos kelio
nę į mėnulį taip tiksliai apskaičiavo, kad raketa “pasivė
lino" tik 84 sekundes, negu buvo numatyta.

Prieš kiek laiko rusai jau bandė pataikyti raketą į 
mėnulį, bet tada jų paleista raketa pralėkė pro mėnu
lį ir nukeliavo kur tai į erdvę. Rusai aiškina, kad ta pro 
menulį pralėkusi raketa pasidarė lyg ir nauja planeta, 
nes ji sukusi aplink saulę. Vėliau ir amerikiečiai bandė 
pasiųsti raketą į mvnulį, bet pataikė pro šalį ir jų raketa 
taip pat nusidaužė kur tai į erdvės tolybes ir, spėjama, ke
liauja aplink žemę kaip maža planeta.

Lenktynėse dėl erdvės tyrinėjimo rusai ir vėl lai-
A

SUSIRŪPINĘ LAOSO VALSTYBĖS ŪKIMU

Dešinėj Jungtinių Tautą generalinis sekretorius I)ag Hamtnarksjold. vidury Laoso 
delegacijos narys Therhathay. kairėj bu vęsLaoso karo ministeris Sananikone. JT 
saugumo taryba į Laosą pasiuntė 4 asm enų komisiją ‘reikalą ištirtu'

JT Komisija Nuvyko Kinijos ir Indijos New Yorko Karas
Laoso Fronto Ieškoti Santykiai Blogėja i Prieš Jauniklius

mziin nii’inopUIUę VA^V^® m/\Vdinin ir o i UJVnDlUUlMCU minei
taikyt raketą į mėnulį spalio mėnesio pradžioj, kada mė
nulis yra arčiau prie žemės. Rusai to patogesnio laiko 
nelaukė, matomai, norėdami savo raketą pataikinti į mė
nulį dar prieš Chruščiovo atvažiavimą į Washingtoną. 
Tas jiems pilnai pavyko.

iš rusų pranešimų spėjama, kad raketai į mėnulį lei
sti įusai panaudojo kokį tai naują galingą kurą, kuris ir 
leido jiems sunkią raketą išmesti į tokias tolybes.

Bolševikiškų vėliavų išmetimas mėnulyje, pagal tei
sininkų nuomonę šiame krašte, nereiškia, kad Maskva 
galės kada nors savintis mėnulį. Tai yra žestas, kurį, be 
abejonės, būtų padarę ir amerikiečiai, jeigu būtų suspė
ję pirmieji su savo raketa pataikinti į mėnulį. Kaip į tą 
patį klausimą žiūri rusai, dar neteko girdėti.

Sovietų ministerių pirmininkas Chruščiovas atvyksta 
į Washingtoną šį atradienį. Jis čia bus priimtas ne tik 
kaip ministerių pirmininkas, bet ir kaip Sovietų Sąjun
gos valstybės galva. Prieš Chruščiovui atvykstant čia, 
Amerikos vyriausybė buvo painformuota, kad Chruščio
vas yra ir “valstybės galva”, o ne tiktai ministerių pirmi
ninkas. Amerika nesiteiravo, kaip tai atsitiko, nes pagal 
sovietų konstituciją, ir ten valstybės galva ir ministerių 
pirmininkas yra du skirtingi pareigūnai. Tiktai Ameri
koje valstybės galva ir ministerių pirmininkas yra tas 
pats asmuo. Chruščiovas savo kelionės reikalui, kad čia jį 
priimtų kaip svarbesnę ypatą, sovietišką konstituciją įsi
dėjo į kišenę ir pasisakė esąs valstybės galva. Praktiš
kai, kaip diktatorius, jis ir yra visokios valdžios nešioto
jas. Gal todėl ir prezidentas D. D. Eisenhower sutiko 
vykti į aerodromą pasitikti Chruščiovą, kaip pasitinkami 
valstybių galvos—prezidentai ir karaliai.

Chruščiovas čia atvyksta su visa savo šeima. Dėl to 
kai kas juokauja, kad jis gal nutars čia pasilikti, kad vi
są šeimą atsigabena. ..

Svarbiausias Chruščiovo tikslas Washingtone yra pa
sikalbėjimas su prezidentu Eisenhoweriu dėl tvarkymo 
įvairių ginčijamų klausimų, kurie gadina santykius tarp 
Maskvos ir Washingtono. Tokių pasikalbėjimų su prezi
dentu Chruščiovas turės kelis. Viskas kita bus piknikas 
ir prakalbos. Chruščiovas turės progos pasakyti kelioliką 
prakalbų įvairiuose banketuose ir subuvimuose.

Dar nėra paaiškėję, ar New Yorko miestas galės pa
vaišinti Chruščiovą Waldorf-Astorija viešbutyje. Vyriau
sybė ir miestas pranešė viešbučiui, kad paruostų salę vai
šėms, bet tą salę yra jau seniau pagal sutartį užėmę Ame
rikos dantų gydytojai ir jie visiškai nemano užleisti sa
lės Chi-uščiovui. Taip dar ir nežinoma, kas baliavos toje 
salėje ...

Chruščiovui saugoti Amerikos vyriausybė sutelkė di
džiules jėgas. Kai kurie laikraščiai kalba apie 40,000 
karių ir policijos, sutelktos vienam svečiui ir jo šeimai 
saugoti, kiti laikraščiai tenkinasi minėdami 15,000 poli
cininkų ir karių. Kuris skaičius teisingesnis sužinosime 
vėliau, kada svečias jau bus grįžęs namo. Sutelkta viso
kios rūšies policija, tik FBI neįtraukta į tą darbą.

Kongresas Baigia 1-ąją Sesiją 
Skirstosi^Atostogų

Kongresas Skubina Baigti Savo Darbus, Kad Nereikėtų 
Chruščiovo Kviesti Kalbėti; Dar Yra Keletas Klau

simų Nebaigtų Svarstyti; Senatoriai Pasikvietė 
Svečią iš Maskvos Tik “Ant Arbatos.”

Kongresas šią savaitę skubina užbaigti savo darbus 
ii* dar šį pirmadienį išsiskirstyti sesijos pertraukai iki po 
Naujų Metų. Daugelis kongreso narių nori baigti savo 
posėdžius, kad nereikėtų posėdžiauti Chruščiovui esant 
sostinėje. Pagal įprastą tvarką, svečiai su valstybės gal
vos titulu arba ir ministerių pirmininkai yra pakviečiami 
į kongresą pasakyti prakalbą. Toki yra tvarką, bet ta 
tvarka Chruščiovo atveju bus pakeista. Kongresas nenori 
jo kalbos klausytis, bent didelė dalis kongreso narių pa
reiškė aiškų nenorą su juo matytis ir dar mažiau jo klau
syti. Bet jeigu kongresas baigtų savo darbą šį pirmadienį, 
tada ir įprastos tvarkos nereikėtų keisti—kai kongresas 
neposėdziauja, tai jis atvykusio svečio negali priimti ir 
jo kalbos išklausyti. Tokiame atsitikime ir ožka būtų 
sveika ir vilkas pasotintas, mandagumas būtų išlaikytas 
u emusuovas paliktų nematytas.

oei.ato užsienių reutalų komisija nutarė pakviesti ru- 
sisKą svečią “ant arbatos” šį trečiadienį. Prie arbatos 
Ciuušciovas sutiko atsakyti į senatorių klausimus ir pa
aiškinu Maskvos politiką. J tas vaišes yra pakviesti žy
mesnieji senato nanai, kūne norės su Chruščiovu pasima
tyti. Tlio būdu senatoriai mano ir madagumą išlaikyti 
ir svečio kalbos išvengti...

Kongresas baigia savo darbus neatlikęs jokio dide
snio žygio. Demokratų dauguma kongrese, dėl savo ne
vieningumo ir dėl prezidento priešinimosi, nepajėgė pra
vesti svarbesnių įstatymų. Ir šiame kongrese pietiniai de
mokratai bendradarbiavo su republikonais, o liberališkų
jų demokratų jėgos buvo per silpnos, kad galėtų ir prezi
dento veto ir konservatyvių pajėgų koaliciją kongrese 
nugalėti. Todėl 86-ojo kongreso pirmieji metai nepaliks 
jokių gilesnių pėdsakų šalies įstatymdavystėje.

Tiesa, kongresas priėmė darbo įstatymą, kuris jau 
sukėlė ir dar sukels nemažai ginčų, o darbininkų unijos 
keta prieš tą įstatymą vesti neatlaidžią kovą. Kitas svar
bus civilių teisių įstatymas dar baigiamas kongrese ap
tarti ir jei jis nebus priimtas, tai baigiančio pirmąją se
siją kongreso darbai neturės iš viso kuo pasirodyti. Dėtų 
vilčių į 86-ąjį kongresą po pernai rudens rinkimų, kon
gresas nepateisino..

Iš žymesniųjų įstatymų, kurie buvo priiimti 86-ojo 
kongreso pirmojoj sesijoj, be jau minėto ginčijamo dar
bo įstatymo, tenka paminėti Hawajų priėmimą į Uniją 
kaip 50-tąją valstiją. Kokių nors kitokių svarbesnių įstaty
mų nepriimta. Prezidentas devynius kartus kongreso pri
imtus įstatymus vetavo ir kongresas tik vieną kartą pa
jėgė prezidento veto panaikinti (dviem trečdaliais bal
sų), visi kiti prezidento vetavimai pasirodė neįveikiami.

Demokratų tarpe buvo kilę aštri ginčai dėl partijos 
atstovų laikysenos kongrese. Žymūs partijos vadai už 
kongreso ir kai kurie kongreso nariai manė ir sakė, kad 
partija kongrese perdaug skaitosi su galimu prezidento 
veto. Tie partijos vadai manė, jog partija turi priimti to
kius įstatymus, kokie yra naudingi kraštui ir jeigu pre
zidentas juos vetuoja, tai kraštas žinos, kas kaltas dėl įs
tatymų nepriėmimo. Vietoj tokios politikos demokratai 
kongrese bandė iš anksto prisiderinti prie prezidento 
konservatyvių pažiūrų, bet dažnai visvien nepajėgė Ei- 
senhovverio administracijai įtikti ir įstatymai buvo vetuo
ti. Tuo būdu partija politiniai save nusilpnino ir nieko 
mainais nelaimėjo. Iki rinkimų kitais metais dar yra 
ilgas laikas, todėl tik po Naujų Metų kongreso darbai at
sispindės 1960 metų rudens rinkimuose.

ui/viimA tarp didžiau- i New Yorko didmiestis 
šiųjų pasaulio valstybių, In- telkia visas policijos, auk' 
dijos ir Kinijos, eina blogyn, lėto jų ir visuomenės vadų 
Kariški susidūrimai Hima- jėgas kovai prieš jaunuolių 
lajų kalnų tarpekliuose ne-,padidėjusį kriroinalizmą. 
bepasikartoja, bet abi val-| Didmiesčio gyventojai 
stybės užėmė nenuolaidžią j buvo sukrėsti, kai trumpu 
poziciją sienų klausimu. laiku keli jaunikliai žuvo 

. ... , ... , , jaunuolių peštynėse. Praei-
Indijos vadas Nehru kai- tQg saVaįtės gale vėl vienas 

Uno Kiniją, kad ji esanti jaunuolis žuvo nuo peilių 
jokia JT komisija jų ten ne-J™" smūgių. Peštynėse pasižymi
suvaikys. Be to, komunistai “^io^tai^vhė vadkit’ Puertorikiečiai jaunuoliai,

i—------o Kinijos vynaus\be yadina jęUrje turj sucĮarę savo “klu-
Indijos vadą dviveidžiu, bus” su kovingais vardais 

Po šitokių aiškių kompli- ir pasižymi peštukavimu.

Ullgllllllį Aauvif
tarybos paskirta komisija 
jau nuvyko į Laosą pasižiū
rėti, kaip ten karas vyksta. 
Komisijoj yra 4- komfamnie- 
riai ir apie 60 žmonių, kurie 
padės komisijai rankioti ži
nias. Kaip tik komisija pa
kilo į kelionę, karas Laose 
aprimo. Bolševikų partiza
nai pasitraukė į džungles ir

tos komisijos nepripažįsta 
ir todėl neleis jai nei iš tolo 
į save pažiūrėti, jau nekal
bant apie jų apklausinėj* 
mą, iš kur jie atėjo ir kas 
juos siuntė ...

Alžyras Turės Teisę 
Spręsti Savo Likimą

Prancūzijos prezidentas 
gen. de Gaulle šią savaitę 
kalbės į kraštą, kaip išspręs
ti jau penktus metus besitę
siantį Alžyro maišatį. Lau
kiama, kad prancūzų vadas 
pasisakys už suteikimą Al 
žyro gyventojams teisės pa
tiems spręsti savo likimą, 
bet apstatant tą teise įvai
riomis sąlygomis. Pavyz
džiui, kariškas nacionalistų 
sukilimas turi baigtis ir Al
žyro gyventojai savo valią 
galės laisvai reikšti visuoti
nuose balsavimuose, kuriuo
se jie dalyvauja tokiomis 
pat sąlygomis, kaip ir visi 
Prancūzijos gyventojai.

MIRĖ E. MAČIULIENĖ

Rugsėjo 14 d. Bostone 
mira Eugenija Nurkaitė- 
Mačiulienė, dr. P. Mačiulio 

žmona. Ji gyveno Chicago
je, bet prieš mėnesį atvyko į 
Bostoną pas savo seserį 
Vandą Mačiulienę. Velionė 
jau seniai negalavo ir čia 
atvykusi gydėsi.

Liko liūdintis vyras, sū
nus su šeima Chicagoje ir 
sesuo V. Mačiulienė Bosto
ne. šeimai raiškiame gilią 
užuojautą.

StnntvlcLai------y.

mentų santykiai tarp dviejų 
milžinų gali eiti tik blogyn. 
Indija sutinka taikiai per
žiūrėti savo sienas su Kini
ja, bet tiktai nežymius pa
keitimus sienose padarant, 
o Kinija irgi taikiai norėtų 
gauti iš Indijos plačias teri
torijas maždaug Maine val
stijos dydžio. Susikalbėti 
tokiose sąlygose nebus len
gva. Indijoj visuomenėj ky
la balsai už baigimą va
dinamos “neutralumo” poli
tikos, kuri nieko gero neda
vė.

Rockefeller Nesako 
Nei Taip, Nei Ne

New Yorko gubernatorius 
tfelson Rockefeller buvo sa

vo šalininkų užklaustas, ar 
jis sutiks, kad jo vardas bū- 
,ų pirminiuose balsavimuo

se New Hampshire valstijoj 
ateinantį pavasarį.

I tą klausimą gubernato
rius atsisakė atsakyti “taip” 
ar “ne”. Jis sako, kad New 
Yorko valstijos reikalai šiuo 
tarpu dar neleidžia jam ap
sispręsti, ar siekti kandida
tūros į prezidento vietą, ar 
visai atsisakyti .

Tuo tarpo ju šalininkai 
au telkiasi visame krašte ir 

viskas rodo, kad R. Nixon 
gali turėti stiprų konkuren
tą rapublikonų partijos su
važiavime ateinančią vasa
rą Chicagoje..

Į kovą prieš jaunųjų peštu
kų kriminalizmą traukiami 
senieji puertorikiečiai atei
viai.

JT Seimas Pradeda 
Savo Posėdžius

šios savaitės pradžioje 
Nevv Yorke pradeda po
sėdžiauti Jungtinių Tautų 
organizacijos plenumas ar
ba seimas. Darbų tvarkoje 
yra ilgiausias sąrašas viso
kių klausimų. Daugumas tų 
klausimų yra “amžini” ir 
neišsprendžiami, bet jie sto
vi dienotvarkėje, nes nėra 
kas su jais dalyti.

Iš naujų klausimų gali iš
kilti Alžyro klausimas, kurį 
arabų valstybės jau eilė me
tų nori iškelti JT seime, bet 
iki šiolei negalėjo surinkti 
du trečdaliu balsų. Gal da
bar arabams ir jų talkinin
kams iš Afrikos, Azijos ir 
Sovietų bloko ir pasiseks tą 
klausimą įrašyti į darbų 
tvarką.

TRUMANAS įSPĖJA 
DEMOKRATŲ PARTIJĄ

Buvęs prezidentas Harry S.
Truman įspėja demokratų 
partiją suglausti eiles, nes
kitaip partija nepajėgs pa- Viceprezidentas R. M. Nix- 
siruošti ateinančių metų rin- on siūlo amerikiečiams, ku- 
kim inei kovai ir gali pralai- rie susidurs su Chruščiovu, 
mėti. kalbėti atvirai, nevyniojant

Paskutiniu laiku demo- skirtumų tarp Amerikos ir 
kratų partijoj pasireiškė vėl Sovietijos į vilnas, bet, žino- 
gilūs nesutikimai, kurie gali įma, prisilaikant reikalingo 
partijai daug pakenkti. mandagumo.

N1XONAS S1CLO
ATVIRAI KALBĖTI

PREZIDENTAS DARBO 
ISTATYMĄPASIRASĖ

Šį pirmadienį preziden
tas D. D. Eisenhovver pasi
rašė kongreso priimtą dar
bo įstatymą ir takiu būdu 
tas ginčytinas įstatymas įsi
galiojo.

Naujausias įstatymas sie
kia apsaugoti unijų narius 
nuo pačių unijų vadų. i •



/UiUtJ

Visuomenės protestas
šį antradeni Amerikon atvyksta Sovietų Sąjungos 

nbibterių pirmininkas, Sovietų komunistų partijos pir 
flMMfe sekretorius ir, apspiaudant ir taip murziną nuo vi
sokių purvų Sovietų Sąjungos konstituciją, Sovietų Šąjun* 
•os valstybes galva (lyg ir prezidentas) Nikita Chruščio
vas, žinomas ir daugeliu kitų vardų, kaip tai “Ukrainiečių 
Skerdikas,’* “Budapešto Mėsininkas,” ir daug kitų pana
šių ir teisingai pelnytų vardų. Atvyksta jis, kaip mūsų ša
lies prezidento svečias ir išbus čia 13 dienų.

Vyriausybė pakartotinei aiškino, kodėl Chruščiovo 
lankymasis gali pasitarnauti taikai, bet visuomenei visi 
tie argumentai nieko nepasako. Pats faktas, kad svečias 
kruvinomis rankomis atvyksta svečiuotis, kelia nerimo ir 
gėdos jausmą. Ar to reikėjo? Ar su gengsteriu nebegali
ma buvo kitaip pasikalbėti, kaip tik priimant jj j savo na
mus, sodinant jj už garbės stalo ir rodant jam didelės val- 
ąlybčs galvai prideramą pagarbą? Ar tiek nusigyventa, 
kad kito kelio nebebuvo?
* Vyriausybių politika, kaip ir meilė, kartais turi to
lau sumetimų, kurių paprasti žmonės nei sumesti, nei su- 
l&ėgsti nepajėgia. Gal buvo tokių nežinomų sumetimų ir 
bttiperšančiam j vaišes Maskvos gengsteriui priimti. Bet 
visuomenė šitos moralinio bankroto politikos gali ir ne- 
pssissvinti. Ypač tos politikos negali pasisavinti tie ame- 
tBdečiai, kurie šj tą žino apie Sovietų teroro, tautų nai
kinimo, melų, apgaulės, grobimo ir plėšimo politiką. Tos 
politikos negali pasisavinti tie amerikiečiai, kurie turi ar
timesnių ryšių su savo kilmės kraštais, kurie po antrojo 
pžaaulimo karo pateko Į Sovietų Rusijos grobuoniškas 
rinkas. Tai politikai negali pritarti nė vienas žmogus, 
koris ir tautų santykiuose norėtų matyti vyraujant mora- 
Ks ir paprasto padorumo principus.

žinoma, niekas nenori daryti nemalonumo savo ša- 
Kes vyriausybei, kuri yra mūsų krašto žmonių rinkta ir 
jSU vien dėl to yra pagarbos verta. Niekas, turbūt, nelin
ki, kad mūsų vyriausybės svečiui, kiek šlykštus jis bebūtų, 
atsitiktų koki nors nelaimė. Bet, turint tą viską galvoje, 
Vterien visuomenė negali tylėti, kai pasiskelbęs “valsty- 
ktS gžlva” gengsteris švaistosi šalyje ir savo melus čia

M. V XK., MVi' JVU A

NAUJAS KARIUOMENES VADAS ARGENTINOJ

Argentina generolu grupė buvo sumaniusi perversmą, 
bet jų vadas gen. Carlos Toranzo Montero, pasikalbė
jęs su prezidentu Artūro Frondizi, padarė paliaubas. 
Karo vadovybėje padaryta pakeitimą. Kairėj naujasis 
kariuomenės vadas gen. Pedro Castineiras. dešinėj karo 
ministeris gen. Elbia Amaya.

Jaunimo sąskrydis Vienoje
V. KYMANTAS

padedant visoms musų Kraštu įiuuiinBvijvB 
priemonėms. Protestas yra būtinas. Tylėjimas būtų mo- 
rgttnio bailumo įrodymas. Negalime tylėti ir mes lietu- 
Vili, kurių giminės ir tautiečiai Lietuvoje šimtais tūkstan
čių kentėjo nuo žiaurios Maskvos diktatūros ir kurių gim- 
fltsts kraštas vis dar yra Maskvos satrapų pajungtas ir 
kO gailesčio išnaudojamas ir rusinamas.
' Protestuokime, kaip mūsų atsakingos organizacijos 
pat&ria ir nurodo mums daryti. Protestuokime prieš besi- 
Mnkančio svečio šalies grobuoniškumą, nežmoniškumą ir 
lĮBOflkaitymą nei su tarptautine teise, nei su tautų apsi
sprendimo principu, nei su padorumu. Tame proteste su 
•usnis bus milžinįška Amerikos gyventojų dauguma.
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visų pastangų vaidinti ma
lonius šeimininkus.

Sąskrydžiui pra sidėjus 
liepos 26 d., prasidėjo ir 
šaltasis karas tarp komunis
tinio ir prieškomunistinio 
jaunimo. Sąskrydžio atida
rymui Vienos stadione mie
sto viceburmistras, sveikin
damas svečius, palinkėjo 
jiems, kad susipažintų su 
Austrijos politine tvarka ii* 
pažintų, kas yra žmogui 
demokratiškosios 1 a i svės. 
Už tai komunistų dalies bu
vo nušvilptas. Atidaryme 
dalyvavo rinktinės meninės 
komunistinių šalių jėgos, o 
į stadioną susirinko apie 45 
tūkstančius žiūrovų, daugu
moje Vienos miesto ir apy
linkės komunistai.

Maskva padarė ką galė
dama, kad laimėtų vieniečių 
palankumą. Gretimai su ba
letu iš Leningrado scenoje 
pasirodė ir kiniečių baletas 
iš Peipingo. Buvo rodomas 
ir liaudies menas: šoko ru
sai, ukrainiečiai, gruzinai, 
Afrikos negrai ir korėjie
čiai. Su savo meninėmis jė
gomis pasirodė čekai, rumu
nai ir vengrai. Paskutinės 
dienos koncerte dalyvavo ir 
lietuvių studentų šešetukas 
instrumentais pritardamas 
dainininkui Noreikai, kuris 
padainavo dvi mūsų liau
dies daineles. Sąskrydžio 
dienomis buvo pranešimų, 
parodų ir diskusijų. Daž
nais atsitikimais per disku
sijas tiek įsikaršččiuota, 
kad net susimušdavo. Ko
munistai nemokėjo atsisa
kyti savo rytietiško “notū- £»•iv ii vanai ivviaitvj ▼ iciivj.

Tai Maskvos čekistų patari
mu Vienos komunistai or
ganizavo mušeikų būrius, ir 
tie vaikė priešingų laikraš
čių pardavėjus, kėlė mušti
nes per diskusijas, ėjo pa
galbon kumščiu tais atsiti
kimais, kai priešo nebebū
va galima nugalėti žodžiu.' 
Panašiais atsitikimais Vie-' 
nos policija stengėsi būti vi- i 
sai bešališka, greičiau nūs- , 
kausdama savuosius kaip į 
svečius ir tedabodama tvar
kos.

Nesidavė palenkiamas ir 
prieškomunistinis jaunimas. 
Per sąskrydžio dienas buvo 
išdalinta labai daug infor
macinių raštų apie Vakarus 
ir apie padėtį komunizmo 
bloko šalyse; surengta kele-

— „ *45 daryta ekskur
suosą^tobusaiš’l Vengrijos 
pasienį, kad parodytų, kaip 
atrodo spigliota viela ir 
sargybos bokštais atskirta 
nuo Vakarų komunistinės 
Vengrijos siena. Daug išsi
šnekėta su svečiais. Kai ko
munistinio jaunimo sargai 
pajuto, kad, nežiūrint jų 
stropios priežiūros, jauni
mas apsikrauna literatūra, 
stovykloje buvo padaryta 
krata ir atimtos knygos su
deginta. Tačiau negalėjo 
sudeginti visų tų įspūdžių, 
kurių jaunimas iš rytų pri
sirinko lankydamas miestą 
ir kinus, gaudamas pasikal
bėti su “priešais“ ir stebė
damas gyvenimą laisvame 
krašte.

Po priešpaskutinio sąs
krydžio, kuris prieš du me
tu vyko Maskvoje, komuni
stų spaudoje buvo nusiskun
dimų, kad į Maskvą priva
žiavę vakariečiai apkrėtė 
“supuvusiu buržuaziniu o- 
ru” Sovietų sostinę. Iš viso 
to, kaip sąskrydis vyko 
šiais metais Vienoje, Krem
liui, atrodo, nepavyko at
keršyti. Bolševizmu Vieno
je vargiai kas galėjo apsi- 
krėsti, už tai Rytų jaunimas 
parsivežė namo ne vieną 
mintį, kuri nebeduos jam 
rimti diktatūrinio režimo 
priespaudoje.

Anglijos rinkimai mūsų vyriausybę. Washing-
„ .. .. A., .v, įtone vra žmonių, kurie yra
Pereitą savaitę, ti įsy e- iskajtg garsiąją ir .veidmai- 

jus Amerikos preziden ą niškąją “Stalino konstituci-
D. Eisenhovvei i namo, n-.. „ niekas nenorėjo Ni- 
ghjos vyriausy oe paskelbė pasakyti> kad ir jis tą
naujus parlamento nn.i-jja({na dokumentą paskaity
mus. Senasis patlamen s>, .f gu^jnotų kas vra 
nebaigęs savo tarnybos ter- valst bės lva . .. 
mino, siunčiamas namo, o, šventos ramybės Ni_
spalio 8 d. -xng uos gyven- kjta bus pasitiktas, kaip ti- 
toja! turės pasisakyti, ar kfu tikriausias valstybėS
jie non darbiečių, ar kon
servatorių valdžios.

Kova eis tarp Darbo Par
tijos ir konservatorių, nors 
Anglijoj dar nėra visai iš
nykusi kadaise stipri libera
lų partija ir, be to, ten yra 
šiokių tokių politinių ske
veldrų, kurios didžiosioms 
partijoms esant lygsvaroj ir
gi gali turėti nemažai poli
tinės Įtakos.

Anglijos vyriausybė skai
tė momentą patogų daryti 
jėgų bandymą su darbie- 
čiais. Ekonominė padėtis 
Anglijoj šiuo metu yra labai 
gera, o užsienių politikoje 
ir MacMillano vyriausybė ir 
darbiečių opozicija laukia 
taikos pragiedrulių iš di
džiųjų pasimatymų ir pa
našių derybų. Ir kaip tik 

•Amerika irgi linksta prie 
'tokių derybų.

Darbiečiai operuos Sueco 
nepavykusia avantiūra, ne
ramumais kai kuriose kolo
nijose ir viduje siūlys bal-

gaiva, su 21 kanuolės šūviu 
ii- panašiomis ceremonijo
mis.

Bet svarbiausias V/ash- 
ingtono pareigūnų rūpesnis 
yra užtikrinti svečio saugu
mą, kad ir musėlė ant jo no
sies nenutuptų. Pagal spau
dos pranešimą, nuo 15,000 
iki 40,000 visokiausių poli
cininkų ir karių saugos sve
čio gyvatą, kad tik jis savo 
kojomis dar Įliptų Į greitą
jį lėktuvą ir iškeliautų na
mo. Tada visi lengviau atsi
dūsės ir pasakys jam negir
dint “doroga skatertju.”

•
Kongresas skirstosi

Kongresas eina lenktynių 
su Sovietų įsipiršusio svečio 
lėktuvu, kas pirma pasieks 
tikslo—ar kongresas išsi
skirstys iki Nikitos atvyki
mo, ar svečias užklups kon
gresą beposėdžiaujant ir ko 
gero gali užsigauti, kad jis 
nebus pakviestas pasakyti

bomis ir stovykla virto kon
centracijos stovykla — nė 
įeiti, nė išeiti be leidimo ir 
palydovų negalima. Žurna
listų būrys bandė įsilaužti 
stovyklon be leidimo ir be
matant buvo “išjotas”, dar
gi kai kam ir įkrėtus. Ko
munistų policijos agentai 
lydėjo savo globotinius per 
visą sąskrydžio metą, kur 
jie beeitų.

Pačioje Vienoje abejų 
pusių buvo iš anksto pasi
ruošta. Pinigo nesigailėda
mi, Kremliaus agentai nu
samdė .visas miesto sales 
koncertams, parodoms ir 
pranešimams. Buvo užimtas 
didžiausias miesto stadijo- 
nas ir paruoštos judomos 
platformos v a i d i nimams 
gatvėse ir aikštėse. Sovie- 

pradėjo ruoštis, tuose ir pas satelitus, net 
Kinijoje, Korėjoje, Afrikos 
šalyse buvo atrenkami ge
riausi sportininkai, geriausi 
chorai ir baletai. Atrinkta 
pranešėjai propagandiniais 
klausimais iš jaunimo tarpo 
—gabūs diskusijoms vyrai.

Tuo pačiu laiku antiko
munistinis jaunimas, neturįs 
pinigo, bet pilnas ryžto, 
rengė mįestų įvairiose vi 
tose apie^20binformacija 
kioskų ir juose šutelkčUrtido- 
vanotą prieškomunistinę li
teratūrą, jos tarpe Pasterna
ko knyga “Dr. Živago” ir 
Milovano Džilas knyga 
“Naujoji klasė.” Vienoje 
pradėta leisti įvairiomis 
kalbomis tik tam laikui 
skirtą laikraštį tiekti sve
čiams iš Rytų visokios in
formacijos. Buvo suruoštos 
kelios parodos, prie infor
macijos kioskų ir šiaip susi
būrimo vietose rinkosi anti
komunistinio jaunimo rink
tieji, kad reikalui esant ga
lėtų svečiams tiekti reikalin
gų žinių, o progai esant ir 
pasiginčyti įvairiais klausi
mais.

Pati Viena—jos gyvento
jai ir laikraščiai—iš anksto 
sutarė sąskrydžio “nematy
ti.” Sąskrydžio dienomis 
laikraščiai nieko nerašė 
apie tai, kas sąskrydyje da
roma. Kai atvykėliai iš Ry
tų, važinėdami savais auto
busais po miestą vis mojo 
vieniečiams rankomis bei 
kepurėmis, sveikino žo
džiais, žmonių pilnos gatvės 
jų tartum nematė. Nesido
mėjo nė vaidinimais iš atvi
rų platformų. Vakarietiška 
Viena pasisuko nugara Ry
tams, ir tik Austrijos komu
nistai—jų Vienoje prisiūk 
tomą 70 tūkstančių—darė

Nuo liepos 26 d. iki rug
piūčio 4 -os Vienoje vyko 
“pasaulinio jaunimo festi
valis” (sąskrydis) šį kartą 
šūkiu “už taiką ir tautų 
draugystę.? Tą iš eilės sep
tintąją jaunimo meninį sąs
krydį, kaip ir pirmuosius 
šešis, vykusius įvairiuose 
miesutoee už geležinės už
tvaros, organizavo k visas 
išlaidas mokėjo Maskva. Sa
koma, kad festivalis Vieno
je kainavęs Sovietams 150 
milionų dolerių.

Kaip tik buvo paskelbta, 
kad Kremlius ruošia Vieno
je komunistinio jaunimo są
skrydį—jo tikslas varyti ko
munistinę propagandą me
no pasirodymais — Vienos 
prieškomunistinis jaunimas 
—socialistai ir katalikai— 
taip pat
kad parodytų svečiams iš 
Rytų kas yra Vakarai. Į tą 
ruoša vėliau prisidėjo ir ki
tų laisvųjų kraštų jaunimas.

Kremlius gavo iš karto 
pajusti, kad jo sumatytas 
reikalas nevyks taip sklan
džiai, kaip jis norėjo ir ti
kėjosi. Į pasitarimą festiva
lio reikalu Stockholme buvo 
pakviesti organizacijų at
stovaiiš 75 tautinių grupių. 
Teatvyko 12. Atsisakė daly
vauti jaunimas iš Vakarų 
Vokietijos, Anglijos, Pran
cūzijos, Belgijos, Olandijos 
ir Liuksemburgo. Atsisakė 
Italijos jaunųjų katalikų ir 
socialistų o r g a n izaci jos, 
nors joms buvo pažadėta, 
kad visos kelionės ir pragy
venimo išlaidos bus apmo
kėtos. Atsisakė jaunimas iš 
eilės Afrikos ir Azijos kraš
tų-
Sąskrydžio išvakarėse Vie
non pradėjo plaukti delega
cijos iš rytų ir iš vakaru. Iš 
rytų važiavo geležinkeliais, 
autobusais ir garlaiviais Du
nojaus upe. Suvažiavo apie 
18,000. Daugumą sudarė 
svečiai iš Rytų. Išlaipintus 
» garlaivių ir autobusų 
įkurdino palapinėse, nors 
lijo ir buvo šalta. Palapinės 
bematant apstatyta sargy-

suotoiams savo programą,! „_______ ______. . - . - .. - bičiKčtiuą noisviese.kurioje nacionalizacijos 1 ,

,, . i - i • - • Kas tas nepaprastas lenk-
klausimas kaz kaip mažai , „ , • - j... 1 i tvnes laimes, dar nėra zino-temmimas. A. v * i , , .• uk i ma, bet kongreso darbai, su Rinkimu pranašai “h«i- ’“hnl-. „ - y f , Nikita ar be Nikitos, jau ei-suoja uz MacMnlan a. o . , . > < .u i „ *• pne galo ir žmones jauk^alio S d. iFIės k°"gres» darbingumą

,n* prezidento vetavimų kar-šti vertinti pagal nuopelnus.Bendrai, kongresas daug kuo negali pasigirt, bet kongreso vadai nurodo, kad jų geriausios pastangos atsirėmė i prezidento veto ir nuėjo niekais.Iš tų ginčų balsuotojai turės padaryti savo išvadas kitų metų rinkiniuose.
•

Plieno streikas

Svečias ir raketa
Prieš atvykdamas Ameri

kon svečiuotis, Sovietų dik
tatorius pasirūpino, kad ru
sų mokslininkai sustiprintų 
jo prestižą nauju bandymu 
paleisti raketą Į mėnuli. Ra
keta pataikė i mėnuli, se
niausią mūsų žemės paly
dovą !

Washingitone S o v i e tų 
valdovas galės pasigirti, 
kad kūjis ir piautuvas da
bar plėvesuoja ne tik virs 
trečdalio mūsų žemės, bet 
jau siekia ir mėnulio. Rei
kės ji sveikinti su rusų mok
slininkų laimėjimu . . .

Kartu teks daug kam ir 
pagalvoti, kodėl rasai vis 
dar pirmauja erdvės tyrinė
jime ir raketų galingumu?

nedriskite protestuoti, nes 
amžiams j Lietuvą kojos ne- 
beikelsite.

“Vilnies” čekistas nepa
sako. bet jis ar jam pana
šūs Maskvos agentėliai tur
būt žiūrės, kas eina pretes-

, . tuoti prieš Nikitą.. Eis žiūrė-
valdžios pareigūną. oavarde6, ga!

?k.,K'.kune: fotografuos. kad vėliau at- , la.kraic.us. kūne pliurpia pažintų jr j jjetuv, Bef|ei.

-VILNIS’’ GĄSDINA

Komunistų “Vilnyj” Nr, 
i’A kažkoks Jonas Jonavi- 
Čįtp šitaip porina:

•*Re»a yra-dar dipuku, kurie 
tatai noriai pikietuotų Chruš- 

bei bet kurj kitą Tarybų

SU'politiką galiūnuose prie
'ir nieko negalvoja. Visi 

litt.itaadien atsargūs. .Jie žino 
Mą lietuviai. jie žino, kad pa- 
dM Maidą bėgdami iš Lietu
vei. Klaidos ne kardinalinės ir 
jta galima atitaisyti.

"Norės ar nenorės su tarybi

ni santvarka reikės taikytis, 

jeten nei&dils noras pamatyti 

Mvo senąją tėvyne Lietuvą.

"O dalyvavimas tokiuose pi- 

kaip buvo surengta
Mikojaną, Kozlovą. kad 

įvyktą prieš Chruščiovą juk tai 
yra tiltų deginimas ne tik grj- 
•Biui Lietuvon, bet ir jos pama
tymai, nuvažiavimui paviešėti.”

Vadinasi, kas dalyvausite 
piketuose ar kaip kitaip pa
peiksite protestą prieš Niki
tą ar kurj jo tarną, tai durys 
j Lietuvą bus uždaros.

Samdomas ar “idėjinis” 
Mostas gąsdina lietuvius, M jie nedrįstų protestuoti 
prieš Chruščiovą. Girdi, Mi- 
aojąnas, Kozlovas tai ką 
ten jau besupaisysi, bet Ni
kita, tai dabartinis viso ųa- 
aaulio komunistų popiežius 
ir naujas "draugas, niįfcyto-

stų? Tar būt taip. nes ko
kiems galams reikėtų gra
sinti, jei tokie Jonai Janavi
čiai nesirengtų šnipinėti Ni
kitos atvykimo proga!

Teisingas lietuviu posa
kis sako, kad įleisk kiaulę j 
bažnvčią. ji pradės lipti ir 
ant altoriaus. Taip yra ir su 
Nikitos aosilankymu. Jjs tik 
žada įkelti koją, o jo agen
tai jau grasina Amerikoje 
genantiems ž m o n ėmė, 
kad jie nedrįstų protestuoti 
nrieš Maskvos smurtinin
kus, nes kitaip durys bus vi
sam laikui uždaros kam į 
Lietuvą, kam kur kitur..'.

“Vilnies“ čekistui gali«* 
ma pasakvti, kad maskoliai, 
gal ir gali pasiekti mėnulį, 
bet iki Amerikos jiems ran
kos per trumpos. Nei gąsdi
nimai. nei pažadas “nekar- 
dinalines nuodėmes” atleisti 
nepaveiks nė vieno lietuvio. 
Mes patartume ir "Vilnies” 
čekistui perdaug nešūkauti 
ir negrasinti, nes kas nors 
gali paklausti, kas jums da
vė įgaliojimus grasyti lyg ir 
Nikitos vardu ir ko

liojimus ir parodyti. Mes ži
nom ir visas svietas žino, 
kad Vilnies ir Laisvės pas- 

spiečiam Maskvos 
uolūs bendradarbiai, bet ir 
jiems koks reikalas taip at
virai rodyti savo maskoliš
kas plunksnas? Nors už 
penktojo amendmento čia 
vietos ir daug, bet visgi kam

. . , w - afišuoti ir atvirai rodyti___
jas ir tėvas,” todėl pnes jį li dar pareikalauti tuos įga- vo “meilę” Nikitos bizūnui?

Svečio apsauga
Prieš atvvkdamas i Ame-

Kiekvienas streikas, po il- 
C gesnio ar trumpesnio laiko, 

turi baigtis. Jau turės eiti 
prie galo ir plieno streikas* 
kuris užsitęsė ilgiau negu 
kai kas spėjo.

Streikas turės baigtis, nes 
daugelis dirbtuvių jau nebe
turi plieno atsargų, o be 
plieno ūkis negali verstis.

Darbdaviai norėjo “pa
mokyti” uniją, bet ką jie 
pamokė, tai didelis klausi
mas. Atrodo, kad jie ir pa-

riką kuklusis Chruščiovas tys nieko nepasimokė iš* to 
pranešė Amerikos vyriausy- i nereikalingo jėgų bandymo, 
bei, kad jis yra ne tik Sovie- ' Jie tik parodė, kad tokiuose 
tų valdžios pirmininkas ir ginčuose reikia ir “trečios 
komunistų partijos sekreto- partijos,” kuri besipešan- 
rius, bet ir Sovietų valstybės: čius sutaikytų savo spren- 
galva. Taip jis painformavo dimu. * * J. D.

friends

NEW ENGLAND TELEPRIRE 
AND TELEGRAPN CDMPANY

malonu turėti. Nenut
rauk su jais ryšių tik 
todėl, kad jie ar Jūs iš- 
sikėlėt. Pašaukit juos, 
sužinokit, kaip jie gy
vena, pasakykit, kaip 
.Jums sekasi.

Kainos pigesnės po 
6 vai. ir sekmadieni

9
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Mirė daktaras Bintakys
Rugsėjo 3 d. širdies prie

puoliu mirė dr. Bintakys 
apie 48 metų amžiaus. Ve
lionis prieš kelis metus kar
tu su kitais lietuviais atvy
kęs iš tremties, apsigyveno 
Brooklyne. Po kiek laiko, 
gavęs New Yorko valstijos 
leidimą verstis gydytojo 
praktika, velionis greit Įgijo 
didelio skaičiaus naujųjų ir 
senųjų lietuvių pasitikėjimą.

Likusi jo žmona našlė ir
gi yra Brooklyne plačiai ži
noma dantų gydytoja. 
Sutkienė ligoninėj

Brooklyne plačiai žinomo 
biznieriaus Igno Sutkaus 
žmona Izabelė, rugsėjo 8 d. 
išvežta j New York Medical 
Center ligoninę vidurių ope
racijai. Linkiu jai ištvermės 
ir greitai pasveikti.
Peršautas buvęs
kumštininkas Norkus

Prieš kelis metus Nevvi 
Yorko kumštininkų ir to 
sporto mėgėjų tarpe gerai 
buvo žinomas Charles Nor
kus. Pasaliuoju laiku jis 
tarnavo Frolic Cafe tvarkos 
prižiūrėtoju. Nakties metu, 
apie 2 vai. už netvarkingą
eleresi iis Dašalino Emanuel _ t v— x---- --- -. --
Trevisano. Pašalintasis ne
trukus sugrįžo, bet Norkus 
jį pamatęs tarpduiyj, užsto
jo jam kelią. Trevisano pa
leido du šūvius i Norkų ir 
Norkus susmuko ant grindų.

Trevisano areštuotas, o 
Norkus gydosi Roosevelt li
goninėj. Trevisano šešis 
metus yra sėdėjęs Sing Sing 
kalėjime ir tik prieš 9 mėne
sius iš ten išleistas pasitai
syti. Norkus, noi-s ir sunkiai 
sužeistas, bet yra vilties, 
kad pasveiks.
Jaunamecių kriminalizmas

Nėra tos dienos, kurioje 
New Yorko laikraščiuose 
nebūtų pranešimų apie kelis 
arba ir keliolika jaunamečiy 
įvykdytų kriminalų.

Jaunamečiai tarp 14 ir 
20, metų amžiaus, susidarę 
apylinkių grupes (klubus) 
New Yorke ir Brooklyr.e ne 
tik užpuola vieni kitus su
muodami, peiliais susipiau- 
stydami ir net nužudydami, 
bet pradeda kliudyti ir gat
vėse arba aikštėse einančius 
ir požeminiuose traukiniuo
se važiuojančius. Pastai-uo- 
ju laiku kriminaliu elgesiu 
ypač pasireiškia puertori- 
kiečiai ir negrai jauname- 
ciai.

Miesto administracija ir 
policija tuo rimtai susirūpi
nę. Kilo sumanymas praves-

iti įstatymas, draudžiantis 
' iaunamečiams viešai gatvė
se pasirodyti po 10 valandos 
vakare. Bet politikieriai ir 

' majoras Wagner, atrodo, 
i numato, kad politiškai tas 
! jiems gali būti kenksminga.
■ Todėl jie aiškina, kad, ben- 
; drai imant, iš 100 jauname- 
čių 93 yra tvarkingi ir tik 7 
nenuoramos. Sako, tokis įs
tatymas būtų nemaloni pa- 

, bauda tvarkingiesiems jau- 
! nuoliams.I

Miesto policijai įsakyta 
būti griežtai ir be pasigailė
jimo daryti kas reikalinga. 
Policija, vykdydama įsaky
mą, viena nakčia nuo 8 vai. 

į vak. iki 3 vai. ryto areštavo 
jn&t 145 jaunuolius už ne- 
i tvarkingą elgesį. Kai kurių 
' jaunuolių liguistą įniršimą 
aiškiai rodo kad ir šis fak
tas : Puertorikietis jaunuo
lis,, areštuotas už peiliu kito 
jaunuolio nužudymą, polici
jos nuovadoje apklausinė- 
jant buvo užklaustas: “Ką 

i manai, ar dar kartą žudytu- 
mei, jeigu tave paleistu
me?” Į tokį klausimą jau
nuolis atsakė: “Aš galvoju, 
kaip tave nužudyti!”

Brooklyne p o ž e minėje 
‘Boro Hali stotyje policlnin- 
Įkas pastebėjo negrą jauna- 
meti besitaikant apiplėšti 
snaudžiantį žmogų. Kuomet 
policininkas priėjo jį areš
tuoti, jaunuolis policininkui 
dūrė peiliu ir jį sužeidė.

Miesto pareigūnai aiški
na, kad kovai prieš jauna- 
mečių kriminalinius elge
sius jau yra išleista apie 
! $27,000,000, bet padėtis nė- 
:ra pasikeitusi. Jeigu tokia 
‘padėtis ir ilgiau tęsis, tai 
; jaunamečiais bus užkimšti 
j kalėjimai, teismai ir polici- 
įjos nuovados.

Kazys Žemaitis

Sugrįžo prof. J. Kaminskas
Iš atostogų sugrįžo prof. 

J. Kaminskas, daugiau ne 
mėnesį ilsėjęsis P a k n i ų 
“Trakų” vasarvietėje neto
li Thompson, Conn. Ir ilsė
damasis profesorius spar
čiai vai ė priekin savo atsi
minimų antrąjį tomą.
Ruošiasi Chruščiovą 
pasitikti

Šį ketvirtadienį, rugsėjo 
17 d. 6 vai. vak. prie Wal- 
dorf-Astoria viešbučio (50- 
etb St. ir Park Avė., Man
hattan ) ALTo skyrius su ki
tomis organizacijomis ren
gia masinę demonstraciją. 
Išleistame atsišaukime sa
koma, kad “visi, kas tėvų 
kraštui padarytos skriaudos

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko 
Darbininku fabrikai Vakaniose; “Proletariato diktatūra** 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; - Raudonmedi;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis,
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys bė akių. . .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais.

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

“KELEIVIS”
East Broadway So. Boston 27,

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

PREZIDENTAS ATSISVEIKINA SU EUROPA

Prezidentas Eisenhovver ‘prie savo lėktuvo d r,; atsisveikina su atėjusiais jį paly
dėti jam grįžtant iš Europos namo. Euro po ? prezidentas aplankė Bonną, Londoną 
ir Paryžių ir ten su valstybių vadais aptarė tuos klausimus, kurie bus paliesti pasi
kalbėjimuose su Chruščiovu, kada tas lankysis V,ashingtone.

Praeityje besižvalgant
J. VLKS

dar neužmiršom, rinkimės 
su šeimomis ir pažįstamais 
ir vienu balsu sušukim— 
Laisvės Lietuvai.”

Tą dieną lietuviai studen
tai piketuos Waldorf-Asto- 
ria viešbutį, kuriame bus 
sustojęs Chruščiovas su sa
vo palydavais.

Rugsėjo 20 d., sekmadie
nį, 7:45 vai. vak. Camegie 
Hali (didžiojoj salėj) Cen
tro ir Rytų Europos Kilmės 
Amerikiečių Konfederaci
ja ir Pavergtųjų Tautų 
Draugai, t a 1 k ininkaujant 
ALTui šaukia masinį mitin
gą, kuriame kalbės senato
riai, Amerikos Legiono vy
riausias vadas ir Europos 
Rytų ir Vidurio Kilmės 
amerikiečių vardu prel. J. 
Balkūnas. Meninėj progra
moj dalyvaus vengrų ir uk
rainiečių chorai. Lietuviai 
kviečiami ko gausiau daly
vauti.

Rugsėjo 18 d. bus pike
tuojami Jungtinių Tautų rū
mai, kur kalbės Chruščio
vas.

Rugsėjo 10 d. protesto 
mitingas buvo Freedom 
House, kur kalbėjo žymūs 
amerikiečiai, o rugsėjo 13 d. 
Manhattan Center, kur kal
bėjo šen. Keating ir kt. 
Milžiniškas paradas

Darbo Dieną Penktąja 
Avenuė nuo 10 vai. ryto iki 
vakaro žygiavo tūkstančiai 
organizuotų unijose darbi
ninkų. Spėjama, kad tame 
parade dalyvavo apie 150,- 
000 darbininkų. Neabejoti
na, kad tai buvo vienas di
džiųjų paradų visoj Ameri
koje.

AMSTERDAM, N. Y.

V. Petrila peršovė savo 
žentą ir pats nusišovė

Rugsėjo 6 d. Ginaičių šei
moje, gyvenančioje 61 Glen 
Avė., įvyko baisi nelaimė.

Edvardas ir Irena Ginan
čiai paskutiniuoju metu su
sibardavo. Susibarė jie ir 
minėtą rugsėjo 6 d. Tą jų 
barnį, matyti, girdėjo jų 
uošvis Vladas Petrila, gyve
nęs tame pačiame name an
trame aukšte.

Pasibaręs su žmona, Ed
vardas ėjo į savo automobi
lį, ir tuo metu Vladas Petri
la šovė į jį iš medžioklinio 
šautuvo, kurį prieš kelis mė
nesius buvo Ginaitis nusi
pirkęs.

V. Petrila, pasitraukęs už 
namo, iš to paties šautuvo 
pats nusišovė. Liko jo žmo
na, duktė su sužeistu vyru ir 
dviem mažomis dukterimis,

brolis Amsterdame ir sesuo 
Lietuvoje.

V. Petrila ilgus metus 
dirbo Bigelovv-Sanford ki
limų fabrike mašinistu, bet 
prieš keturius metus buvo 
išėjęs į pensiją. Jis priklau
sė šv. Kazimiero parapijai 
ir Lietuvių Klubui.

L. K.

LOWELL, MASS.

a. « 1_ ‘ _ •! •!3LA l/o Kp. piKniKas

TORONTO, ONT.

Iš . Lietuvos atvažiavo 
B. Trakienė

Julija Kupilienė, gyve
nanti Wonder Valley R. R. 
I Barrie, Ont., susilaukė iš 
Lietuvos savo motinos Bar
boros Trakienės. Ji atvyko 
iš Labardžių kaimo, Rieta
vo rajono, yra 71 metų am
žiaus.

Trakiai su savo mažomis 
dukromis Julija ir Stellą 
gyveno Glen Lyon, Pa., nuo 
1909 iki 1921 metų. Tais 
metais visa jų šeima grįžo 
i Lietuvą. Vėliau dukros iš
važiavo į Kanadą, o tėvai 
pasiliko Lietuvoje. Dukros 
ištekėjo, Julija Kupilienė

SLA 173 kuopa sekma
dienį rugsėjo 20 d. Little Is- 
land Pond, Pelhąm, N, H.,
Piesliko vasarvietėj rengia 
pikniką. Ta vieta vi a prie 
gražaus ežero, kuriame gali
ma maudytis ir laiveliais tebegyvena Kanadoj, o Stel- 
važinėtis. Iš Lovvellio tėra la Batkienė prieš 14 metų 
7 mylios. Važiuoti Bridge persikėlė į Los Los Angeles, 
gatve iki 113 kelio, tada kur ir tebegyvena, 
sukti į dešinę ir važiuoti iki: Joms ir jų šeimoms vėl 
John’s Avė., ja sukti i kairę susitikti su mamyte, aišku, 
ir važiuoti iki galo, tada vėl buvo didelis džiaugsmas, 
į kairę ir už pusės mylios 
pamatysite raudoną daržinę
su iškaba, į dešinę keliu į 
mišką ir ten rasite pikniko 
vietą.

Iš Lavvrence važiuoti 113 
keliu iki Salem Rd ., dešinėn 
iki Pelham Rd., kairėn iki

GERIAUS1A DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 

raudonos daržinės, dešinėn kad * geriausia dovana bus 
į mišką.

Visi kviečiami į pikniką 
atvykti.

L. Paulauskas

BRIDGEWATER, MASS.
Lapeikiai sugrįžo 
ii Kanados

Seni Keleivio skaitytojai 
Danielius Lajieikis su žmo
na Josephina ir dukterimi 
Albina iš Bridguate: šio 
mėnesio pradžioje praleido 
savo atostogas Kanadoje— 
Toronto mieste, kur aplan- i 
kė savo gimines ir daugeli 
senų draugi).

Už malonų prieėmimą ir 
vaišes Lapeikiai dėk o ja 
Grinkių šeimai, V. Vinge
liams, Baltrienei su dukte
rimis Aldona ir Daneta. Ka
valiūnams, J. Margeliams, 
Matams, Yurkštams.

Lapeikiai sugrįžo į Brid- gewaterį labai patenkinti 
savo kelione.

šios knygos:
Stepono Kairio 

budo”, kaina $5.50
Kipro Bielinio 

į jant”, kaina $6.00.
Jas galite gauti ir Kelei

vio administracijoje:
636 Broadway,

Kretos 27.

“7 uaft fighting mad ...**

CHICAGO, ILL.

širdimi
Sunkiai širdimi serga 

B. Dirmeikis, Margučio 
dijo pranešėjas. Lengvas 
širdies priepuolis ištiko ir 
Margučio savininkę L. Va- 
nagaitienę.

d r. 
ra-

” Gerai kai kada praeities vę Rusijos pogrindyj veiku- 
gyvenimo spaudoje pasirau
sti. Praverčia iš praeities 
pasimokyti. Kai praeitį su
gretini su dabartimi, tai iš
ryškėja ir visokeriopos šių 
dienų suktybės ir neteisy
bės.

Ana, maskviniai komuni
stai jau nuo seniai suka gal
vą įrodyti ir įtikinti, kad 
Lietuvoje niekuomet nebū
ta savarankaus, nepriklau
somo socialistinio darbinin
kų judėjimo, nes visą praei
tyje revoliucinį judėjimą 
Lietuvoje sukėlė Rusijos 
darbininkija priešakyje su 
Leninu. . .

Mas kviniams komunis
tams istorikams net buvo 
rusiškųjų nacių p a k i šta 
mintis, kad Rusijos social
demokratų darbininkų par
tijos atsiradimo pradžios t, . - n ‘ '2,. 7reikia ieškoti Vilniuj Kije- 
ve ar Minske . . . (ŽiūrėkĮsocialdemoniatų veikian-
Voprosy istoriji KPSS 1959 i 8a.ml>ul ius ? ,V1SOS ®J»- 
tt. Nr. 1). Mat, Vilniuje ir įos( ^>bxnmkų partiją. 
Kjieve keliais ketais ante-l®*^ tas ’e,*aIa?."eisdege, 
čiau prasidėjo vietos darbi-į"“ “ n>cto soeial-
ninkų socialistinis sambų-; demokra;P. .s u v ažiavimas 
ris negu rusuose. Rusijos so-! nenorėjo iss,žadėt, r.edalo-
cialdemokratų darbininkų m<J-f • Štai ką apie tai 1904 m.

“Darbininku Balsas” Nr. 2

siu revoiiucimo judėjimo veikėjai, vyriausia iš ‘‘Darbo išlaisvinimo” (Osvobož- denije tiuda) padalinių atstovai. ši palaidai veikianti organizacija susime zgė 1885 metais. Jos steigėjais buvo G. Plechanovas, L. Deič, P. Akselrod ir* Vera Zasulič.
Nors pats Leninas prie 

Rusi jos socialdemokratų 
darbininkų partijos steigi
mo nepridėjo nė vieno pir
što, bet dabar Rusijos saci- 
aldemokratų d a r b i ninku 
partijos įsteigimo diena 
švenčiama Lenino gimta
dienyje.

Rusijos socialdemokratų 
darbininkų partijos suvažia
vime 1903 m. daug kalbėta ir ginčytasi, kaip įjungti ir

partijos steigiamasis šuva-
evvnvramaoa IituLa 1 QQQ rYYnfoJo Ztiavnucu įvjrnvr lUt/u mvvoic

Minske.
Kad ir kaip maskviniai

rase:
"Pernai rudeni buvo an-

komunistų istorikai suko trasis maskolių soęialdemo- 
galvą -perkelti tos partijos 
atsiradimą į anuodu mies
tus, bet buvo nepatogu. Vil
niuje žydų darbininkų soci
alistinis sambūris buvo susi- 

i metęs į jų tautinę organiza
ciją “Bundas." Gi Vilniaus 
kitų tautų darbininkai, kar
tu su lietuviais, veikė lietu
vių socialdemokratų greto
se. Be žydų “Bundo” vieni 
ir kiti nebuvo “nedalomos, 
vieningos Rusijos imperi-
jos" šalininkai. Tada pasi
rinkta Minskas, kur tikrai 
1898 m. kovo mėnesio pir
mose dienose buvo suvažia-

UŽSAKE KELEIVĮ 
Į KANADĄ

Senas “Keleivio” skaity
tojas ir rėmėjas D. Lapei- 
kis iš Bridgewater, Mass., 
užsakė “Keleivį” dovanų sa
vo giminaitei Mrs. U. Grin- 
sky, Toronto, Ont., Kanada.

Visada išleiski skatiku ma
žiau. negu uždirbi.

C. Cantu

Too ofton tbe iamoeeaat mtffer _ 
when tempsr1* at tfea wl&«ol! When
another driver burna you up—cool off! Loang your bend can 
cost you control of your car, make an innocent party a 
v ietim of your spite. Lašt year traffic acddenta brought 
dcath to 37,000 people, painftil injurin to hundreda of 
thoosands more. Too many acte famocent vietims of good 
drivers who momentarOy lat emotion btiadfold jud 
Whcn all your mind’s on driviag, you*U ha a flto

suvažiavimas. T^eai 
su viršum mėnesi. Buvo tai 
susivienijimas išsiskirsčiu
sių komitetų.

Pasidarė viena partija. 
Bet besivienydami panorėjo 
užgrobti ir kitus nemasko- 
lius. Niekur nebuvo kalbos 
apie išskaldymą Rusijos, vi
si laikė reikalinga užlaikyti 
ją čielybėje. Bet tas didelis 
noras sutraukti visus j vie
ną partiją pasibaigė gana 
blogai. Atsirado nesutikimai 
jų pačių eilėse. Žydų ‘Bun
das’ išėjo ir varo savo dar
bą skyrium. Du armėnų ko
mitetai taippat išėjo ir pa
darė atskirą ‘Armėnų Soci
aldemokratų Partiją.* ’*

Visi Lietuvos darbininkų 
judėjimo faktai ir spaudos 
šaltiniai Įrodo, kad Lietuvos 
Socialdemokratų Partija bu
vo savaranki, nepriklauso
ma nuo Rusijos socialdemo
kratų. Kitaip ir būti negalė
jo, nes Lietuvos socialdemo
kratai siekė Lietuvai nepri
klausomybės.

Bet iš čia nedera daryti 
išvadų, kad Lietuvos soci
aldemokratų veikimas visai 
nesiderino su Rusijos revo
liuciniu judėjimu. Juk gy
venta “po vienu stogu,” tad 
politinė išmintis reikalavo, 
kad Lietuvos socialdemo
kratų veiksmai susiderintų 
su Rusijos tolygiu judėjimu. 
Neabejotinai vieni kitus 
veikė. Bet faktas, kad Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tija niekuomet nesiuntė sa
vo atstovų į Rusijos social
demokratų suvažiavimus.

Rusijos imperijos Durno
je (parlamente), kai tokia 
buvo išrinkta, Lietuvos eo- 
cialdemokratų frakcija vei
kė nepriklausomai, nors 
bendrai vieni ir kiti pasitar
davo kai ištikdavo bendras 
reikalas.

0 dabar maskviniai ko
munistai praeities Lietuvos 
darbininkų nepriklausomą 
judėjimą savinasi. Esama 
visokių vagiiiautojų.

kratu
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KĄ AS MAČIAU 

LIETUVOJE?

Bendruomenininkai Detroite
SKELB1MAI BRANGŪS

BET REIKALINGI

Grįžę iš Lietuvos ekskur
santai visokių pasakų pasa
koja apie dabartinį tenyk
štį gyvenimą. Daugumas jų 
nepajėgė ar nenorėjo į tą 
gyvenimą pažvelgti atviro
mis akimis ir jį atvaizduoti 
tokį, koks jis iš tikrųjų yra.

Pasiskaitykite, ką mums 
rašo vienas ekskursijos da
lyvis, kuris sugeba savo. aki
mis žiūrėti ir savo protu no
ri matytus dalykus vertinti. 
Jis rašo:

“Aš atydžiai perskaičiau 
J. Liūdžiaus rašinį Keleivy
je ‘208 milionai’, kuriame 
nagrinėjamas komunizmas. 
Įdomus rašinys, daug jame 
tiesos pasakyta, bet reikala
vimas, kad Rusijos ir Lietu
vos gyvenimas būtų toks 
kaip Amerikos, man atrodo 
per didelis.

‘'Atsiminkime ką du ka
rai ten padarė. Baisiai atsi
likęs kraštas. Kad ir geriau
sią valdžią pastatytum, vis
tiek reikėtų daug metų, kol 
tenykštis gyvenimas susi
lygintų su Amerikos ar Ka
nados. Chruščiovo kalba, 
kad jis per kelerius metus 
pralenks Ameriką, yra tuš
čias plepalas.

“Jūs labai kaltinate ko
munistus už visas pasaulio 
žmonių bėdas. Man atrodo, 
kad turt”o!iai ’r o’odi_,<; žmo- 
nės patys gimdo komunis
tus, nes jie viską nori sau 
pasigrobti ir nieko neduoti 
paprastiems žmonėms. O 
komunistai moka daug pa
žadėti, bet kai paima val
džią, patys pirmieji ir dau
giausia savimi pasirūpina.

“Aš giriu Jus už tai, kad 
Jūs smarkiai kritikuojate 
tuos komunistų biurokratus.

“Jūs kaltinate rusų komu
nistus, kad jie pavergė Lie
tuvą, bet aš labiausia kalti
nu Hitlerį ir tuos, kurie jam 
padėjo karą sukurstyti.

“Man labiausiai Lietuvo
je nepatiko trys dalykai: 
Žmonių baimė viešai savo 
nuomonę reikšti, asmeninės 
iniciatyvos atėmimas ir ne
svietiškai aukštos kainos. . . 

Ekskursantas

Viena milicija neapsidirba
(ELTA) Kaip jau anks

čiau buvo rašyta, visoje So
vietų Sąjungoje, tuo pat ir 
okupuotoje Lietuvoje, yra S 
Įsteigtos ir dar steigiamos 
“savanoriškos liaudies drau
govės viešajai tvarkai stip- 
rinti.” Iš vienos pusės jos tu
ri padėti milicijai, liaudies 
teismams ir prokuratūrai 
(taip buvo skelbiama drau
goves steigiant), iš kitos pu
sės jos, be abejo, turi patar
nauti ir saugumo Įstaigoms 
(tas, žinoma, nebuvo skel
biama).

Lietuvos kom. partijos 
ideologiniame žurnale “Ko
munistas” (š. m. 7-ame nr.) i 
Lkp Vilniaus miesto Lenino ; 
rajono komiteto sekretorius 
A. Burkauskas apžvelgia, 
kaip veikia tos " draugovės” 
jo rajone, kuriame vra apie 
40' ; visų Vilniaus gyvento
jų-

Tame viename Vilniaus 
miesto rajone iki šiol tos 
“draugovės” šutei kusios 
daugiau kaip 400 narių-ben- 
dradarbių. Prie rajono ko
miteto sudarytas 15 žmonių 
štabas, kuriam vadovauja 
A. Uljanov. Rajono terito
rija paskirstyta į 8 mažes
nius rajonus, vadinamus 
‘‘mikrorajonus”. Kiekvie- j

nam “mikrorajonui” vado
vauja štabo narys, kurio ži
nioje yra 7—12 “draugo
vių.” Draugovių nariais pri
imami, žinoma, tik “patik
rinti” piliečiai. Kiekviena 
draugovė savo mažą raioną 
gėriau •apmato” ir gali tin
kamiau “kovoti prieš viešo
sios tvarkos ardytojus.”

“Draugovės” savo veiklą 
išvysto ne tik darbo dieno
mis. bet ir nedarbo laiku, 
šeštadieniais ir sekmadie
niais prie štabo susirenka 
neretai apie 100 nariu, kurie 
gavę iš štabo “uždavinius” 
pasiskirsto parkuose, aik
štėse, gatvėse . . . Kai kur 
draugovių aktivistai tiesiai 
pavaduoja ir miliciją, sulai
kydami “chuliganus, vie
šosios tvarkos ardytojus.”

Burkauskas patenkintas 
pabrėžia, kad “gerai dirba .
. . Valstybinio universiteto 
. . . statybos t e c hnikumo, 
draugovės.” Kurios prieža
stys verčia Uljanovo štabą 
“tvarkyti” minėtųjų aukštų
jų mokyklų viešąją tvarką, 
Burkauskas n e p aaiškina. 
Nejaugi Vilniaus universi
tete ir kitose aukštose mo
kyklose būna neramumų?

“Draugovės,” matyti, da
lyvauja ir viešųjų teismų 
rengime. Burkauskas aprašo 
keletą tokių išvažiuojamųjų 
sesijų pačiose Įmonėse, da
lyvaujant šimtams darbi
ninkų ir tarnautojų. Paskel
bus sprendimą dalyviai 
vienbalsiai sprendimui iš
reiškia savo pritarimą.

Be šitų viešų baudžiamų
jų teismų yra dar “draugiš
ki teismai,” kuine baigiasi 
teisiamojo papeikimu ir jo 
pasižadėjimu pasitaisyti.

Kita veiklos sritis, anot 
Burkausko, tai “šmaikšti 
kritika prieš tuos, kurie neša 
į socialistinę buitį kapitalis
tinio pasaulio atrūgas.”

Pasisekimo paslaptis yra iš
tvermingumas nusistatyme.

Disraeli

<mė!io rūmusVaikai ir ant 
stato.

150.000 PĖDU

Aitą- tebūna- be žmogaus 
-o j.',' ‘-'i pedj ir tuo

bucu i«r.ė toR,a aukštu, 
mę. kurios tok.-- balionas 
dar r,‘ pa lėkęs, nes
iki - >'/ . zo’.o laiko
ma ’ JJ '/i >•".> Ji- paleista - . < - ll.,
jame ? ipa-ataj atžy
mi Kiui* eoerjr./ij.

Rugsėjo 5-6 dienomis čia sie™s i^kymais vadovauti, 
gražiame Sheraton-Cadillac i "os srovės grumiasi Ben- 
viešbuty pirma kartą buvo Romėnė; nuo pat jos pra- 
susirinkę JAV L i et uvių .'^os, todėl ir to organizaci-
Bendruomenės veiklieji at
stovai. Jų buvo per pusę 
šimto, daugiausia iš kaimy- 
nijos—Chicagos ir Cleve
lando, bet nepatingėjo at
vykti ir iš tolimesnių vietų 
—New Yorko, Bostono, Bal- 
timorės, Hartfordo, Water- 
burio, AVorcesterio ir kitų 
vietų atstovai. Be atstovų, 
suvažiavimo eigą sekė ne
mažesnis svečių skaičius.

Po atidaromųjų a p y 1. 
pirm. V. Kutkaus ir Centro 
Valdybos pirm. S. Bai’zdu- 
ko kalbų, himnų, invokaci- 
jos, darbo prezidiumo suda
rymo (pirm. dr. A. Nasvy- 
tis, nariai: Ona Ivaškienė, 
V. Dilys, J. Jasaitis ir V. 
Kamantas, sekretoriai: V. 
Čižauskas, K. Gricius ir A. 
IIjesevičius) ir sveikinimų 
buvo skaitomi 16 praneši
mų ir jie diskutuojami.

Suvažiavimo rengėjai ti
krai nesigailėjo laiko kvieti
mams į suvažiavimą rašyti 
ir todėl sveikinimų gavo 
apie pustrečio šimto. Iš jų 
pažymėtini viceprezidento 
Nixono, 81 senatoriaus, 35 
gubernatorių, 14 kongreso 
atstovų, republikonų vado 
senate Morton, 15 majorų ir 
Įvairių lietuvių organiza* 
cijų-

žodžiu sveikinti buvo 
atėjęs Michigano guberna
torius Mennen Williams, 
kuris suvažiavime buvo apie 
valandą. Savo sveikinimą 
jis pradėjo lietuviškai “La
ba diena, mieli draugai lie
tuviai!”

ja JAV sąlygose taip sun
kiai prigija.. Grūmėsi jos ir 
šitame suvažiavime. Ypač 
pirmąją dieną, nežiūrint 
koks pranešimas buvo skai
tytas, diskusijos vis krypo į 
politinę sritįsir vis kliudė 
Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Nevengta didelės demagogi
jos, neapykantos, netakto. 
Vėliau tie “antialtiniai,” ga
vę šalto švirkšto, kiek ap
rimo.

V. Kutkus aiškiai pasakė, 
kad Bendraomenė yra “vi
suotinė lietuvių organizaci
ja” ir todėl visi veiksniai 
turi būti jai paklusnūs, Ben
druomenė jiems nurodinės, 
kuris jų kurį darbą turi 
dirbti.

Tą patį tik kitais žodžiais 
pasakė ir T. Dambrau
skas bei A. Juodvalkis. Iš 
jų girdėjome: “turim paim
ti visą šalpos ir politinę sri
tį. ‘ Demokratinė’ A L To 
tvarka turi kada nors pra
eiti.”

Nemažesnio apetito paro
dė ir S. Lazdinis, kuris klau
sė: “Ar LB yra Bendruome
nė pilna to žodžio prasme, 
ar kažkokia Lietuvių Kultū
ros Draugija?” Jis pats į tą 
klausimą ir bandė atsakyti. 
Girdi, “jeigu ji Bendruome
nė, tai, užuot, ‘bendradar
biauti su ALTu, BALFu ir
mvcuo Hivi VUI X jx^;xsso jorsaj V
pavedame atlikti tą ar ki
tą.”

Norinčių davinėti įsaky
mus buvo ir daugiau, ir jei

ir bai°ė “Kas bus ?le 716111 būtų buvę’ kažin 
. j kas iš to suvažiavimo būtųis, bet lietuviai ne-;.--- Rka» nebus, ue, unuiui ue- ggj smarkiu ožiukų

pražus, žinoma susilaukęs,.,d^„ a* kuri^
lz lz * lz * nori, kad Bendruomenės or-kenčiamą kai kieno zod,, nizaci a neišklyptq iš sa- 
draugas, draugai niekas yėa vy kd>įųtuoe už-

neprotestavo Čia galima daviniuį kurfenš ji įkurta, 
pažymėti, kad tą dieną ter- - - - j t—

‘mometras rodė 90 laipsnių,
o gubernatorius dar kalbėjo 
ukrainiečių jaunimo, lenkų 
veteranų legionierių ir bul
garų susirinkimuose. •

Suvažavimio rengėjai ge
rai padarė suvažiavimą pla-, 
čiai gausiais kvietimais iš
garsinę, bet juokinga atro
dė kai kieno noras tuo pasi-

T. Blindstrubas tų karš
takošių klausė: “Ar jau pri
trukote darbo, kad įsigeidė
te svetimų barų, norite kiš
tis i politinę ir šalpos sritis? 
Palikite tas sritis toms orga
nizacijoms, kurios šiandien 
ten jau veikia.

Tokią pat nuomonę reiš
kė ir inž. V. Izbickas.

F. Valinskas labai gražiaididziuoti viešai pareiškus, pajuokė (uos ožiuku8 
kad sveikinimų gaurn dau-|d kad nerimtos> pagjį. 
giaunepi pernai Bortone žos iInos diskugi^A^ta. 
vykęs Amenkos Lietuvių 'bai į
Kongresas ir, vadinasi, su-!
prask, kokios reikšmės yra

juokingos ir primena 
gaspadorių, kurio sode nė
ra vaisiu. Jis žiūri į kaimy- 

irsis suvažiavimas .. . . i no sodą, pilną obuolių,
Kaip minėjau, pranešimų 1 keikia.

buvo net 16. Jie lietė Įvai- j Kreivėnas stačiai juos 
nausius reikalus. Aišku, kaip mažus vaikus tildė— 
kad jiems per 2 dieni išna- į Liaukitės visą dieną kalbė- 
grinėti reikėjo labai skubėti, i ję nesąmones. Liaukitės gra- 
Kiekvienam pranešimui su sinę ALTui: Mes atimkim, 
diskusijomis buvo skirta tik j mes padarykim, kai mes su- 
45 minutės, todėl kai kurie stiprėsim, tai padarysim. . . 
pranešėjai skaitė taip giei- .{<ą gi jūs padarysite? Kaip 
tai, kiek tik pajėgė, pirmi- {pada, vhte’Jieturi Drau- 
linkaujantis tu,"ėjo valdyti gą,“ turi “Naujienas”, kon- 
kalbėtojus, kūnų nevienas traliuoja praktiškai visą 
mvo linkęs Į “plačias lan- spaudąJ ju<£ remia daugy^
xas" pasileisti.

Savaitraščio skiltyse nė- 
a galima plačiau paliesti 
domių diskusijų, todėl pasi
tenkinsiu trumpais žodžiais.

Įdomu buvo sekti, kaip 
suvažiavime reiškėsi dvi 
srovės: Viena jų — tikrųjų 
bendruomenininkų — ne- 
nukrypo ir čia nuo Bendruo
menės sumanytojų kelio ir į
Bendruomenę žiūri, kaip į 
vyriausią mūsų organizaci
ją kultūros reikalams vado
vauti. Antrojo gi—netikrų
jų bendruomenininkų, poli
tikierių, kurie nori Bendruo-

organizacijų. Ką gi jūs pa
darysite?

Taktingai diskusijose pa
sireiškė kun. S. Yla, dr. A. 
Darnusis, J. Šlepetys ir kt

Gražiai kalbėjo antrąją 
d i e ną Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirm., buvęs 
VLIKo pirm. J. Matulionis. 
Jis atkreipė dėmesį į tai, 
kad Bendruomenė Ameri
kos lietuvių organizacijų 
tarpe yra paskutinis vaikas. 
Ji gimdama rado čia jau se
niai dirbančias organizaci
jas. Jis sakė, kad visi, kurie 
čia dirba politinį ar šalpos

KARALIŠKA ŠEIMA I NEW YORKĄ

Olandijos sosto įpėdinė Beatriv (dešinėj), jos sesuo , 
irene ir karalienės vyras Bernard vyksta į laivą, kuriuo 
jie plaukia į New Yorką, olando Henry Hudson 350 
mėty sukakties minėjime dalyvauti. H. Hudson priraa- 
sis ištyrė jo vardu pavadintą upę Hudson ir šiaurės to
limas sritis.

Lietuviai dar neįvertina 
skelbimų reikšmės, kokios 
jie turi mūsų gyvenime. O 
kad be skelbimų negalima 
apsieiti, geriausiai rodo di
džiosios bendrovės, kurios 
visiems žinomos ir, rodos, 
joms nebebūtų r e i k a lo 
skelbtis. Štai keli pavyz
džiai:

Pernai automobilių ben
drovė General Motors skel
bimams išleido net $137,- 
500,000, Fordas—$87,900,- 
000, Chrysler—$58,754,000, 
Proctor & Gamble (gamina 
muilus ir chemikalus) išlei
do $115,900,000, General 
Food—$96,000,000.

Daug skelbimams išlei
džia ir įvairios svaigiuosius 
gėrimus gaminančios- bend
ravęs. Pavyzdžiui, Seagram 
bendrovė pernai už skelbi
mus sumokėjo 34 milionus 
dolerių, Shenley—$29,823,- 
300, Schlitz—13 milionų, 
Pabst—9 milionus dolerių.

KNYGOS MYLĖTOJAS

Kas yra Chrusciov ?
Mes lietuviai tą žinome, 

bet įdomu, kaip jį apibūdi
no Massachusetts valstybės 
sekretorius Joseph D.

slaptosios policijos viršinin
ko Berijus mirti, kuris buvo 
pastojęs Chruščiovui kelią. 
Kai Britanijos diplomatas

Senas Keleivio skaityto
jas W. Wilimavičius iš May 
hanoy City, Pa., atsiuntė 
$16 ir prašė jam pasiųsti 
šias knygas:

K. Bielinio “Dienojant”, 
K. Žuko “Žvilgsnis į praei
tį” ir M. Katiliškio “Išėju
siems negiįžti.”

Kol tokių žmonių bus, lie
tuvybė Amerikoje dar bus

se K rei O nūs dosepn u. ™ ,, daniriaii iii
Ward, kalbėdamas Ameri-kartą paklausė Chruščiovą,; . 81 Jų
kos Italų Veteranų Konven- 

Jįs. be kita
kaip Berija mirė, jie atsakė: 

‘Mes kalbėjome priecijoj Fa!! River 
ko, apie Nikitą šitaip paša-'stalo, kai mano padėjėjas 

Įrėmė revolveri Į jo pakau
ši.’

“Jei prezidentas Eisenho- 
weris tiki, kad jis gali sėk
mingai derėtis su šituo be
širdžiu žmogžudžiu, jis yra 
nepaprastai naivus.

“Chruščiovo pakvietimas 
. buvo blogai apgalvotas ir jo 

tal' vaisiai tegali būti tik žalin
gi Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms. Aš

kė:
“Tai Stalino auklėtinis, 

kuris savo auklėtoją išdavė.
Tai žmogus, kuris apgalvo
tai badu numarino penkis 
milionus ukrainiečių, kuris 
bendradarbiavo nužudant 
Lenkijos geriausius vyrus— 
karius Karinio miške; 
žmogus, arba sakyčiau, pa
baisa, kurio tankai traiškė 
Vengrijos patriotus, ir todėl 
jis nusipelnė Budapešto mė
sininko vardo.

“Pavergtosios tautos, ku
rioms tie kankiniai atsto
vauja, Sovietijos vyriausy
bės pirmininko priėmimo 
negali kitaip vertinti, kaip 
tik minėtų jo darbų pateisi
nimą ir pasidavimą Rusijos
ka"Kai ^prezkientas sėdės P'imosios JAV ir Kana-

greta jo, jis turės prisiminti :d<ls į"*™? Da!n<??. š,ven’ 
______________ i tės Komitetas skelbia kon-

. v. . , ... i kursą kantatai mišriam cho-muosius žingsnius, todėl rui so!istais h. akompani. 
tun būti atsargi. Jus pabre- mentu lašvtk Tcminas 
ziate, kad atėjote apjungti,, .į. melų gruodžio 31 d Pre.

mija — $1,000.

veteranai, kurie 
savo ištikimumą, o taip pat 
savo teisę galvoti, protes
tuoti. Aš patariu, kaip ge
dulo ženklą, mūsų vėliavas 
laikyti pusiau nuleistas.”

KONKURSAS 
KANTATAI PARAŠYTI

AD c«a a i-r*-rr jiuii ic.Bc. ra a dd a -»

Paskutinis numeris ypa
tingai įdomus. Jame rasite 
jaudinančių eilėraščių iš Si
biro, ištrauką iš didelį pa
sisekimą turinčios M. Kati
liškio knygos “Išėjusiems 
negrįžti,” įdomų, supranta
mai parašytą bolševikų nu
kankinto prof. A. Žvirono 
str aipsnį “Materialistinis 
istorijos supratimas ir gam-raginu jus, gam

esate įrodę ^os m°kslų materializmas.’

bet tas tegali įvykti palaip
sniui. Tą apaštalavimo min
tį reikia skleisti be neapy
kantos, be keršto, reikia bū
ti garbingiems, kantriems.

Panašiai jis kalbėjo ir 
sekmadienio vakarą sureng
tame pokyly. Ir čia jis pri
pažino, kad kritika reika
linga, bet neįtarinėkime vie
ni kitų, nesi vaduokime pik
ta valia, nesustinkime, nv- 
suakmenėkime, atgal nesi
traukime, visur reiškime 
“Meilę Lietuvai, pagarbą 
lietuviui.”

Minėtame pokyly dar kal
bėjo kongreso atstovė Mar- 
tha Griffith, Lietuvos kon
sulas dr. P. Daužvardis ir k.

Meninę dalį pasigėrėtinai 
atliko kolaratūrinis sopra
nas Monika Kripkauskienė, 
akomponuojant muz. Alek
sandrui Kučiūnui.

Pokyly dalyvavo apie 150 
asmenų, iš jų apie 50 suva
žiavimo dalyvių, o kiti atėję 
pasiklausyti koncerto, pasi
linksminti, brangias suknias

Reikalingų i n formacijų 
tuo reikalu duoda komiteto 
pirm. Alice Stephens (64 E. 
Van Burren St., Room 514, 
Chicago 4, 111.) .

Meilės kalba yra akyse.
Ph. Fletcher

Jame yra ir A. Baltaragio 
straipsnis apie tai, kaip mes 
turėtume santykiauti su 
Lietuva. Tas klausimas šiuo 
metu darosi vis opesnis ir 
kiekvienas s ą m o n i ngas 
žmogus turi ji sau išsiaiš
kinti. Tame numery yra ir 
daugiau įdomių dalykų pa
siskaityti. Numerio kaina 
$1, galima gauti ir Keleivio 
administracijoje.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja praio mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau
ją adresą nepamiršti paraiy- 
ti ir senojo.

Pakalbinkim draugus ir

Kaina vnafatm $4.
KTU’’

UKierių, Kurie non cenaruo- wi«u«* puuunj «i nnHamnnrfnioti
menę pa versti vienos politi- darbą, yra daug nusipelnę. 
nės partijos įrankiu ii’ vi- Bendruomenė žengia pir- Svečias ii rytų

KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tins netans

Kalendorius jau ruošiamas spaudai. JĮ jau galima 
užsisakyti. Nors viskas pabrango, ypač popierius ir paš
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dai- nepasikeitė. 
Kviečiame ji 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 

636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
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*asikalbčjlinas 
Maikio sa Tęva

—Maiki, aš ir vėl ateinu 
pas tave ant rodos.

—Reiškia non pasitarti.
—Jes, vaike, noriu pasi- 

rodavoti.
—Kokiu reikalu?
—Noriu, vaike, sužinoti 

teisybę apie Lietuvą. Matai, 
Al i žaros klumpanija nesenai 
buvo tenai nuvažiavus, ir 
dabai sugrįžus bajina, kad 
Lietuvoje esąs tikras rojus. 
Žmonės esą laimingi, kad 
sovietai atėmė iš jų žemę ir 
gyvulius, taip kad jie dabar 
visko turi ir laimingai gyve
na.

—Tai kokią teisybę tė
vas norėtum sužinoti?

—Norėčiau sužinoti, Mai
ki, ar iš tikro žmonės gali 
būti laimingi, kada iš jų vis
kas atimta?

—Ar tai tėvas netiki 
tiems ekskursantams, kurie 
matė Lietuvą*savo akimis ir 
sugrįžę tokius dalykus pa
sakoja?

—Maiki, aš nenorėčiau 
sakyti, kad jie Maskvos pa
samdyti melagiai. Ale kaip 
aš galiu jiems tikėti, kad 
tuo pačiu laiku iš Lietuvos 
ateina visai priešingų žinių. 
Ve, ir pereitą savaitę aš 
ga\au iš Plungės parapijos 
gromatą, kuri sako: “Nevie- 
ryk tiems ilgaliežuviams, 
kurie sako, kad Lietuvoj 
dabar geras gyvenimas. Da
bar pas mus buvo atvažiavę 
tokie svečiai iš Amerikos; 
tai komisarai gerai juos pa
vaišino, pavežiojo po Lie
tuvą ir parodė gražias vie
tas. Ale neatvežė jų į mūsų 
kolchozą ir neparodė, kaip 
mes alkani, nuskurę ir basi 
velkam Sovietų valdžios 
jungą. Tie svečiai mūsų bau
džiavos nematė, tai parva
žiavę Amerikon gal pasa
kos, kaip dabar Lietuvoje 
gražu ir sotu. Tiesa, kai 
kam gražu ir sotu, ale ne 
mums, katruos suvarė į kol
chozą baudžiavą Mums čia 
tik skurdas ir badas ... Bū
čiau dėkingas, jei man pri
siųstam iš Amerikos nors 
skutos naginėms pasisiūti, 
ba Lietuvoje ir to negalima 
gauti. . .” Nu, tai ką tu, 
Maiki, pasakysi apie tokią 
gromatą?

—Aš, tėve, negaliu nieko 
prieto pridėti, nei atimti; 
laiškas kalba pats už save.

—O tau niekas iš Lietu
-vos neparašo?

—Tėve, aš Amerikoj au- 
'gęs, Lietuvoje neturiu nei giminių, nei pažįstamų, tai

nusipirkti? Jeigu bolševikai 
pagerino gyvenimą, tai ir 
jų rublis turėtų būti daug 
vertingesnis, ar ne?

—Rodos, taip turėtų bū
ti, bet taip nėra, tėve. Pats 
Chruščiovas nežino, kiek 
Sovietų įublis šiandien yra 
vertas. Oficialiu Maskvos 
kui-su Amerikos doleris yra 
skaitomas 4 rublius; bet 
Amerikos turistams Sovie
tai duoda 10 rublių už vie
ną dolerį. Gi juodoj rinkoj 
spekuliantai moka net 30 
rublių už vieną Amerikos 
dolerį. Taigi, tikroji rublio 
vertė nėra žinoma.

—Maiki, jeigu lietuvis, ką 
du metu služijo raudonoj 
armijoj, o dabar dirba kol
choze ir už vienos dienos 
darbą gauna tik 1 rublį, tai 
išfigeriok, kiek jis už tą

! rubli galėtų nusipirkti sil
kių?

—Tėve, aš Lietuvoj nebu
vau r silkių nepirkau; bet 
kaip. praneša laikraščiai, 
dabartiniu laiku silkė Lie
tuvoje kainuoja 2 rublių ir 
50 kapeikų. Reiškia, kol
chozo darbininkas turi iš
dirbti pustrečios dienos, 
kad galėtų nusipirkti vieną 
silkę.

—Tai vot, Maiki, kodėl 
aš norėčiau nuvažiuoti Lie
tuvon ir sužinoti visą teisy
bę. Aš atsimenu, kad mano 
laikais silkė tenai kaštuoda
vo tik 3 kapeikas; o jeigu 
dabar reikia už ją mokėti 
pustrečio rublio, tai kurgi 

'čia būtų gyvenimo pageri
nimas? Pasakyk, kur aš ga
lėčiau gauti pasportą?

—Jeigu tėvas esi Ameri
kos pilietis, pasą galėtum 
gauti iš VVashingtono vy
riausybės. Bet to dar neuž
tenka. Reikėtų dar gauti iš 
Sovietų valdžios leidimą 
Lietuvon įvažiuoti; o aš ma
nau, kad tokio leidimo ne
gautum.

—Kodėl aš negalėčiau 
gauti? Juk aš buvau Lietu- 

; von parvažiavęs dar prie ca
ro valdžios, paskui buvau 
iprie Smetonos, ir niekas 
iman kelio nepastojo. O da
bar komunistai rašo, kad 

i Sovietai Lietuvą išlaisvino 
■ iš visų prispaudėjų, taigi 
kelias Lietuvon dabar turė
tų būti dar laisvesnis, negu 
pirmiau buvo.

: —Taip, tėve, turėtų būti
; laisvesnis, bet yra visai 
' priešingai.

—Nu, jeigu taip, Maiki, 
tai reiškia, kad komunistai 
meluoja ir teisybės pas juos 
neužsimoka ieškoti.

kas galėtų man iš tenai ra
šyti?

—Bet aš tau pasakysiu, 
vaike, kad kariais ir nepa
žįstamas parašo iš seno kra- 
jaus. Vot, nesenai aš ga
vau iš Žemaitijos gromatą, 
kurios rašytojas negali būti 
nei smetonininkas, nei hit
lerininkas. Jisai služijo du 
metu Sovietu vaiske, faita- 
vosi už komunistų valdžią, 
ir dabar dirba Žemaitijos 
kolchoze. Nu, tai kaip tu 
čio rokuosi: kas jis galėtų 
būti: lietuvis ar bolševikas?

—Jei Lietuvoje gimęs ir 
augęs, jis turėtų būti lietu
vis, tėve.

—Kur jis gimė ir augo, aš, 
i vaike, negalėčiau pasakyti; 
ale ką jis savo gromatoj ra
šo, tai skamba, kaip Rasei
nių Magdės respublika.

—Aš tokios respublikos 
negirdėjau, tėve.

—Nu, jeigu negirdėjai, 
tai gal tokios ir nebuvo.

—Gerai, o ką jis rašo??
—Jis rašo, Maiki, kad at 

služijęs du metu raudonojoj 
armijoj, dabar dirba kol- 

Ichoze, ale neturi marškinių, 
i Sako, už darbo dieną kol- 
! chozas jam moka 1 rublį, o 
marškiniai kaštuoja 30 ru
blių. Taigi, sako, reikia 
dirbti visą mėnesį kad užsi- 

į dirbtum vienus marškinius.
I Todėl prašo, kad aš jam nu
siųsčiau bent vienus mal
kinius į Lietuvą, ba girdė
jęs, kad čia nesiektus mal
kinius galima gauti už do
lerį su puse, vadinasi, 11 

'marškinių už vienos dienos 
į uždarbį.
i —Tas tiesa, tėve. Sovie
tuose už dienos uždarbį 
žmogus nedaug ką gali gau
ti. Ir tikroji rublio vertė 
Sovietuose niekam nėra ži
noma.

—Maiki, man tas nesu
prantama. Juk prie caro ra- 
blis būdavo geras pinigas. 
Už 3 rublius žmogus galė
davai geras batus pasisiū
dinti, o už porą rublių bū
davo nesiekti kamašai. Ir 
valgis būdavo pigus, l’ž 20 
kapeikų ant turgaus galė
davai nusipirkti svarą svie
sto. Didžiausias sūris kaš
tuodavo 15 kapeikų, o už 
gryviną galėjai gauti 10 
kiaušinių. Taigi, apsiavęs 
kamašais ir nebagotas žmo
gus galėdavo valgyti ant 
sviesto keptus kiaušinius, 
kaip koks bajoras. Nu, tai 

l kodėl gi dabar už rablį te
nai žmogus negali nieko

. i

KNYGOS JAUNIMUI

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

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

ją dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 

Į ias jaunimui tnkamas kny
gas:
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnės gra- 

žus eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai- 

i 11*1 • «••>•»•••••••••«••••• $1.30.
GlNTARfiLk, J. Narūnės graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams. 24 pusi. di
delio formato. Kaina ..............$0.95.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios, 175 psl., kaina $2.00

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liu
do Dovydėno apysaka, 16S psl.. 
Kaina ....................................... $2.00

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl.. 
kaina ..................................... $1.50.

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ................ $2,00

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

KUKUČIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl.. 
kaina ...................... $"*50

Jei Hitleris būtų laimėjęs
Jau 15 metų sukako kaip 

Hitlerio nebėra, bet vis dar 
gyvas tebėra klausimas, kas 
šiandien būtų buvę, jeigu 
jis būtų laimėjęs karą?

Atsakymą į -šį klausimą 
bando duoti “This Week” 
magazinas, pasiremdamas 
slaptais planais, kuriuos 
Hitleris švaistydavęs su sa
vo bendradarbiais prie sta
lo niekam kitam negirdint. 
Bet tie slapti pasikalbėjimai 
vistiek buvę greitraščiu už
rašinėjami ir tik prieš ke
letą metų buvo išleisti vie
noj knygoj, pavadintoj: 
“Hitlerio kalbos prie sta
lo.” (Hitlers Tischgesprae- 
che).

Štai kas tuose pasikal be
rnuose buvo planuojama:

1. Europos, kokia ji da
bar yra, šiandien nebūtų. 
Būtų viena milžiniška impe
rija, kurios vaidas būtų 
Germani*. Jos plotas siektų 
nuo Atlanto iki Juodosios 
jūros ir nuo šiaurės žemės 
ašigalio iki Alpių kalnų. 
Berlynas būtų ‘ pasaulio so
stinė.”

2. Nuo Berlyno į visas 
puses būtų nutiestas tinklas 
puikių vieškelių, kuriais vo
kiečiai važinėtų žvilgan
čiais automobiliais po 100 
mylių valandai. Tie vieške
liai tarnautų tik normanų 
(šiauriečių) kraujo poniš
kai rasei, atsieit vokiečiams.

3. Nenormaniškųjų tauty
bių “laimingesnieji” žmo
nės būtų laikomi beraščiais

magiau laimiu-

•••

karo sudaryti su Anglija ga
lingą sąjungą ir Ameriką 
sunaikinti.

Į tautybių klausimą Hi
tleris žiūrėjo taip: normanų 
kraujo tautos—danai, šve
dai, noi-vegai, olandai—yra 
geros veislės ir su jomis ga- 

jlima bendrauti ir net tuok- 
jtis. Bet kas gimė lenku, če- 
jku, jugoslavu ar rusu—to- 
ikius sterilizuoti, kad nega
lėtų daugintis. Apie žydus 
tai jau nėra reikalo nei kal
bėti—jiems dujų krosnis.

Vokiečių tauta turėtų 
sparčiai augti ir daugintis, 

i Gimdymas tai svarbiausia 
į v ok ietės pareiga, nežiūrint 
|ar ji ištekėjusi ar mergina. 
Po karo Vokietijoj nebus 

, pakankamai vyrų kiekvie- 
i liai merginai, kalbėdavo Hi
tleris. Tai kas joms daryti? 
Eiti į vienuolynus? Likti ne- 

' produktingomis? Kvailystė! 
Visos privalo gimdyti! Jų 
vaikus užaugins valstybė. 
Alės turim pasakyti kiekvie* 

1 rai merginai, kad vaikų 
[gimdymas yra jos garbin- 
ga ir šventa pareiga! 

i Už poligamiją (daugpa
tystę) Hitleris, rodos, nea- 
'gitatavo, bet laisvoji mei- 
■ lė Vokietijos jaunimo stovy
klose dar prieš karą ir karo 
metu buvo kaistai nacių vy
riausybės skatinama ir re
miama. Merginai buvo gar
bė susilaukti kūdikio, jei 
tik jis buvo “gryno vokiško 

i kraujo.”
S. M.

veidais, u 
gi” žmonės būtų naikinami 
dujomis.

4. Popiežiaus dvaras, 
Vatikanas, būtų' susprogdin
tas ir sudegintas. Popiežius 
būtų išvytas. O jeigu Alusso- 
linis norėtų protestuoti, tai 
jam būtų pasakyta: na, gal 
ir nereikėjo to daryti, bet 
kas padaryta, dabar jau ne
atitaisysi. Popiežius, kaip 
bažnyčios galva, būtų visiš
kai panaikintas.

5. Rusija būtų padaryta 
Vokietijos kolonija, kul
kas 40 kilometių, ar pana
šiai, būtų pristatyta gražių 
centrų grynakraujams vo
kiečiams gyventi ir veistis; 
gi purvini, utėlėmis apaugę 
rasų kaimai būtų palikti 
kaip yra. Jie turėtų dirbti 
laukų darbus ir maitinti po
niškąją vokiečių rasę (Her- 
renvolk).

6. Liktų tiktai viena šalis, 
su kuria vokiečiai galėtų 
gyventi lygiomis teisėmis, 
tai Anglija. Apie Angliją 
Hitleris buvo geros nuomo
nės, tik negalėjo suprasti, 
kodėl ji nenorėjo karo metu 
susidėti su Vokietija.

7. Amerikos Hitleris la
bai nekentė. Žiūrint jo aki
mis, Amerika buvo pūvanti 
šalis. Jis turėjo vilties po

VOKIETIJA

Rastas Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
1£9S m. atsišaukimas

(E) Dortmundo archyve 
“VV’estfaelisches - Nieder- 
rheinisches Institut fuer 
Zeitungsfoi-schung” Vokie
tijos socialdemokratų laik
raščio “Vonvaerts” komp
lektuose 1898 m. lapkričio 
22 d. numery rastas ištisai 
atspausdintas Lietuvos So
cialdemokratų Partijos atsi
šaukimas ryšium su Murav
jovo Koriko paminklo Vil
niuje atidarymu. Atsišauki
me nušviečiamas Lietuvos 
ergėjo Muravjovo vaidmuo 
ir caristinė priespauda Lie
tuvoje. Atsišaukimas pabrė
žia nepalenkiamą lietuvių 
i tautos laisvės siekimą ir rei- 
Įkalauja Lietuvai pilnos sa- 
: v ivaldos.

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks:
J. Venekūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill

Lanarkshire, Scotland

VIENAS Iš JŲ SKRIS SI RAKETA

Viršuje raketa.lėktuvas x-15 , su kuriuo skris žmogus, 
kai tik bus mėginimai baigti. Tas žmogus yra majoras 
Robert M. White (stovi pačioj dešinėj). Apačioj Iirija 
rodo iš lėktuvo paleistos raketos-lektuvo kelią Į padan
ges 100 mylią aukštumoj ir kita linija užtvarėlėj ro
do, kaip jis leisis žemyn.

Gubernatorių vaidmuo i
Amerikiečiai pernai išrin

ko 34 gubernatorius, o šie
met vieną. Viso labo dabar 
yra 35 gubernatoriai demo
kratai ir 15 respublikonų.

Gubernatoriai yra vyliau
si atskira valstybių šeimi
ninkai. Politiškai jie nėra 
priklausomi nuo prezidento, 
o tik nuo savo balsuotojų. 
Bet prezidento vieta šiame 
šimtmety net 32 metus bu
vo užimta buvusių guberna
torių.

Pagrindiniai reikalavimai 
kandidatui gubernatoriaus 

i vietai yra paprasti: Jo gy
venamoji vieta turi būti toje 
valstybėje, kurios kandida- 

j tu jis yra; jis turi būti Ame
rikos pilietis ir (beveik vi
sose valstybėse) jis turi bū
ti mažiausia 30 metų am
žiaus. Gubernatoriais gali 
būti renkamos ir moteiys, ir 
tokių atvejų yra buvę.

Valstybės gubernatorius 
nėra vien tik atstovaujamo
ji figūra. Kaip vykdomosios 
valdžios atstovas jis turi di
delės politinės Įtakos politi
niame gyvenime.

Kai kuriose valstybėse 
kandidatai gubernatoriaus 
vietai nominuojami pirmi
niuose balsavimuose. Kitose 
valstybėse kandidatą no
minuoja partija savo kon
vencijoje.

Valstvbiu k o n stitucijos 
nėra vienodos, todėl ir gu
bernatoriai vienur renkami 
4, kitur 2 metams. Kai ku
riose valstybėse draudžia
ma tą pati asmenį perrinkti 
du kartu.

Rinkimuose dažnai nu
sveria tai vietiniai, tai bend
rieji krašto reikalai. Pavyz
džiui, federalinės valdžios 
žemės ūkio politika dau
giausia žemės ūkiu besiver
čiančioj valstybėj gali nu
teikti už ar prieš gubernato
rių, kuris priklauso W ash
ingtone sėdinčios valdžios 
partijai. Tas pats galioja ir 
kitais federalinės valdžios 
politikos atvejais—darbo, 
pramonės ir t. t.

Gulieraatoriai gali daryti 
Įtakos ir bendriems visos ša
lies reikalams.

Potvynių kontrolė, van

dens atsargų sudarymo, iri- 
gacijos, hydroelektrinių sto
čių statybų projektai ir t. t. 

i paprastai yra federalinši 
valdžios finansuojami, bet 
vykdomi kooperuojant su 
gubernatoriais ir todėl- jų 
įtaka tais klausimais taipgi 
gali būti nemaža, žodžiu, 
gubernatorių vaidmuo ben
droj palitikoj yra reikšmin
ga.

C. C.

NEMALONŪS SKAIČIAI

Generalinis prokuroraa 
Rodgers ir FBI direktorių* 
Hoover paskelbė Įvairiu nu
sikaltimų 1958 metais duo
menis.

Iš viso visokių nusikalti
mų pernai būta 1.553,922, 
tai yra beveik 10', daugiau 
kaip 1957 metais.

Užmušimų pernai būta 
8,182, o 1957 m. jų buvo 
8.027, išprievartavimų per
nai 14,561, užpernai 12,886, 
ginkluotų apiplėšimų pernai 
75,247, o užpernai 66,843.

Pernai kas 20 sekundžių 
buvo įvykdomas koks nor* 
nusikaltimas, kas 6,4.2 mi
nučių viena žmogžudystė, 
kas 36.1 minučių — išprie
vartavimas, kas 7 minutės— 
ginkluotas apiplėšimas, 1.9 
minučių—pavagiamas auto
mobilis, kas 46.4 sekundžių 
—vagystė.

Iš suimtųjų jaunesnių 
kaip 18 m. tebuvo tik 
12.1G , bet kai kurių rūsių 
nusikaltimuose jaunameciai 
vyravo, štai automobilių va
gių jaunesnių kaip 18 metų 
buvo net 64.1 G , beveik pu
sė (49.9G » ginkluotų api
plėšimų buvo papildyta jau- 
namečių. taip pat ir vagys
čių — 48.5', .

KAIP RUSAI
LIETUVĄ SUSOVIETINO

Apie tai skaitykit knyge
lę—Lietuvos sovietizacija, 
kurią parašė Lietuvos žy
mus teisininkas prof. M. 
Roemeris. Kaina 35 centai. 
Galite gauti Keleivio administracijoje
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MOTETO SKYRIUS
V. Mykol».itis*Putinas

Ponas Skrodskis
Čia duodame ištrauką iš romano ‘•Sukilėliai”, kuriame 
vaizduojamas 18C3 metu sukilimas Lietuvoje.

Red.

Ponas Skrodskis sugrįžo iš Šilėnų paniūrės kaip de
besys. Prakeikti chlopai! Nuplakti visus ligi vieno! O ši
tam velnio išperai bernui odą nulupti, mirtinai užkapoti! 
Šitokia impertinencija ! Ir tai pusės sodžiaus ir juriskon
sulto Jurkevičiaus akivaizdoje.

Dvarininkas pakilo, perėjo kelis kartus per kamba
rį, sustojo prie spintos, išsitraukė seno vengtino buteli, 
prisipylė ir išmetė krištolinę taurę ligi dugno. Maloni 
šilumos banga perliejo pono Skrodskio vidurius, nervai 
atsileido. Jis išgėrė dar vieną taurę, priėjo prie sofos, 
pasitaisė šilkines pagalvėles ir išsitiesė. Biauraus berno 
snukis išnyko, o akyse kaip gyvas atsistojo tos mėlynakės, 
geltonplaukės mergos paveikslas. Kokia gražuolė! Se
niau ponas Skrodskis labiau mėgo brunetes: varno juo
dumo plaukai, žaižaruojantis žvilgsnis, pablyškę skruos
tai—kontrastų žaismas . . . Bet tos visos čigonės—Kar- 
menos, Lukrecijos—jam nusibodo. I senatvę jį vis labiau 
žavi idiliškas šviesiaplaukių, mėlynakių grožis. Senieji 
lenkų romantikai taip lietuvaites ir vaizduodavo. Bet 
kad tokių atsirastų jo baudžiauninkų būry, ponas Skrod
skis niekados nebūtų tikėjęs. Tai jau ne vien lietuvaitė, 
tai tipiška šiaurės Krimhilda. Jis mato jos veidą ir vi
są stuomenį. Aukšta, liekna, bet stipri. Ji žiūri į jį išsi
gandusiomis akimis, bet jų mėlynumas kažkoks kietas, 
plieninis.

Ponas Skrodskis svajoja toliau. Tą merginą jis tu
ri paimti į savo dvarą, ją rūmuose įkurdinti. Kokia puiki 
tai būtų kambarinė! Kai jis ją išprusintų, aprengtų,— 
pats gubernatorius jam pavydėtų!

Bet kaip ją paimti ? Pei nai nebūtų buvę jokio klau
simo. Įsakytų, ir baigta, šiemet kas kita. Manifestas atė
mė teisę elgtis su baudžiauninkais kaip su savo nuosa
vybe. O svarbiausia, pakitėjo moralinė atmosfera. Ir po
ną Skrodskį jau buvo pasiekusios žinios apie baudžiau
ninkų riaušes, stačiai—maištus. Ogi šiandieninis atsiti-! 
kimas Šilėnuose! Tas banditas, be abejo, dėl merginos; 
taip įsiuto! O kas bebūtų, jei merginą prievarta paimtu-! 
me į rūmus? Tie plėšikai gali padegti dvarą, o ir jam,; 
Skrodskiui. grėstų mirties pavojus. Galicijos pavyzdys—'

JI IŠGELBĖJO SESERS GYVYBĘ

Linda Kay Gibson 10 metę amžiaus tt St. Paul, Minn„ 
taiko savo 2 meto sesutę, kurią ji išgelbėjo nuo mirties. 
Jos sesutė labai sirgo ir buvo nustojusi kvėpuoti, atro
dė, kad ji miršta. Linda tą pastebėjusi pridėjo savo bur
ną prie ligonės burnos ir įpūtė ligonei į plaučius oro. 
Taip mažoji buvo išgelbėta nuo tikros mirties.

JAUNYSTE

Saule nudegusi, basa —
Tu — piemenaitė murzina!
Tau akyse dangaus šviesa.
Tu man viena, viena, viena! 
Žiedų nei auskarų brangių,
Nei šilko rūbo neturi,— 
Plaukuose tau — gėlės iš rugių, 
O veide — šypsena skaidri.
Kur tie nameliai, kur takai? 
Sakyk man — kur tu gyveni? 
Bet tu šypsais ir nesakai —
Tik ateini ir nueini...

Salomėja Neri*

Aleksa, Dominikas ir Motiejus, 
jų motina buvo Marijona Klu- 
kinskaitė.
Balčiūnas (Bale h) Alfonsas,
Jono sūnus, gimęs Rygoje, gy
veno Brooklyn, N. Y., 934 Bel- 
mont Avė.
Bielskis Vytautas, Prano sūnus, 
gimęs Kražių vai. Raseinių aps. 
ir jo sūnus Vytautas Bielskis,, 
gimęs Kaune.
Dirvanauskas, B o 1 eslovas ir 
Vladas, ir Teklė Dirvanauskienė 
Grybauskienė Pranciška, Kazio 
duktė, gyv. Kanadoje.
Jansunas Bronius, ir Leonora ir 
Uršulė Jansunienės.
Kaulakis J., kunigas ir kt. Kau- 
lakiai, gyvenę Philadelphia, Pa.
Kilda Anianas.
Kcntrimienė-Liaudonaitė Mari
jona, gim. Vitkelių km., Rieta
vo vi., Telšių aps.
Latisauskienė-Mockevičiūtė Ur
šulė ir jos sesuo Katarina, An
tano dukterys iš Gastilonų km.,
Rumšiškių par.
Makutėnas Juozas, Kazio sūnus.
Milašius Pranas, vadi nęsis 
Frank Miller, Ignaco sūnus, gy
veno Pittsburgh, Pa.
Remeikis Kazimieras, Antano 
sūnus, kil. iš Gedminiškės km..
Kaltinėnų vi. Tauragės aps. 
žmona Johana ir vaikai Broni
slovas ir Antanina.
Šalkauskas Vacys, gim. 1912 m.
Savickas Vincentas, Klemenso 
sūnus ir jo vaikai Kazys, Ona ir 
Elena.
Svencickas Antanas, Petro sūn.
Tautkienė Teklė, kil. iš Vatušių 
km., Rietavo vi., vyras Juozas, 
sūnūs Juozas ir Petras.
Zagreckas, Jonas ir Elena, kilę 
iš Pašilės vi., Ukmergės aps.
Amšinienė - Pažereckaitė Ona,
Jono duktė iš Pavidaujo III km.,,„iK1.1 V \ai#
Cinką Juozas, gim. Veiveriuose, 
žmona Viktorija Geibiūtė, sū
nus Rimas, duktė Valė.
Grigonis (Grigas). Antanas,, demokratinio soc T A 1.1 z M c 
Kazys ir Stasvs, Martyno sūn Į PRADAI. Populiari ir naudingi 
Januševičius Jonas, Antano s., ^ygV±adicnų
iš žvaguičiu km., Papilio vis., i

DIEVŲ MIŠKAS, Salio Sruogos ne
užmirštam aprašymas, ka jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncen^rrri.-'os stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................. $5.06

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va- 
lueko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininku sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, pirma dali« 
280 psl. Kaina ...................... $3.00

ALTORIŲ ŠEžfiLf. V Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kain kunieis Vasaris išsiža- Į

kietijos i JAV 1958 m 
Schreiber-Dilbaitė Ona (Anna), 
iš Gurklių km., gyveno Collins- 
ville.
Šniukšta Vincas, gyveno YVest ■
Haven, Conn.
Tamošauskas Bronislovas. Jono 
ir Barboros sūnus, gimęs Rieta
vo vai., 1925 m. i x , . , , ,_ . • „! surasti atskirą butą, bet jos 

Ieškomieji arba apie juos ži- vvras nesijautė gerai be mo-
nantieji maloniai prašomi at-- . . ,,._i___ „..i_ __
siliepti šiuo adresu:

UOŠVIENĖS IR MARTI 
TURI KLAUSYTI

Škotijoje Edinburge gy
venanti Agnės Stewart ne
norėjo visai priklausyti nuo 
savo uošvienės ir pasistengė

Konsulai e General cf T.ilhuania
41 We<t Street
New Verk 2 i. N. Y-

Bi'Jžiausia žmogaus išmintis 
yra žir.oti s: vo kvailystes.

įtūžy priežodis

Visko norėsi, tai 
rėsi.

ta&sacees

Su buria žmona skirtis?
Esama mūsų

įspėjantis ir pamokinantis! štai į ką veda visos tos re- tokio rūpesčio. Jis, pavyz- 
formos. liberalizmai i? demokratizmai! Ir atsiranda gi džiui, slegia Egipto sostinės

žemelėj ir nomis, kol medžiaginė bū
klė pagerės. Bet jis, kaip 
minėta, negali apsispręsti,

net ir pačiu dvarininku baiorų tokių, kurie tam viskam Kairo geležinkelio stoties su kuria iš 3 žmonų skirtis.
1 ' .. . ... ____ . Airi tirti vicne TQm eroms

i tinos ir reikalavo, arba mo
tinos arba skyrybų.

kadTeisėjas pripažino, 
Škotijos įstatymas yra ne
protingas ir savanaudiškas, 
bet nieko nepadarysi—vyro 
žodis yra paskutinis ir jei 
jis be motinos nenori gyven
ti, o žmona tam priešinasi, 
reikia juos išskirti.

! z.

netu-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

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

DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kiuro Bielinio Įdomūs atsi
minimai, 464 psl.. kaina . — 0.00.

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko j- 
domūs- atsiminimai, 177 psl.. kai
na ......................................... $5.00.

PASAULIO LIETUtTU ŽINYNAS, 
paruošė Anicetas £:mu+is, daugybė 
žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 464 
psl. kaina .............................. $0.50.

MAŽOJI LJETT’VA, narašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. I.ingis, J.
Balys
kaina

ir J. Žilevičius, 326 psl.. 
$5.00.

engvas būdas išmokti ang 
LI5KAT. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis; duodf 
•štarimą, angliškus pasikalbejnnn*
^aina 79c
dAELBOROUČ-Irš LITHUANIAN

SELF-TAUGHT. M. Inkier.ė, ge
ras vadovėlis lietuvių kall>os mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ......................... ? $1.25

šas, novelių rinkinys, 155 puslapių. 
Kaina ..... ............... $1.50.

SOČIAI JZMO TEORIJA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kain keitėsi vi

suomenės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ................................26e
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, parašė M. 

Katiliškis, meistriškai pavaizduo
tas vienas tragiškiausių mūsų tau
tos momentų — antrojo karo pa
sėkoje masinis bėgimas iš savojo 
krašto, 536 psl., kaina .... $5.00.

SUžADCTINfi. J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimu, 180 puslaniu. 
Kaina ......................................... 52.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė anvsaka iš pirmųiii krikščiony
bės laikų Romoj*. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ........................$2.25

ŽEME DEGA. J. Savicko užrašai ii 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršaT. Kaina $4.50

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina —. $4.50

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 Puslapiai. 
Kaina ................................ 50 centų.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta

Amerikos lietuviams. 144 puslapiu 
Kaina ...................... .$1.00
tR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STA TJS VIETTNINK A S ? Parašė

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

GEZARTS. Mirko .Tesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas '• $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. M5. 
chelsonienės parašvta; 250 įvairių

-eeentų. 132 pusi. Kaina ....$1.23
=OPTPŽTAT TR LIETUVA. Kurios 

M Valadkos parašyta knyga. 250 
nust. Kaina ............................ $?.5fl
* KTSR TN THE DARK. J. Jarmi. 

no anglu kalba sodrūs vaizdeliai

Biržų pas.
Kalvaitis, Juozas ir Jurgis, nuo 
Bartininkų.
Kazlauskas Konstantinas, gyve
nęs Cleveland, Ohio.
Nrolytė (Krolll), Augustė, Em- 
na ir Olga, Juliaus ir Lenos 
lukterys iš Palapiškių, ištekė
jusių pavardės \Vendler, Scha- 
mo ir Schopp.
Liesis, Antanas ir Bronius, gy
venę Jurbarke.
Markūnas Lauras, Kazio sūn., iš 
Žemaitkiemio vi.
Martusevičienė Ona. Adomo dėjo kunšgvstės d---l moterystės. Vi- į 1RO pusi. K«in«I kietais viršeliais 
dk vyras Adolfas 8OS iriuos i viena knv- minkštais virieimta ................... Il.Cn

Matyti, visos, jam geros 
Vyras yra tikroje bėdoje ir 
todėl išsikalbėjęs su bet ku- 
kiuo nepažįstamu, Abdullah 
tuoj rodo savo žmonų nuo
traukas ir klausia patarimo, 
su kuria iš jų skirtis.

Nors Abdullah neatsime
na visų žmonų vardų, bet jis 
teĮpamiršo pirmosios mei|

*Aš buvau 16 metifcr—pa
sakoja jis meiliai,-r-o ji 33. 
Aš labai mylėjau ją nuo pat 
pradžios, nes ji man atnešė

Husseiną Abdullą,pritaria, bet patys tvirkina ir agituoja n^siką 
chlopus, kaip, pavyzdžiui, Survilai arba Paberžės Šilin- kuris turi tus žmonas, 
gas. Net ir kunigu tokiu atsiranda, kaip antai tos pačios jų ^nepajėgia išlaikyti ir

Paberžes kunigas Mackevičius. Reiks kuo greičiausiai - - gkirtisų bet negali apsi- 
apie tai pranešti pačiam gubernatoriui. Bet dabar metas spręsti su kuria, 
užkąsti ir pasilsėti. P Abdullah yra

pritaria. Ne tik

56 metų
Ponas Skrodskis pakilo ir paskambino. Įėjo senasis amžiaus. Jis yra vedęs 21 

liokajus Motiejus, kokių septynių dešimčių metų senis, kartą ir 18 kartų persisky- 
i&ikimas Skrodskių šeimos tarnas. Ponas Skrodskis kri- ręs. Jis nebegali atsiminti 
tiškai ir priekaištingai apžvelgė senio figūrą. Tikras visti žmonų vardų, bet savo 
griozdas! Plika makaulė, žilais karčiais apžėlęs spran- vaikų sąskaitybą jis a 
das, užgriuvusios akys. apdribę kaip buldogo žandai ir
te mėlyna kaip slvva nosis; Visi dvariškiai žinojo kad y MusuĮ tikyba vyrui 
Motiejus po kiekvienų pietų ir vakarienių ištuštindavo Ieidžia tUi ėti 4 teisėtas žmo- $M00 pasogos, kurią pa 
neišgertus ponų stiklelius ir butelius, o vaišių bei poky-J n^." šiandieną tik tur- veldėjo iš savo pirmojo vy
lių dienomis nusilakdavo mirtinai. Dar niekad senis Mo- tingieji begali tokia “pra
dėjus neatrodė Skrodskiui toks atstumiančiai abuojas,, banga” naudotis ir todėl 
kaip šiandien. Kaip būtų gražu ir miela, kad vietoj šito Egipte tik 3r< vyrų beturi 
grėvos sukinėtųsi liekna, graži, stipri geltonkasė, mėlyn- po 4 žmonas. Abdullah jau 
akė mergina! paties Dievo sutvertas vie-

—Amžinai apsileidęs,—suniurnėjo ponas, piktai ap- na žmona
žvelgdamas seni. —Frakas dulkėtas, liemenė sulaistyta, n t iii ir^
« m ,-4. -*• T . . silpnybe.” Bet jis ir patei-0 maisKiniai ir apikakle—šlykštu žiūrėti . . . —Ir staiga .1 *• • w. . *■.. . _ • . • sma s<iVv*
susierzinęs apmaudingai suriko:—Nebedrjsk man dau-. “Aš negeriu, nekortuoju,

. giau šitoks akyse rodytis! ;nerūkau, bet mėgstu turėti
Motiejus klausė abejingas, tarsi visa tai ne jam bu- greta savęs 4 žmonas. Tas 

vo sakoma, ir ramiu balsu ištarė įprastą klausimą: ; taip draugiška.”
—Ką Įsakysite, pone? Į Ir jis turėjo tiek žmonų,
—Atnešk arbatos ir ką nors lengvo užkąsti. Paša- kol pajėgė jas išlaikytu Kol 

kvk Agotai, tegu ruošia patalynę. Aš noriu šiandien ank- jis vertėsi žuvų, daržovių 
• sčiau atsigulti į prekyba, laikė restoraną, tol

-Klausau, pone! -jfe Pa,žJ° ir ke.lias.žmon“

Motiejus išnyko turėti. Bet tos skyrybos, ali-
ir po valandėlės sugrįžo padėklu, ......

! nešinas. Paskui jį Įvirto stora, jau nebejauna moteris su ' mokėjimas "sužlugdė Abrul 
pilnu glėbiu pagalviu ii- antklodžių. Motiejus kaip statu- jab ekonomiškai. Jis gah

r i___  • - • ™ 11 •___ i—t • x • , * ___ __

uv.-nuti ji v««»a v ---------- J V
i. patraukli moteris. Kaip ji galėjo taip ištižti, išsipūsti ir alimentus ir dabar gauna 

nebetekti viso savo ankstyvesniojo žavesio ypatybių? ne(‘1<’eI,u nes,ko
Apmaudu' Stačiai pikta ir apmaudu! Ir lieknos mėlyn- jis uždirbu, per
akės merginos paveikslas su jaudinančiu ryškumu vėl is- (J. vQR centų Ainerj. 
niro pono Skrodskio vaizduotėje. ko9 pinigais ir todėl pri-

(Bus daugiau) vaiftaa pafiteakinti 2 žmo-

ro.
“Ji buvo tikrai išmintinga 

ir žinojo kaip su manim elg
tis. Vieną dieną ji man pa
sakė, kad ji sensta ir kad aš 
turiu turėti dar kitas 3 žmo
nas. Ji net man jas palin
ko.”

Ta pirmoji žmona mirė ir 
ji buvo vienintelė, su kuria 
Abdullah nepersiskyrė. Su 
tomis trimis jis išsiskyrė, 
nes jos labai priminusios 
jam pirmąją žmoną. Kitos 
keturios buvusios ilgaliežu
vės raganos, kitos vėl su ki
tokiais trūkumais ir todėl 
vis, buvo priežasčių išsiskirt.

O dabar neturtas verčia 
jį pasitenkinti 2 žmonomis, 
bet sunku jas iš trijų išsi
rinkti, todėl jis net pašali
nių žmonių prašo padėti šį 
sunku klausimą išspręsti.

Įvairi mūsų žemelė, įvai
rus ir joje gyvenančių žmo
nių rūpesčiai.

Jei tavo

Uklt

Mažeika Vincas, Vinco sūnus, 
?imęs 1893 m. vasario 4 d. 
Paiereekas Kazys, Jono sūn., iš 
?a vidau jo’iirfcnl, Eržvilko vis. 
Peteris Petras, Petro sūn. gi
nęs Tauragėje.

.Rūkas Antanas, Vinco sūn. gim. 
1925 m. Tauragės aps.
8aveikis Antanas, gim. Leipa
lingyje 1908 m., atvykęs iš Vo-

‘JAUNUOUAP

Puertorikietė Julia Delgar- 
do Otero sakosi esanti 120 
metų amžiaus, o jos brolis 
Isaias Delgardo 110 metų. 
Jie atvyko į Jersey City, 
N. J. pas gimines ir mano 
čia nuolat apsigyventi. Jų 
tėvas mirė 135 metų, o mo-

110

gų, kieti viršai.
na ...................

631 puslapis. Kai- !
$6.00 ATT.AIDU PAVĖSY. P. Abelkio m.

taanaa iš žemaičiu Kalvarijos nrs«
UETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo viršeliais, 467 rj*i»*

meniniu formų n1ė*o;imosi nagrin- ?»•.’>»«»* .............................. 54.00
dal, Paulius Galaunė, didelė kny-i VISUOTINAS TVANAS. Ar galėia 
ga su daugybe paveikslų, gerame toks tvanaa būti Ir ka apie tai 

oopieriuje. Kaina .................. $8.50 «ako raokslaa. Kaina ...................25c
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio agronomės: E 
Drąsutienė. O. Rndaitienė. E.
Statkienė ir A. šližienė. Didelio

YT.TKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ...................... $7.50

ANGLU-LIETUVU’ K ALBŲ ŽO- 
OYNAS. api® 20.žodžių, 368 pu

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

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

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RU3IJĄ. arba komunistų diktatū

ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, l^e* 
bai daug medžiagos. 9A puslaniai 
kaina ................................................ 50c.
MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo

gos trilogfškn istorijos kronika
173 pusk. didelis formatas, gera 
-vopiera. Kaina .................,....$2.50

4PTE LAIKA IE ŽMONES. Poete 
J. Aisčio ?.t>;minimai apie Binkį,

Miškinį. Tuma. Savickį, Giras ir kt 
*49 pusi. Kaina ........................... $2^0
ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P. Abelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laiku Su kietais 
ipdarais. Kaina ....................... $3.50
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji- 
mas apie nepaprasta temnitj, kuriy 
daug nuostabių dalykų padarė, tik 
pepadarė viena, kurį tikrai turėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... $3,

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, paraše Jonas K. Karys, 
vienintelė tokio masto knyga tuo 
klausimu, daug paveikslų, 255 psl., 
kaina ........................................ $5.00.

MIRUSIOS SIELOS. M. Gogo’g 
svarbiausias ve?kai«s. išvertė H

Miškinis. 290 pusi. Kaina .. $3.25
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOle 

SEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tnc 
klansimu knygutė. Kaina ........... 25c
8OCTAI.TZMAF TR RELIGIJA. Pa- 

rašė E. Vanderveide, vertė Vardū- 
ras. Kaina ....................................... Ule
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas. 240 psl. Kič
ais viršeliais. Kaina ............... $3,

TAVO KELIAS ( SOCIALIZMĄ, 
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

socializmo aiškinimas. Kaina 25<į
KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ.

Pilna argumentų, kurie visiems 
įdomūs. Kaina ................................ 20e
IVOZAS STALINAS, arba kaip 

Kaukazo razbaininkas buvo pasida
ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina .........................................25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRtSTAUS VIETININKAS? Pa- 
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
.IETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINES GAI
RES. 32 psl., kaina ............... 25c.

NEMUNO SCNDs, Andriaus Vatoc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ............................ $4.00

’ER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa
rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 

apysaka, 176 pal. Kaina .... $2.20.

Užsakomus ir pinigus praSome siųsti ttao adresą: 
KELEIVIS

<36 Esat Rro*dway >:> Stt> BooImi 27,

I



N r. 37, Rugsėjo 10. 1959 axLli v iš, SO. BOS 1017

VIETINES ŽINIOS
Nueikime patys pažiūrėti

Kas seka mūsų spaudą ir 
labiau domisi kultūros, ypač 
dailės menu, tas dažnai 
spaudoje sutinka dail. An
tano Rukštelės pavardę. 
Vienur jis taip, kitur kitaip 
linksniuojamas vieniems jis 
didelis menininkas, kitiems 
jis niekas. Bene jis buvo tas, 
dėl kurio pasirodė ir triuk
šmo sukėlęs v a d inamas 
‘‘nuosmukininkų m a nifes- 
tas.”

Šiuo metu dail. A. Rak
štelė Bostone turi savo kūri
nių parodą. Bostoniškiams 
tai yra geriausia proga pa
tiems savo nuomonę apie 
tą dailininką susidaryti, pa
mačius jo kūrinių. 0 jų pa
rodoj yra pakankamai, net 
45, tiek, kiek leido parody
ti kuklios patalpos (484 E. 
Fourth St., So. Boston).

Paroda buvo atidaryta 
rugsėjo 12 d. 6 vai. vak. J 
atidarymą susirinko gana 
didelis bastoniškių ir nebo- 
stoniškių būrys. Atidaromą
jį žodi tarė prel. J. Juras, o 
A. Juknevičius trumpai api- 
būdnio dail. A. Pūkštelės 
asmenį. Pats dail. savo žo
dy paminėjo, kad jis labai 
džiaugiasi turis progos su 
sava kūryba pasirodyti Bo

stone, dėkojo visiems, kas 
padėjo tą įvykdyti.

Programai vadovavo J. 
Vaičaitis.

Paroda bus atidaryta nuo 
4:30 vai. popiet iki 9 vai., o 
uždarymo dieną—šeštadie
ni, rugsėjo 19 d. nuo 9 ryto 
iki 9 vai. vak. Taigi, visi no
rintieji dar gali parodą ma
tyti.

Per pirmąsias dvi parodos 
dienas jau nupirko tris pa
veikslus: inž. V. Kubilius 
-Praeityje”, inž. J. Vaičjur- 
gis “Kelias i mišką” ir Jo- 
nuška—“Vaisiai.”

Rep.

Kitą antradieni 
pasirinksime kandidatus

Rugsėjo 22 d. bus nomi- 
naciniai miesto šeimininkų 
balsavimai. Tada pasirink
sime kandidatus, iš kurių 
lapkričio 3 d. išsirinksime 
miesto majorą, miesto tary
bą ir mokyklų komitetą.

Kandidatų į majorus yra 
5: John F. Collins, James 
W. Hennigan, Jr., John P. 
Morrow, Gabriel F. Pie- 
monte ir John Powere (bal

suosime už 1); į miesto ta- 
; rybą yra 30 kandidatų į kan- 
ididatus (balsuosime už 9) ir 
i mokyklų komitetą yra 13 

1 (balsuosime už 5).

NORĖJO BCTI SOVIETŲ PILIETIS

Nicholas Petrulli iš Los Angeles atsisakė Amerikos pi
lietybės ir prašė Maskvoje Sovietą pilietybės, bet po 
poros dienu apsigalvojo ir vėl nori atgauti Amerikos 
pilietybę, bet tas ne taip paprasta. To nesukepusio vy-' 
ro paveikslas matosi apačioje, o viršuje jo žmona su 
dukra, žmona atsiskyrusi, ji sako Petrulli yra proti
niai nesveikas.

Maloni teisininkų iškyla St. Janeliūnas “atostogose’

lytas toks bandymas: Tos 
pačios rūšies augalų viena 
dalis buvo ‘ maitinama” mu
zika, o kita ne. Kiekvieną 
dieną pusę valandos fleita 
griežė žinomas Indijos flei- 
tistas. Tas buvo kartota per 
30 dienų ir štai kokie vai
siai: Ta dalis, kuri “maiti
nosi” muzika, daug geriau 
augo, negu ta, kuri muzikos 
negirdėjo. Pirmosios dalies 
augalai aukštesni (25%), 
jų lapų buvo 50% daugiau 
ir jie buvo 30% ilgesni ir 
platesni.

Bandymai bus tęsiami ir 
gal būti jie įrodys, kad ir 
augalai ‘ Ne viena duona 
minta,” kad ir jiems, kaip 
žmogui, reikia ir kitokio 
maisto, net ir muzikos.

JUOKAI

Pasimatysi

KAIP MALONU LAIMĖTOJAMS

larin Cone (viršuj kairėj) ir David Gillanders (apa
čioje dešinėj) laimėjo pirmąsias vietas abiejų Ameriką 
rungtynėse, kurios buvo Chicagoje. žinoma, juos pir
miausiai pasveikino ir šaltu gėrimėliu atgaivino ju mer
gužėlės.

Bostono teisininkai kas
met rengia išvyką kur nore 
j gamtą, šiemet jie ją su
ruošė rugsėjo 13 d. Atlanto 
paplūdimy prie Duxbury. 
Susirinko Lietuvos Teisi
ninkų Draugijos vietos sky
riaus nariai su šeimomis ir 
nedidelis jų bičiulių būrys. 
Linksmai, maloniai pabuvę 
paplūdymy — pasimandę, 
pasikaitinę saulėje, pasišne
kučiavę apie tai, kas kam 
įdomu, visi išvykos dalyviai 
buvo pakviesti grįžtant už
sukti į M. ir O. Kavaliaus- 
gų gražius namus Hyde Par
ke, kui’ šeimininkai juos dar 
nuoširdžiai vaišino.

Išvykos metu paprastai 
teisininkai padalydavo ir 
savo formalų susirinkimą, 
kuriame išsirinkdavo kitų 
metų valdybą. Šiemet to ne
daryta, nes dalis narių bu
vo išvykę rekolekcijų.

Šiuo metu teisininkams 
vadovauja M. Kavaliauskas 
(pirm.), dr. B. Mikonis ir J. 
Vembrė.

Steponas Janeliūnas pe
reitą šeštadienį buvo užva
žiavęs aplankyti Keleivio. 
Jis ką Jįk buvo paleistas iš 
veteranų ligoninės Jamaica 
Plain ir bus “laisvas” dvi 
savaites, o paskui vėl turės 
grįžti į ligoninę papildomai 
operacijai.

Ligonis atrodo kiek su-' 
blogęs, bet buvo gero ūpo, 
kaip visada. Jo “atostogas” 
kiek gadina gydytojų drau
dimas ragauti bet kokį gėri
mą stipresnį už pieną.

------------- rj.-----------
A. Rukitelė pas Vaičaičiu*

Dail. A. Rukšteiė, kol 
baigsis jo kūrinių paroda, 
sustojo pas Vaičaičius, 128 
‘O’ Street, So. Bostone.

Pirmadienį jis su J. Vai
čaičiu aplankė ir mūsų Įs
taigą,

Vienoda* automibilių 
registrtfcijos mokestis

BARGENAS BARGENAS BARGENAS

Mokykloj pamokos 
baigsis' ankščiau

Bostono lituanistikos mo
kyklos vedėjas K. Mockus 
prašo pranešti, kad šį šešta
dieni, rugsėjo 19 d. dėl ren
giamos protesto demonstra
cijos pamokos baigsis 12 
valandą.

J. Kapočius vis negoluoja .

Iki šiol tas mokestis bu
vo nuo $4.50 iki $11,50 pa
gal automobilio rūšį, o da
bar jis bus visiems automo
biliams vienodas—$6.00.ZT— — ■■ ■»■■■! .

MUZIKĄ MĖGSTA 
IR AUGALAI?

Ekonomiški Standartiniai Paketai
No. AP 701 (vyrams) ------ $27.30

* 3 su trečdaliu Janių grynos vilnos kostiumui mėlyna ar Marine
Šerpe medžiaga

* 3 jardai pamušalo; 2 špūlės SIŪLŲ; Pora juodų ČEVERIKŲ.
No. Al) 702 (Moterims)----- - $22.30

* 1 vilnonis megstinukas, juodas, vyninis žalias ar rudas
* 1 jardas vilnonio T1VEED SIJONUI žalias, raudonas, mėlynas ar

geltonas
* 2’į jardai languoto PERKELIO bliuskom žalias raudonas mėlynas
* 1 Kašmiro vilnos SKARA, su Paisley gėlėmis kremava juoda vyninė
* 1 pora VILNONIŲ KOJINIŲ

No. AD 703 (vyrams ir moterims) ------ $19.09
* 314 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) ------$24.30
* 1 Tricel SIJONAS, pastoviai kvalduotas juodas, mėlynas rudas pilks
* 2 tampraus audimo BLIUSKOS
* 1 pora SANDAI.UŲ T23«

No. AD 703 (moterims)------ $18.00
* 3 jardai VILNONIO TWEED suknei ar kostiumui žalias, mėlyna*,

ar šviesiai rudas
* 1 pora APATINIŲ
* 2 špūlės SiOIŲ
* I rajono SKARA vyninė, žalia, mėlyna ar geltona
PRIE KIEKVIENO PAKETO KAINOS PRAŠOM PRIDĖTI $6.50 
LAISNIL’I IR PAŠTO IŠLAIDOMS. REIKALAUKIT PAVYZDŽIŲ.

Mes taip pat siunčiame visokiausius vaistus su daktaro recepto ir 
le. Jei prisiunčiama diagnozė mūsų daktaras ir vaistininkas rekomen
duoja vaistus, 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
81 Reterroir St. CAMBRIDGE, Man. Tel: KI 7-9708

(Offisas atdaras visą laiką)

Lietuvių Enciklopedijos 
leidėją J. Kapočių prieš ku
rį l#iką buvo ištikusi eismo 
(trafiko) nelaimė. Jis buvo 
smarkiai sutrenktas, bet su
trenkimo pašėko dabar pra
deda vis labiau pasireikšti.

Nauja lietuviška šeima

Birutė Danerytė ir Vytau
tas Meškelė apsisprendė 
spalio 17 d. sukeisti žiedus. 
Vestuvinis pokylis bus Da
riaus posto salėj, 168 H St. 
South Bostone.

Šoko veteranams ligoniam*

Onos Ivaškienės vadovau
jamo tautinių šokių sambū
rio jaunųjų grupę rugsėjo 
13 d. šoko Veteranų ligoni
nėj Jamaica Plain, o vyres
niųjų grupė Lietuvių Die
nos programoj Brocktone.

Rugsėjo 27 d. Sambūrio 
šokėjai šoks Hudsone.

Gali būti ateityje įvairių 
augalų augimą kontroliuos 
ne trąšomis, bet muzika. To
kia mintis kilo Montrealyje 
( Kanadoje) D e v i n tame 
Tarptautiniame Bot anikų 
Kongrese, išklausius indo 
dr. Ponniha pranešimą.

Jis sakė, kad Indijoj da-

Kalėjimo viršininkas: Na, ti
kiu. kad daugiau nepasimatysi
me.

Atleidžiamas kalinys: Argi, 
pone viršininke, tamsta išeini į 
pensiją ?

Gavo mokėti

—Iš kur grįžti?
—Iš teismo.
—O ką ten gavai ?
—Nieko negavau, dar turė

jau užmokėti.

Kad jaustųsi kaip sodžiuje

Georgijos ūkininkas taip su
mechanino savo žemės ūkį, kad 
jis nutarė nusipirkti mulą ir se
novišką gramafoną, kurie galė
tu priminti jam, kad jis dar te
begyvena kaime.

____
Kiek dar bus aktu?

Jaunas dramaturgas skaitė 
mažam būreliui savo naują dra
mą. Perskaitęs pirmąjį aktą, jis 
paprašė leisti jam nusivilkti 
švarką, perskaičius antrą aktą 
—liemenę, trečią—apikaklę.

Tada viena ponia paklausė 
jo:

—Atsiprašau, o keliu aktų 
yra tamstos drama?

O ką man duotų pabučiuoti?

Kartą vienas kardinolas pasa
kojo žymiam prancūzų satirikui 
Rabelais (1495-1553), kad jį 
priėmęs popiežius ir kad jis pa
bučiavo popiežiaus šliurę.

Kai kardinolas pastebėjo su
simąsčiusi Rabelais, jis paklau
sė jo:

—Ko tamsta taip susimus, 
tei?—Aš mąstau štai ką. Jei jiu 
tamsiai šventas tėvas tedavė 
lik šliurę pabučiuoti, tai ką jis 
jis duotų pabučiuoti man, pa
prastam svietiškiui?

SKAITYTOJŲ BALSAI

CHRUŠČIOVO LIKIMAS

Rugsėjo penkioliktą dieną 
į Ameriką graborius pribūna, 
Kuris žada palaidoti visus— 
Didelius ir mažus buržujus.

Bet pirmiau negu tą padaryti, 
Jisai nori Ameriką pamatyti. 
Nes jis toks drąsus,
Kad atsistoja prieš visus.

Esąs ukrainų tautos,
Ieškąs pasauliui taikos,
O kiek ukrainų išžudei.
Kol tą tautą pavergei?

Už tai gavai aukštą vietą, 
Stalino pažadėtą.
Dabar stengėsi ją išlaikyti 
Ir daugiau žmonių žudyti.

Taip ir Hitleris galvojo,
Kol jį velnias peklon nujojo.
Ir jis ieškojo ‘taikos’,
Kol ją rado dugne peklos.

Chruščiovas seka jo takais 
Pakol ir jis peklon nueis.
Ten abudu sėdės katile 
Komunizmo peklos gale.

Kazys Sabalenskas

Kodėl taip yra?
Aš vis negaliu suprasti, ko

dėl visi žmonės negali būti ap
rūpinti darbu arba būti apdrau
sti nuo nedarbo, ligoje ir kitų 
nelaimių atveju. Demokraiiniai 
socialistai turėtų to reikalauti.

Žinoma, tas nerūpi turtingie
siems, bet kas kita darbinin
kams. Ar gali būti ramus, jei 
net iš 20 dirbančių vienas nedir
ba. Kodėl, juk ir jis galėtų būti 
apdraustas visą laiką, kol gaus 
darbą?

Kodėl negalėtų būti sudary
tas toks fondas, į kuri visi mo
kėtų lygią dalį savo uždarbio: 
Kiek kartų daugiau kas uždir
ba, tiek kartų daugiau ir į tą 
fondą moka.

Buvau nuvažiavęs į Kalifor
niją Jungtinės Amerikos Val
stybės toks turtingas kraštas, o 
kiek ir toj Kalifornijoj laužy
mų ! Kodėl nebūtų galima tiems 
nelaimingiems žmonėms pasta
tyti namų išsimokėtinai? Ar 
trūksta medžiagų? Darbo ran
kų? Ne. Jų užtektinai. Tai kodėl 
nestatoma tiek, kad visi turėtų 
žmonišką pastogę?

Tik vienas atsakymas, kad tuo 
nesirūpina tie, kurių rankose 
krašto valdžia!

V. šelgauskas

Dr. A. Garmus 
dirbą* Šiauliuose

Prieš kelerius metus Chi
cagoje mirusio daktaro A. 
Garmaus sūnus už tėvo 
“nuodėmes” buvo ištremtas 
į Sibirą, bet vėliau jam, ma
tyti, buvo leista sugrįžti į 
Lietuvą, nes komunistų 
spaudoje neseniai buvo ži
nia, kad jis dabar dirbąs 
Šiauliuose.

FiLolapLS ZjepuuUka)

Juokas yra saulė, jis išvaro 
žiemą iŠ žmogaus gyvenimo.

V. Hugo

Pakliuvo kaip varlė po dalgiu.

Jieškojimai
Suzana Adomavičiūtė-Cirškiene iš 
Lietuvos paieško savo brolių Antano 
ir Pranciškaus ir sesers Magdalenos. 
Jie iš Werfclowskų km., Skirsnemu
nės parapijos. Girdėjo, kad gyvena 
Philadelphijoj. Jie patys ar juos ži
nantieji praneškite

.Mrs. Julia Kosmeh 
Hampshire Street,

Lawrer.ce, Mass. (39

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
pasiturinčiu vyru. 60 ar daugiau me
tų. Aš esu pasiturinti. Platesnės in
formacijos — per laišką. Rašykit:

He’eh Milės
c/o J. R. Foldenauer
White Creek Rd. (38
RL 1
Kirsjfston, Mich.

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNĖ
Tūkstančiai suprato, ka' 

Nevv Era shampoo yra kasdie-J 
ninis reikalas. Tik švelnus dar-P 
žovių muilas be gyvulių taukų' 
gali užlaikyti diržingą odą, 
nuo ko priklauso gražūs plau
kai, naturališka spalva, nežiū-!
rint amžiaus. i

Siųskite $2 už 8 oz. buteljJ 
Frank Bitantas i

327 East Eiposition Į
Denver. Colorado i

KIMBARAS ZOLfi
Kimbaras gerai 

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

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

' AIex. Mizara 
414 W. Broadway 

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

ŽODYNAS
A. LAL1O

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Liehivių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadtvay 

So. Boston 27, Mass.

įsrrsrirgaa
Auksas išbandomas ugnimi, 

moteris auksu, o vyras moteri
mi.

Ouillon

Vilties neturėsi, sunkiau ken
tėsi.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, auklėją 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $826 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA tr 
RASTINĄ. SLA nariu galimą būti nuo gimimo 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas | 
ti SLA kuopuoas, kurios yra visose žymssaėM 
kurijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

DR. M. 7. VINIKAS
S07 W«st Rftfc Sftaat, Nmr T«k 1, M. Y.

VAISTUS I LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname YVorcesterĮ ir apylinkę vaistais

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reOda— -

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

ą
"Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita apaustavė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

"KELEIVIS"
South Bestom 27, Mas*.

« >
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i Arbatėlė dailininkui 
A. Rukšlelei pagerbti

VISI Į DEMONSTRACIJĄ PRIEŠ CHRUŠČIOVĄ!

Senato Prezidentas John Povcers Adv. A. Shallna 
atostogauja

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos skyrius rugsėjo 19 
d. 7:30 vai. vak. Tautinės 
S-gos namuose rengia aiba- 

Įtėlę dailininkui A. Rukšte-
i Iei pagerbti. Tą dieną uzda-

------------------ ! romą jo kūrinių paroda, ku-
Rugsėjo 15 d. Į Ameriką apsivilkusių. ri nuo rugsėjo 12 d. atida-

a:\ vksta Sovietų diktatorius Po mitingo bus organi- ’ ryta Tautinės S-gos namuos.
? ikita Chruščiovas, tas di- zuola eisena i šv. Kryžiaus' -----------------------------
cysis tautų naikintojas. Ne katedrą Washington St., K. Bielinis buvo Bostone
tik jo pavergtųjų tautų žmo-'kur 5 valandą bus pamaldos! ---------
i is. 1 et ir daugybė ameri- ir kardinolo Cushingo pri- Kipras Bielinis praeitą 
•ričių prieš tai Įvairiais bū- taikintas pamokslas. Ir čia savaitgalĮ buvo atvykęs Į 
cais protestuoja. Nuo jų ne- kviečiami visų tikybų žmo- Bostoną savo atsiminimų 
atsilieka ir Bostonas. nės—protestuokime visur ir antrojo tomo ir kitais LSS

Amerikos Lietuvių Tary- visais legališkais būdais! j Literatūros Fondo reikalais, 
los Bostono skyriaus suma- Jei lytų, mitingo nebus. Jo ‘‘Dienojant” antroji da
rymu yra sudarytas įvairių Tuo atveju renkamasi 5 vai. lis jau baigiama spausdinti, 
tautu (lietuvių latvių, estų, i katedra.
ukrainiečių, vengrų, lenkų Demonstracija bus stebi- Inž. A. Gustaitis išvyksta 
ir kt.) bendras komitetas, ma daugelio žmonių, ji bus karinės prievolės atlikti
kuris nutarė šį šeštadienį,: fotografuojama ir perduo-i ---------
rugsėjo 19 d. 3 valandą po dama per televiziją, todėl i ši pavasari aeronautikos 
pietų miesto sode (Boston svarbu, kad ji būtų gausi, inžinieriaus diplomą gavęs
Common) šalia orkestro tri
būnos surengti protesto mi
tinga.

Įspūdinga. ; Algimantas Gustaitis kitą
Tad visi į mitingą už pa- pirmadieni išvyksta karinės 

vergtųjų tautų išsilaisvini- prievolės atlikti. Jis ją at-
Rinktis prašom 2:30 vai., mą iš komunistų priespau- liks karininku, nes tą laip

snį Įgijo lankydamas uni
versitetą.

nes mitingas bus pradėtas dos!
lygiai skirtu laiku. j ALTo skyrius ragina at

Į ji kviečiami visi—atski-' skirus asmenis ir organiza
ri asmenys ir organizacijos ei jas rašyti protesto laiškus! jo Antano Gustaičio sūnus.
su savo vėliavomis, juodu prezidentui, valstybės sek-1 ----------------------
kaspinu perrištomis. Pagei- retoriui, savo senatoriams * Lankėsi B. Vaikeli* 
dautina, kad kuo daugiau bei kongresmonams ir spau-'
būtu tautiniais drabužiais dai. Bostone lankėsi Bronius

Vaškelis, kuris studijuoja 
Toronto universitete ir ten 
jau gavo bakalauro diplo
mą. Dabar jis ruošias magis
tro diplomui, rašo apie Jur
gį Baltrušaitį. Vėliau B. 
Vaškelis žada atsikelti į 
Philadelphijos universitetą

j
Lietuvos garbės konsulas 

adv. Antanas O. Shallna * 
atostogauja Pennsylvanijos 
valstybėje.

PARDUODAMA
Pečius aliejų kūrenamas (ne virtu
vės) ir mažai vartotas šaldytuvas. 
Kreiptis: VI. Trečiokas, 539 E. 7th 
St. (pirmas aukštas) So. Boston. Te
lefonas: AN 8-2696. (38

PAKULODAMAS BOILERIS

Galvanizuotas, 30 galionų boileris, 1 
metų senumo, su pečiuku šildymui 
vandens; Oi, burneris virtuvės pe
čiui, taipgi varinės triūbos (paipos). 
Pigiai parduo.-.iu, kuriam tie daiktai 
tei alingi. Kreiptis Telef. BL 8-2281 
arba i M r. U. Olsen
127 Capen St., Dorchester, Mass.

Peter Maksvytis
CARPENTER & BUILDE1

Atliekam visokius namų tai- 
[symo darnus iš lauko ir viduje:., 
pijazas, langus, duris, grindis,x 

j laiptus, dedame aliuminijaus lan-" 
t gus ir duris, darome virtuvės ka- 
• binetus ir kitokius vidaus įren 
i gimus. Naujiems pastatams turi 
j me įvairių standartinių projektų
Oarbas garantuotas. Pasaukite 

i dėl įkainavimo.
*925 E. 4th St„ So. Bostone 

TeL AN 8-3630

Alg. Gustaitis yra rašyto-

SLA 2-tros apskr. gegužinė Bostono ir New Yorko 
---------- inžinierių susirinkimas

mes Firmą kaitą Amerikos 
-R Lietuvių Inžinierių ir Archi

tektų S-gos Bostono ir New
Yorko skyriai daro bendrą
__>u>rinri2viiii<i —v vi.
inž. K. Devenio tėvu sody-

SLA Antrosios Aps' 
gegužinė bus ši se 
rugsėjo 2" c. Romuvos par
ke. Brockton. 2‘Lass. Jo tue-
niuė įTS -  S j, 7 <<
Vanomaiėio va tzvautattti
jaunieji ssautat tr Onos b*oje. Watertown, Conn. 
Ivas.-uenės v a uovautainas Be kitų reikalų jame bus 
Bostono Lietuvių i autinių jnž. dr. Jurgio Gimbuto 
šokiu Sambūris (vyresnių
jų grupė).

Į gegužinę yra pakviesti ;
SLA pirm. P. Dargis ir sekr. 
dr. M. Vinikas. Grieš geras 
orkestras, bus gausu valgių
ii- gėrimų.

Autobusai nuo So. Bosto
nu Lietuvių Piliečių Draugi
jos išeis 1 vai. Jaunimui iki 
20 metų Įėjimas Į gegužinę 
nemokamas, kitiems 50 c.

Rengėjai kviečia ristis 
dalyvauti.

R0CK1NGHAM
POST TIMC 1:18 P.M. 
SATURDAYS 2:1 S P.M.

th« S«m*
6r *, doy y»w tam»"

GRANDSTAND S 1.0S 
CLUBHOUSK $2.00

(TAX INCL.)

0 P.M. ’
'***** a

4

9 M(B DAIIT F Rf f PARtdHC

ir p-.Q croiiti HaL-tarn lai nerti** V.AM UltUVUSl V H**J7V**j»
I Bostoną jis atvyko savo 

darbui medžiagos pasirink
ti. Tuo reikalu buvo užsu
kęs ir Į Keleivį, kurio kny- 

pranesimas. Susi rinkimo' gynė taipgi šio to rado, kas 
pradžia 12 vai. jam buvo reikalinga.

VYRAS, KURIS GALI PADARYTI ir PADA
RYS BOSTONO MIESTUI DAUG GERO 

Senato prezidentas John E. Powers yra vyras,
kuris gali Bostonui gerai pasitarnauti.
Senatorius John E. Powers gali kai ką padaryti, 
kad mokesčiai nebūtų tokie dideli.
Senatorius John E. Powers yra tikras lietuvių 
draugas ir atviras komunizmo priešas.
Senatorius John E. Powers yra vyras pasiryžęs 
visiems lygiai tarnauti.
Senatorius John E. Powers yra geriausiai pasi
ruošęs būti Bostono majoru. Padėkime jam!
1959 m. rugsėjo 22 d. balsuokime už John E 
POWERS!

John J. Grigalus 
52 G Street

So. Boston 27, Mass.

Jei Jums Reikia I
drausti turtą, A

fnrmoc
Įsigyti namus, apdrausti 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro pataraa 
vimai,

kreipkitės i
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC KEALTY

.Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadway, So. Boston 
Tel. AN • 8 • 6036

1 F. Vadeiša 1

ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALIOS 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE 

laukit nuo 9 Iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699
?.u » s s miiiaininm m

RADIO . PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki 
ociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
tieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostęne. 
Tel. AN 8-0489. T’en gau- 
įamas ir “Keleivis.”

Steponas • Minkus.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ano 2 Ud 6 

ir ano 7 iki S

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1820

LAISVĖS VARPAS
* * *

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

\VKOX, 119° kilociklh) 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
nuo S iki 9 vai. ryto

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
a Priimami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai

ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą

: UNI VERS AL GIFT PARCEL SERVICE
a Siuntiniai apdrausti, apmuitinti, taip. kad gavėjas nieko neprimoka.
J Iš mūsų jsta.g.t siuntiniai siunčiami 3 kartus j savaitę ir pasiekia J 
ą adresatą laike 4-7 savaičių, oro paštu—3-12 dienų. Siuntėjų patogu

mui savo įstaigose turime didelį pasirinkimą geros kokybės impor- 
» t.otų ir vietos gamybos prekių: medžiagų vyr. ir nioter. paltams, ko
♦ stiumams, oirbtn.io šilko ir nyiono, pamušalų, siūlų, adatų. Vilnoni- 

nių. kartūninių ir šiif.o skarelių. Moter. ir vyr. marškinių ir kojinių.
» Odos batams su visais p: ienai--- puspadžiais, vitpadžiais. odinio pa-
J inušaio. įpiių - iš Austriijos. Laikrodžių. Importuojame patys—be tar- 
» pininkų.’tode. •.augelį prekių galime pasiūlyti pirkėjams žymiai pige- 
J sne kaina, pavyzdžiui, austriški deimanto stiklui pjauti rėžtukai,
S plaukams kirpti mašinėlės ir “Soiingen’’ vok. skustuvus savo klijen-
• tams pat duodame tik už $1.75 už štoką.
♦ Atkreipiame dėmesį į mūsų standartinių siuntinių vertingumą pagal
* jų žema- kainas, ypač vaistų, siuvamų mašinų, akordionu ir maisto,
» siunčiamu per EUROPĄ.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 va!, vakaro 
o šeštadieniais r.uo 9 vai. rvto iki t vai. po pietų.

ADRESAI:
» 397 A West Broadwav. S9. BOSTON 27. Mass. AN 8-2718

6 John St., VVATERBURY, Conn., PL 6-6766
Sav. Mykolas GL'RECKAS.

a a

»»»
ą•ė

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
308 WEST FOURTH ST., SO. BOSTON 2 Z. Mass. TELEFONAS: AN 8-5040 

(VIENAS BLOKAS NUO BROADMAY. EINANT‘D’STREET)
Siunčia Jūsų atneštus mums-siuntinius i Lietuva ir į kitus Sovietu valdomus kraštus, 

i: kitos išk.i.ios s’.'nioka.uo pas mus. todėl i. i tiriu gavėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai
apdiau-ti. pri-tatymas garas,Botas, nes iie siunčiami su Inturisto lirenzijnmis.
Ii rinte didelį pasirinkimą įVAIKIV ‘tEDŽIA,.!, i' «>u i l-.rianis žemomis kainomis. Gautas NAUJAS 
I I. '\ST< >1, į 1 s austriškų deimantinių stiklui piauti rėžtuku p<> <1 už šiuką. taip pat vokiškų plau
kams kirpti mašinėlių bei Solingen skustuvų po SI.7Ū už šiuk;;.

ĮS I MCA ATIDARA: Kasdien nuo 9 r\t,» ik i <» vak.. šešladicniais nuo S iki I vai. pn piet. 
\ |s,į s KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavimu patikimo- j-taiges.

Bostono Skvriati- 1 ede|as M S'« IS K \\ \l.l\l SK AS

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
P ARDAVIMAS 

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
N'ebekask anglių ilgiau. kai Rali turėti naują, automatišką 

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

Visiškas
Įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

$245
PASAUK DABAR 2^ GE 6-1204

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

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

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

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

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

382a W- I5R0ADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

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

^Parduodu pirmos rūšies odą, au 
Sėlius, gatavus batus tinkamu 
iuntimui, padus, vitpadžius siun

Utiniams nupiginta kaina.
4 Atlieku visus batsiuvio darbus 
3 greit, sąžiningai ir duodu patari- 
J mus apie odas. Adresas:
J 173 Eighth SL, So. Boston^ 
<nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-

r trečiadienius ir aekmad 
Telefonas: AN 8-0056<uaauaaaaaaaa«aaaaaea»aaajį

sk

TaL AT Z-««C

Dr. John Repshis J
UF-TUV1S GYDYTOJAS

Vaiandoe: 2-4 ir 0-8 
Nedaliomis ir Šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Upb«*na Corner 

DOkCHESTER, MASS.

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvio Plumberis
'Atlieka visokius “plumbing”— 
'aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
lir taisymo darbus. Kainos priei-L 
{narnos. Pirm negu ką darote, pas-* 
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų. 

Te^foaaa CO 5-5839
U Mt. Veraon. Dorshester. Mt

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 vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą.

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

kreiptis:

TeL AN 8-2712 irba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDOMIS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirargso 
Vartoja vėliausios koastrukcijao

X-BAT Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuv 2-4, nuo 7-8 
534 BRDADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

Tek AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Ratld 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSIDN, MASS.

I

i

A. J. NAMAKSY'
REAL ĮSTATE * INSURANCM Į

4G9 W. Broadvray
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Boa. >7 ORIOLE STREET 

Weet Rozbury, Mana.
Tel. FA S-5615

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 Weat Broadvray, So. Boaton 27, Maaa. TeL AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

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

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

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiko.
Dabar galima siųsti iki 4-i svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITfcS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia/ patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su ln,,J'’^to įgaliojimais.

Siuntiniai priimami ka^d-rn nuo 9 iki 5 vai. vak.. Ketvirtadieniais ■
9 rvto iki J vai. vak. ir ir»š,adiminis nuo s rvlo iki ’ vai. po piettS 

tEIHJAS: ADOMONIS

14 Gartland Street 
lamafca Plaia, Mu

TaL: JA 4-4574

KETVIRTIS A CO.
—JEVVELERS— 

Laiktodžiai-Deinantai 
Papuošalai

Elektras Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžiam, 

žiedus, papuoiaius 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tik AN 8-4649

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ LR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kią kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt./. 
Visais Insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Juutieo of the Feace—CoastaUa

598 E. Bi sadnay 
So. Boston 27, Mana.

TeL AN 8-1741 ir AN 8-2481

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. Alėtos
<28 Eaat Bveudvray 

Serth Boston 27, Mete.
Telefonas AN 8-4148

Beajamin Moore Mal-voe 
Popieros Sienoms

Stiklas Iang.>
Visokis Reikmenys Ni 

Reikmenys Plutnberiaat 
Visokie Geležies Daiktai

I 
I


