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Sevietų Diktatnhs Chraščiov 
Lankys Čia Tik 7 Miestas

Svečias ii Maskvos Aplankys Tik 7 Miestus; Daug Orga
nizacijų Kraite Šaukia Boikotuoti Vengrų Skerdikų; 

Amerikos Letuvių Taryba Kviečia Visus Prote
sto Mitingais Primint Baltijos šalių Vergiją.

Laoso Maistininkai 
Veržiasi Pirmyn

Sovietų Rusijos diktato
rius Nikita Chruščiovas at
vyksta j Ameriką svečiuotis 
rugsėjo 15 d. Jis bus pra
džioje dvi dienas sostinėje 
VVashingtone, paskui lanky
sis New Yorko mieste, Los

Laose pilietinis karas ei
na didyn, komunistai susti
printi iš komunistinės Kini
jos ir komunistų valdomo

Angeles ir San Francisco šiaurinio Anamo tęsia puo-’ 
Kalifornijoj, paskui du mie- limus prieš Laoso kariuome- 
stus Iowa valstijoj, Dės nę ir vėliausiais pranešimais 
Moines ir Ames, paskui pasiekė nemažų laimėjimų. 
Pittsburghą, Pa., ir vėl so- Laoso vyriausybės ka
stinę Washingtoną.

Iowa gubernatorius Love- 
less prašė, kad rusiškas sve
čias nelankytų jo valstijos, 
nes gausus skaičius migran
tų toje valstijoje gali sukel
ti incidentų. Bet j tai nebu
vo atsižvelgta.

Baigdamas savo vaišes 
čia N. Chruščiovas išbus so
stinėje 3 dienas ir rugsėjo 
27 d. išvyks atgal j Rusiją.

Prezidentas pavėdė Ame
rikos ambasadoriui Jungti
nių Tautų oiganizacijoj 
Henry Cabot Lodge lydėti 
įnsišką svečią jo kelionėje 
po Ameriką ir duoti paaiš
kinimus, kokių svečias čia 
norėtų gauti.

Daugelis Amerikos orga
nizacijų jau pasisakė prie 
Chmščiovo pakvietimą ir 
dabar siūlo jo vaišes boiko
tuoti. Tos organizacijos siū
lo miesto gatvėse Rusijos 
diktatorių pasitikti tyla, ar
ba iš viso vengti tas gatves, 
kuriomis Chruščiovas va
žiuos ir rodysis publikai.

Amerikos Lietuvių Tary
ba kreipėsi j lietuvių visuo
menę Amerikoje ir šaukia 
visus lietuvius dalyvauti 
protesto mitinguose prieš 
Sovietų Rusijos imperializ
mą. Kur galima, tokius mi
tingus reikia ruošti su kitų 
tautų žmonėmis kartu, kad 
pareikštume jo stipresnį 
protesto balsą prieš mūsų 
senosios tėvynės Lietuvos 
pavergimą.

Daugelis Amerikos mies
tų kvietė svečią iš Rusijos 
apsilankyti, bet didelis skai
čius miestų stačiai pareiškė, 
kad Chruščiovas jiems yra 
nepageidaujamas lankyto
jas. Tokių miestų skaičiuje 
velta pažymėti Detroitą, ku
rio majoras griežtai prote
stavo, prieš Chruščiovo ap
silankymą Detroite. Dėl to, 
tur būt, jis ir telankys tik 
Pittsburghą iš visų pramo
ningųjų Amerikos miestų.

CHRUŠČIOVAS TARIASI

riuomenė jau turėjo užleisti 
komunistams visą eilę susti
printų vietų ir vieną fortą 
tik 50 mylių nuo šalies so
stinės Vientiane.

Kinijos komunistai pas
kelbė labai griežtą įspėjimą 
nežinia kam, kad bet koks 
Jungtinių Tautų kišimasis į 
Laoso “vidaus reikalus” iš
šauks “labai rimtas pasek
mes”, irgi nežinia kam.

Maskva kinų komunistų 
ir šiaurinio Anamo grasini
mus remia ir taip pat pata
ria, kad JT organizacija ne
drįstų kištis į Laoso reikalus.

MOKSLININKAI FOTOGRAFUOS SAULĘ

Leonėj lotogrefinis aparatas šanki ii 80,900 pėdu aukščio fotograuoti. Kairėj ba* 
lionas. kuris tą aparatą ižlteb į aakttybss. Vėliau balionas parašiutu nusileis žemyn.

Alžyro Klausimas Amenkos Vakaruose Darbo Įstatymas
Vėl Jungt. Tautose

Laukiama, kad šių metų 
Jungtinių Tautų seime vėl 
iškils Alžyro klausimas ir 
net manoma, kad JT seime 
atsiras du trečdaliai narių, 
kurie parems pasiūlymą 
klausimą svarstyti. Prancū
zai bando sutelkti užtenka-

Žemė Drebėjo Dar Derinamas

Po Chruščiovo lankymosi mai balsų, kad klausimo ap- 
priedauga kinų komunistai tarimas būtų atmestas.

. atrodo pasirengę suvalgyti
nepriklausomą Laosą ir pa
sistūmėti pirmyn Azijoje.

Pereitą savaitę antradienį • Darbo įstatymas kongre- 
vėlai vakare Montanos vai- se dar derinamas tarp atsto- 
stijoj įvyko žemės arebėji- vų rūmų ir senate. Atstovų 
mas, kure pridarė nemažai rūmai priėmė “griežtą” įs- 
nuostolių, nors jis įvyko ir tatymą, o senatas daug švel- 
labąi retąi sugyventoje sri- ^nesnį, tai dabar ir eina dė
tyje. žemės drebėjimo cen- rybos tarp senato ir atstovų 
tras buvo Yellowstone naci-rūmų delegatų, kaip tą įs- 
onalinis parkas, maždaug tatymą suredaguoti, kad jis 
toje vietoje, kur Montanos būtų ir senato ir atstovų rū- 
valstija susiduria su Idaho mų daugumai priimtinas, 
ir Wyoming valstijomis. Į Kongresas jau turėtų šio-

* ...... .,* 'mis dienomis baigti savožem« drebėjimas vėliau darbus ir skirstytis namp>
sent.

Sovietų diktatorius Niki
ta Chruščiovas tariasi Jal
toje su rusiškų satelitų at
stovais. Spėjama, kad ir 
jis aiškinasi su savaisiais 
dėl savo kelionės į Ameriką 
ir dėl čią svarstytinų klau
simų. Sako, kad ir Rytų Vo
kietijos gauleiteris Ulbricht 
dalyvauja (msitarimuose.

Plieno Streiko nuostoliai 
Vis Eina Didyn

Plieno Streiko Nuostoliai Darosi Vis Didesni; Vyriausybė 
Irgi Pradeda Rūpintis Plieno Trūkumu; Derybos 

Prasidėsiančios Jau Rimtai; Bet Susitarimui Dar 
Nėra Pagrindo; Vyriausybė Turės Veikti.

Haiti Diktatorius Plieno liejyklų streikas
>• n » i? ėsiasi jau šešios savaitės ir 

C Žkabino oaznycitį jąm jar nesimato galo. Iki
—------------ ——■------ šiol vestos derybos buvo tik

Haiti respublikoje vaido jasikal bėjimai be noro ir 
pusiau diktatoriškai prezi- ilties susitarti, 
dentas Duvalier. Prieš se- 625.090 darbininkai dėl 
lias dienas jo vyrtassyr.ė beriko nedirba ir vien už- 
vo nutarus; are=o>~ Ha^t iaibių darbininkai netenka 
arkivyskupą už tai. Įaud ~2s savaitė 79,000,000 dole-

; neatvyko liudyta -a. caro Bet tai nėra visi nuosto-
teismo pašauktas. iai. kuriuos kraštas turi pa-

Dėl gtasirimo areštuoti <eki dėl plieno streiko. Vis 
{arkivyskupą Poiršer suklIo iaugiau dirbtuvių nebeturi 
į kojas kataliku oažnyčios plieno atsargų ir turi mažin- 
ierarchiją. pradedant Ro- ti arba ir visai sulaikyti savo 
mos viršininkais ir baigiant gamybą. Streikas vis labiau 
Haiti vyskupais. \ atikano jaučiamas visose krašto da- 
organas priminė Haiti pre- lyse. Darbo sekretorius J. P. 
zidentui, kad jam gresia ek- i Mitchell įspėjo darbdavius 
skomunikacija, o sostinės įr darbininkus, kad einama 
Port-Au-Prince vys kūpąs prie krizės.
pasiuntė prezidentui griež-1
tn protestą nnes grasinimą 
areštuoti Haiti tikinčiųjų 
vadą arkivyskupą.

Katalikų bažnyčia visuo
se diktatūros kraštuose mo
ka eiti pavėjui ir jei kur 
diktatūrai gresia pavojus 
nugriūti, bažnyčia visada

Vyriausybė gali pasinau
doti Tnft-Hartlev įstatymu 
ir streiką atšaukti 80-čiai 
dienų, bet tas klausimo neiš
spręs, nes po 80 dienų padė
tis ir vėl bus ta pati, kai ji 
dabar yra.

Vyriausybės tarpininkai 
jau dalyvauja derybose tarp

Rockefellerio Vestuvės
Kai Kam Didelis {vykis

Praeitą šeštadienį Steven 
Rockefeller, New Yorko gu
bernatoriaus sūnus ir milio- 
nierius, susituokė Norvegi
joj su žuvų pirklio dukteri
mi Anne Marie Rasmussen. 
Vestuvės vyko Norvegijoj ir 
sutraukė dideles m i n ias 
žmonių, kurie, norėjo pasi
žiūrėti Amerikos milionie- 
riaus vestuvių. Buvo daug 
laikraštininkų ir fotografų, 
kurie tą nepaprastą įvykį 
išgarsino ir paveikslais išne
šiojo po visą pasaulį.

STEBI MUŠI

Ncseniai miręs adm. Ww. 
F. Halsey nufotografuotas, 
kai jis H savo laivo stebėjo 
jo vadovaujamą mū&j Pa
cifike. kariame Japonijos 
laivyno galybė buvo pa
laužta.

Ta proga įdomu Ameri
kos nuomonė Alžyro reika
lu. Jei Amerika paremtų

seime gal ir atgultų, bet dienj ragpiucio 23 d. buvo t dar dietas, kurių 
jaueiMias palrartotims ae-iįsk’ubomfs negalima bus 
mes drebėjimas, bet dau- nuba]suotj. Tokių įstatymų
**“■» suporte skaičiuje, be jau minėto 
piuao 18 dienos vakaro dal.bo įsUtymo, yra įstaty- 
drebejimas. mas statybai remti, civilių

Nacionaliniame parke dėl teisių įstatymas, kelių tiesi- 
žemės drebėjimo vienas kai- )mo įstatymas ir eilė kitų. 
nas neteka savo viršūnės ir Papi*astai kongresas išsi- 
pajudinta žemė užgriuvo skirsto atostogon^ iki po 
keliose vietose kelius ir su- Naujų Metų nuo Darbo Die- 
gadino vieną tvenkinį. Nuo nos? bet šiemet kongreso 
žemės drebėjimo žuvo 9
žmonės, bet tiek aukų kol 
kas surasta. Kadangi parke 
buvo daug turistų, tai gali
mas daiktas, jog ir dau
giau žmonių yra užgriuvu
sių žemėmis parko platybėj.

Amerika vargu tą darys. 
Kai kurių Amerikos aukštų 
pareigūnų pasisakymas Al
žyro klausimu yra prielan
kesnis Alžyro maištininkam 
kaip Prancūzijos vyriausy
bei.

Prezidentas Eisenhoweris 
Paryžiuje aptars su prancū
zų vadu de Gaulle tą klau
simą, o prancūzų vadas dar 
šią savaitę vyksta į Alžyrą 
iš naujo susipažinti ten su 
padėtimi.

Hawajų Atstovai 
Jau Yra Kongrese

Pereitą penktadienį pre- \Maskvos Politika 
i 11-u “ II • * 1 [Visiškai Nepasikeitė

paskelbė proklamaciją, kad
Hawajų valstija jau yra 
Unijos narys ir ‘‘pilnateisė Prieš atvykdamas į Ame

riką svečiuotis Sovietų Ru-sesiio;’ kitų 49 valstijų. Nuo diktatorius ,iuntė
tos dienos Hawajai ir skai- -
tosi priimti galutinai į 
Amerikos valstijų Uniją.

Hawajų išrinktieji atsto
vai į kongresą—du senato
riai ir vienas atstovų rūmų 
narys pereitą savaitę atvyko 
į Washungtoną ir pradeda 
dalyvauii kongreso posė
džiuose. Vienas senatorius 
iš Hawajų yra kiniečių kil
mės ir atstovų rūmų narys 
yra japonų kilmės.

Hawajų atsovybė kong
rese nieko nepakeičia par
tiniame kongresą sąstate, 
demokratų dauguma ir to
liau lieka vyraujanti kong
rese.

laišką Vokietijos vadui dr. 
K. Adenaueriui ir tame laiš
ke pakartojo rusų siekimus 
iš Berlyno padaryti “laisvą 
miestą’’ kaip rusai tą pava
dinimą supranta. Chruščio
vas savo pažiūras išdėstė 
mandagiai, bet pasisako už 
tuos pačias reikalavimus, 
kokius jis iškėlė pemai lap
kričio mėnesį, kada pastatė 
savo pirmąjį ultimatumą 
Vakarams kraustytis iš Ber
lyno lauk.

Chruščiovo pasisakymas

prisideda prie paskutinio darbinnikų ir darbdavių 
diktatoriaus pastumėjimo, 'bet kol nėra noro susitarti, 
nore šiaip jau ji visiškai ne-j tol jokie tarpininkai nieko 

Į vengia ir su kruviniausiomis! negali padalyti irjjastumėti

darbai iki tai šventei vargu 
bus baigti.

Kai Kurios Unijos 
Vaišins Chruščiovą

Amerikos unijos per savo 
vadovybę, ADF-CIO unijų 
vykdomąją tarybą, pasisakė 
prieš bet kokį pasimatymą 
su Sovietų Rusijos diktato
rių Chruščiovu, kai jis čia 
lankysis rugsėjo mėnesį.

Bet kai kurių unijų vadai 
mano. kad naudinga būtų 
Chruščiovą p a i nformuoti, 
kaip Amerikos darbininkai 
žiūri į tarptautinę situaciją, 
ypač į Berlyno klausimą.

Tokiais sumetimais kai 
kurių unijų vadai nori susi
tikti Chruščiovą prie vaišių 
stalo ir su juo pasikalbėti. 
Tas bus padaryta lankantis 
Chruščiovui K a 1 ifomijoj.

Chruščiovą pakviesti į 
vaišes pasiėmė James B. Ca
rey, elektros darbininkų 
unijos pirmininkas, o norin
čių Chruščiovą informuoti 
atsiras apsčiai, jų tarpe bus,

diktatūromis bendra dar- 
: biauti.

Amerikos Valstybės
Už Taiką ir Laisvę

Pereitą savaitę baigė po
sėdžiauti Amerikos Valsty
bių organizacija Santjago 
mieste, čili respublikoj. Vi
sos 21 respublikos pasisakė 
už nesikišimą į savo kaimy
nų vidaus reikalus ir tą rei
kalą pavedė “taikos komite
tui” prižiūrėti. Be to, visos 
respublikos pasmerkė dikta
tūras. Už diktatūrų pasmer
kimą balsavo ir diktatūrų 
atstovai, kas rodo, kad tas 
pasisakymas yra tik dėl 
žmonių akių. Toks pasisaky
mas nėra ir pirmas ...

NAUJAS VADOVAS

Ilranch Rickey, 77 mėty hi- 
znienos, paskirtas tVmtl- 
nental l^eague prezidentą. 
Tai trečioji beisbolo lyga. 
kuri dabar organizuojasi.

iarybas pirmyn.

ASMENINE
DIPLOMATIJA

šiuo metu rodo, kad jis savo, 
reikalavimų dėl Berlyno lai-'tur būt, ir automibilių dar
kysią ir lankydamasi čia, ‘bininkų unijos vadas Walt- 
kaip Amerikos svečias. ’er Reuther.

Šią savaitę prezidentas 
pradeda savo kelionę į Eu- 
opos sostines. Amerikos 
pauda prezidento keliones 
r pastangas vadina “asme- 
įine diplomatija,” apie ku- 
ią prieš metus laiko niekas 
nebūtų galėjęs ir galvoti, o 
dabar matome bandymą.

Unijos Priėmė Atgal 
Laivakrovių Uniją

ADF-CIO unijų vykdo
moji taryba nutarė priimti 
į savo organizaciją prieš 
kelis metus išmestą rytinių 
pakraščių laivakrovių uniją. 
Ta unija buvo išmesta dėl 
korupcijos ir gengsterizmo. 
Dabar ji priimta atgal, nes 
jau spėjo šiek tiek apsiva
lyti nuo gengsterių ir rake
tierių. Tiesa, unijos “apsi
valymas” nėra toks, kokio 
unijų centras norėjo, bet 
visgi šis tas padaryta. Dau
giausia tą uniją apvalė ben
dra New Yorko ir New Jer
sey valstijų paskirta prie
žiūros komisija, kuri suvar
žė gengsterių ir sukčių lai
svę šeimininkauti uostuose, 
kaip jie nori.

Grįžusi į bendrą unijų 
šeimą laivakrovių unija bė
gyje dviejų metų bus ypa
tingoje unijų centro priežiū
roje ir tik po 2 metų bus ga
utinai atstatyta savo tei

sėse.
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LIETUVIŲ VISUOMENEI
Ryšium su Chruščiovo vizitu

Š. m. liepos 17 d. prezidentas Eisenhoweris išleido 
proklamaciją, paskelbdamas Pavergtųjų Tautų Savaitę.' 
Rugpiučio 3 d. Jungtinių Valstybių prezidentas pranešė 
visuomenei pakvietęs Sovietų Sąjungos premjerą Chru
ščiovą aplankyti Ameriką ir prižadėjęs pats vėliau pada
ryti vizitą Sovietų Sąjungai.

Akivaizdus prieštaravimas tarp šių dviejų paskelbi
mų labai nustebino daugeli žmonių šioje šalyje ir užsie- Į 
nuio6e. Nevienam musų. kurie su džiaugsmu sveikinome- 
Jungtinių Amerikos Valstybių kongreso pasisakymą pa
vergtųjų tautų klausimu ir prezidento liepos 17 d. prokla-; 
maciją, kilo klausimas, argi šios šalies vyriausybė pakeitė 
savo pažiūrą į Rusijos imperializmą, jeigu ji nutarė vy
riausiąjį jų vadą priimti \Vashingtone, kaip garbės svečią.

Šis regimas prieštaravimas Jungtinių Amerikos Vai-• 3*^.1 • • •w .3 1* — 3 - - _ * 

jų iš vienos pusės ir totalitarinės komunistu diktatūros iš 
antros, kuri tęsiasi visą laiką po Antrojo Pasaulinio karo.
Sovietų Rusijos valdovai, jėsros keliu paėmę valdžią ir te
roro priemonėmis toje valdžioje išsilaikydami, visa laiką 
siekia išplėsti savo galią pasaulyje, tuo tarpu kai Jungti
nės Amerikos Valstybės ir iu sąjungininkai, neturėdami 
jokių agresingų siekių, geidžia tik teisingos ir pastovios 
taikos.

Kylantieji iš to pagrindinio prieštaravimo susikirti
mai taip Rytų ir Vakarų neviena kartą buvo privedę be
veik prie karo. Vakarų demokratijos, norėdamos tos kata
strofos išvengti, darė įvairių nuolaidų agresoriams. Taip 
atsitiko ir dabar. Berlyno krizė, kurią sąmoningai sukėlė 
Rusijos diktatorius Chruščiovas, paaštrino tarptautinę 
įtampą iki tokio laipsnio, kad susidarė rimtas pavojus pa
saulio taikai. Eisenhovverio-Chruščiovo apsikeitimas vi
zitais yra pasirinktas abiejų pusių kelias išbristi iš Berlyno; 
krizės, kurios nesugebėjo pašalinti Užsienio Ministeriu 
Konferencija Ženevoje.

Reikia apgailestauti, kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir mūsų sąjungininkai Vakaruose nesurado geresnio 
būdo.-SSSR diktatorius, kuris pastatė ultimatumą Vaka
rams, turi nemažą laimėjimą savo prestižui, gavęs kvieti
mą atvykti į Ameriką ir pasikalbėti su prezidentu šalies,
kurią jisai grasino “palaidoti.” Pats faktas, kad Chruš- y, KYMANTAS
čiovas čionai bus oficialiai priimtas ir vežiojamas iš mie- į 
sto į miestą, gali sukelti Rusijos pavergtų kraštų žmonėse Tokiu pavadinimu buvo darni net kalbėtis apie Vo- 
abejonę, ar Amerika nėra jų apleidusi, ir tuo sumažinti priimta Rytų ir Centro Eu-į kietijos apjungimą Vakarų 
jų išsilaisvinimo viltis bei atsparumą pavergėjui. ropos socialistu ‘Unijos” ^siūlomu būdu. Sovietai nori

Tačiau mes pasitikime, kad Jungtinės Valstybės ‘konferencijoje, kurioje da-vis kiečiau surišti Rytų Vo-
nn rrrinflinin mieictotvmri tSkl-TfeLfiTl* i - - - * . *

VISI KALBA APIE OPIUS REIKALCS

Viršuje darbo sekretorius J. P. Mitchell kalbasi su 
laikraštininkais apie plieno darbininką streiką. Jis pa
skelbė surinktus duomenis Ino reikaln. Apačioje New 
Yorko gubernatorius N. Rockefeller ir senatorius St. 
Sraiges , jie turėjo pasikalbėjimą sn prezidentu 
boeeriu. New Yorko gubernatorius painformavo 
zidentą apie gubernatorią suvažiavinra nutarimą dėl 
civilės apsaugos stiprinimo, ypač dėl aiėptuvią nuo 
atominią bombą krituliu reikalinguną.

mams ir niekuomet nepri
pažintų Europos Centro ir 
Rytų pavergimo. •Rezoliuci
ja dar mini apie sudarymą 
taip Rytų ir Vakarų neutra
lios zonos, iš kurios Sovietai 
turėtų pasitraukti ir kurioje 
tautoms būtų leista taip O jei atsitiktų?

Kas savaite
iteliai, jie taip pat aimeta
komunistinę smurto ir iš

tvarkytas, kaip jos pačios Amerikon atvyksta Rusi-naudojimo tvarką, kap ir 
nori. J tą neutraliąją zoną, . , jiktatorius Nikita Chru- dauguma.
konferencijos pasisakymu, <iov Jig --a bus mūsų vv? Teks Nikitai tenkintis 
turėtų įeiti ne tik Vokietija, m ečias. Ar pilie- kapitalistų ir kitokių stora-
Lenkija, Čekoslovakija ir pat‘inka ar ne, So- kaklių vaišėmis^ Jis ir ne-
Vengrija, bet ir via kiti pa- inas
vergtieji kraštai, kartu ir *............ .......... mėsininkas verks dėl ADF-CIO boikoto.
T - e. T e.-- v - bus ̂ pasitiktas, kaip tai yra'farp kapitalistų jis jausis
Lietuva, Latvija bei Estija. priimU mrp padoriu žmo- kaip namuose ir ko gero ga- 
Tai ir viskas, ko konferen- < gu šypsenomis, vaisė- ės Amerikos kapitalistus 
jo nori laukti artimiausioj panašiais priedais. pamokyti, kaip sėkmingiau
ateityje. Bet amerikiečiai kartais1 iarbininkų prakaitą girk-

Taip vertindama padėtį ir pagalvoja, o kas atsitiktų, šnoti.
tokius testatant sau uždari- jei Nikitai kas nors palei- * -.
nius, darosi liūdna. Mes visi šūvj j jautrią kūno vietą, fypsenų priedangoje

labojo pašau- ar mestų kokią nors bombe-: 1955 metais Ženevoje bu- 
Tas gali atsitikti, nors, !vo susirinkę

^ne pavergtaiosib kraštus žinoma. policija des vuas . „ valstybių vadai ir šyp- 
vieni" kitiems

Tarptautinė padėtis ir R. Europa

karais susidunmo, galima ;nai koks nors Sonetų nu- p nrjeaanffa tu švosenu
tikėtis, kad pavergtųjų rei- skliautas žmo°u< gali ta ~v?,.pne U»’»knlaThiK vi« labiau užrniri. ;Skl]aUiaf .g \ • Užliūliavę kapitalistinius”Kalas dus vis labiau užmirs-padarvti. Gali atsirasti ir nrotinoak žodžiais tarnas. Neutraliosios zonos koks “krenkis ” , P™tin?ai? z°«ziais
mintis, kad Sovietai turėtu f ? koks KrenKK. r draugiškomis Šypsenomis, minus, Kati sovietai turėtų rkuns gali panorėti savo p1ic.jįnc. valdovai ikėlė koia tuos kraštus palaisvinti, at-;varja iamžinti ir Nikita pa- K^iJos vaiaova1 jKeie Koją 
rodo nprpflli svaionė žinant ?amz*nu ” „ X? f. J VldunniUOSlUS Rytus. Jie

i. atkl™!-!a\ Tokll! ten ir dabar yra jėga. 
krenkn^ P0,lclJa unugiau’ j£y|a liausimas, kokius 

šiai u- bijo ... įaujus savo ekspansijos žy-
Jei toks dalykas atsitik- komunistai pridengs 

tų tai gahina javaizduoU,, j^ypsenomis Wa-
koks z\yginimasis kiltų Ma- «hingtone?
skyoje urp tenykščių vadu“ Ro ch^aovas nori tai 
dėl patuštintos diktatoriaus 
vietos. Ir mes čia turėtume
ausis užsiimti . - • ^ bilionų dolerių paskolos So-

Atentatai (pasikėsinimai) įvjetu chemijos pramonei iš-L’totnrm _ *_ x ____

kad Maskva pasitraukia tik 
gerai mušama.

Tad konferencijos rezo
liucija, tenkindamas! kad ir 
realiu dabartie* pavaizdavi
mu, netiekia pavergtiesiems 
jokios prošvaistės ir dėl to 
ji žadina liūdnas nuotaikas. 
Tačiau tuomet darosi nesu
prantama, dėl ko ta pati
konferencija matė reikalo yra diktatorių
tolimesniuose savo darbuo
se svarstyti, nutarti ir pa-

au žinome. Jis nori Berly
no Europoje ir bent šešių

nėra pakeitusios savo pagrindinio nusistatymo tarptau
tinėje politikoje. Ši nauja nuolaida Sovietų agresoriams 
perdaug nepakenks laisvės reikalui, jei Amerikos vy
riausybė ir žmonės parodys Kremliaus vadui, čia jam 
besilankant, kad JAV neužmiršo skriaudų, kurias Rusijos 
valdovai padarė Rytų ir Centro Europos tautoms ir kad 
ji yra pasiryžusi visu griežtumu pasipriešinti tolimes
niems Maskvos užsimojimams prieš laisvąjį pasaulį.

Mes, Amerikos lietuviai, galime ir privalome susti
printi šitą Amerikos valdžios ir žmonių nusistatymą, kel
dami savo balsą ir vieningai veikdami.

Amerikos Lietuvių Taryba pataria lietuvių visuome
nei:

1. Prieš atvykstant i Jungtines Valstybes Rusijos dik
tatoriui Nikitai Chruščiovui ir taip pat jo lankymosi 
metu, šaukti masinius mitingus ir draugijų susirinkimus 
su tikslu pareikšti protestą prieš Sovietų Rusijos impe
rializmą;

2. Tuose mitinguose bei susirinkimuose priimti 
atitinkamas rezoliucijas ir siųsti jas prezidentui Eisenho- 
ureriui, valstybės sekretoriui Herteriui, savo sąnatoriams 
bet kongresmenams ir vietinei spaudai.

3. Iniciatyvos šioje veikloje turėtų imtis ALT skyriai 
ir draugijų sąryšiai, o kur tokių nėra,—paskirų draugijų 
valdybos arba specialiai šiam reikalui sudaryti komitetai;

Ktartina, kad protesto pareiškimus bei reikalavimus laiš- 
is siųstų į Washingtoną ir skelbų vietinėje spaudoje 

ne tik organizacijos, bet ir paskiri asmenys; B
4. Tartis ir kooperuoti, kur įmanoma, su kitų tauty

bių atsakingomis grupėmis dėl demonstraciių, bet vengti 
viso to, kas ardytų viešąją tvarką arba drasilenktų su šios 
šalies įstatymais;

5. Smerkiant grobuonišką Rusijos valdovų politiką, 
raginti JAV prezidentą pasakyti Sovietų Sąjungos prem
jerui, kad teisinga ir pastovi taika ateis į Europą tiktai 
tada, kai Rusija pasitrauks Į savo natūralines prieškari
nes sienas ir grąžins suverenines teises Lietuvai bei ki
toms Pabaltijo valstybėms—Latvijai ir Estijai.

Šitaip veikdami, Amerikos lietuviai panaudos Chru
ščiovo atvykimą į Jungtines Amerikos Valstybes, . kaip 
progą pasitarnauti tarptautinei taikai ir stipriau iškelti 
Lietuvos išlaisvinimo reikalą.

ALT VYKDOMASIS KOMITETAS 
L. Simutis. Prezidentas Dr. P. Grigaitis, Sekretorius
E. Bartkus. Viceprezidentas M. Vaidyla,

Chicago. 1959 m. rugpjūčio 20 d.

lyvavo devynių pavergųtjų kietiją su Maskva ir komu- 
kraštų socialistinių partijų nistiniu bloku. Bet kuriose 
delegatai, Hamburge liepos derybose su Vakarais, tiek 
11-12 dienomis, rezoliucija ansčiau, tiek ir dabar, Mas- 
pasaulinei dabarties pade- kva nesiliauja bandžiusi 
čiai nusakyti. .gauti iš jų formalų pripaži-

“Unijos” konferencija sa- i^imą padėties, kaįp ji dabar

jji vrgi
raciją," kurioje kietu žo
džiu kalbama ir apie laisvi
nimo uždavinius, ir ypač 
apie tai, ką “Unijos” parti
jos darys kiekviena namie, 
kai jų kraštai bus išsilaisvi
nę. Rodos, vieningai nutar
ta “deklaracija” nekelia jo-

OAV1VV1 
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pi ofesijos plasti. Yra žinoma, kad Ni- 
ikitos sėbrai Azijoje nori 
'Laoso užkandžiams ir pra
deda godžiai žiūrėti į Indi- 

Jau antras mėnuo plieno nors gali kunuo mo- 
pramonė ilsisi. 500,000 plie- ,mentu ir krtur nukreipti 
no pramonės darbininkų .savo apetitą. Tiek jau zino- 
gyvena iš sutaupų, jeigu to- ™e ?.r viskas nėra jokia 
kių turi. Virs šimto tūkstan

rizikas

zT^zlz-lc_____ _ _mero derybos

Rmai Apšaudė Turkijos
Šienauto jus

naujiena. 
Klausimas yra, ką jie

nedirba. Visa eilė dirbtuvių uz savo šypsenas ir 
taikius žodžius. Be reikalo

čių kitų darbininkų taip pat

vo darbus suprantamu būdu yra Europos Centre ir Ry- abejojimų kad išsilai- Jau pradeda jausti plieno j^1 kl.ua žodžiu 
pradėjo nuo šio klausimo tuose. Esamos padėties So- Lyini-tnil tikima. trūkumą, nors “krizės” dar -lie hezuvių i____ a._______J—3 • _  triolovnc __ i • • v* a j tfJC nonom’Olflsvarstymo, nes, tik dėl jo su-yietams pripažinimas reik- 
sipratus, tenka numatyti to- štų, kad Vakarai įsipareigo- m u
Iimesni įvykiai ir pagal jų d* ne tik nieko nedaryti pa- g* .T*. 
eigą nustatyti savo uždavi-vergtųjų išlaisvinimui, bet d
nius ir veiklą. apie tai ir nekalbėti, palik-

Vertindama tarptautinę darni juos visiškoje Mask-
padėtį, konferencija dau
giausiai dėmesio skyrė So-

vos valioje.
Unijos” rezoliucija pri-

vietų politikai. Taip dary- minė dar vieną Sovietų poli- 
’dama, konferencija teisių-^ikos 
gai manė, nes tenka ir, šia 
progą paaakyū/ted nebsri-, _, _
giamttn ginče tarp Vakarų bazes rakietorris, Mšskva 
ir Rytų Maskva beveik visą nori bauginimais sulaikyti 
laiką darė politiką Vakarus Skandinavijos kraštus, kad 
vis puldama, gi Vakarai, jos n e s i ginkluotų atominiais 
veikiami, tesigynė. Yra iginklais ir iš Baltijos jūros 
daug pagrindo manyti, kad nori padaryti Sovietų jūrą, 
taip bus ir ateityje. į kurią būtų neleidžiama įp-

Konferencijos rezoliuci- laukti Vakarų karo laivy- 
joj sakoma, kad Nikitos nams.
Chruščiovo laikais Krem-. Rezoliucijoje kad ir tei- 
liaus laikysenoje įvyko žy- singai pa vaizduote dabar- 
mių pasikeitimų, palyginus tie* padėtis yra liūdna. Va
šu tuo, kaip buvo prie Stali- karai, atrodo, bandys ir to
no. Atominių ginklų baimė liau gintis nuo Maskvosųžu- 
dabar verčia Sovietų vado- lių puolimų konferencijomis 
vybę atsižadėti minties už- ir nuolaidomis, stengdamies 
valdyti pasaulį ginklais ir išvengti naujo didelio karo 
skatina siekti tolimesnių ir vis labiau pamiršdami pa- 
laimėjimų derybomis, poli-vergtųjų būklę. Sovietai, 
tiniais žygiais, ekonominė- niekur nenusileisdami, žada 
mis priemonėmis, propa- ir toliau pulti laisvąjį pa- 
ganda ir karo šantažu. Taip šaulį “šaltojo karo” gink-

rindagia; pa

Sovietai daro jau ne pirmi 
metei. Paskolomis ir politi-

nevizgins, jei 
tas nepagreitins jų ruošia
mųjų šermenųNorisi manyti, kad tikroji nela< ne.s didžiosios dirbtų

jų vertinti kiek v^.sPeJ° lkl streiko apsi- #
laikui, nėra tiek metalo atsargomis. Valrarii vjenvuį?

beviltiška. Mes turime gero paskelbė ne-į akarų ybe.
pagrindo tikėtis, kad sovie- ™azai skaicĮP aPie P^eno[ Prezidentas Eisenhoweris 

.. . vyksta į Europos
alstybių sostines

nesikeisdamas. Būtų spėkų- t2Ii.,nePas?K- Ras de/ įNATO ir visų Vakarų vie- 
liacinis užsimojimas prana- ir kas, nekakinybę lopyti. Kaip jam tas
išauti, kaip tas režimas keisis „ ^kaic!ai -\ra ‘ le.utra’ seksis? .

iaip-I^L—?1^ 11 vYnausybe. . . Amerikos sąjungininkus 
- t Derybos neva eina, M teks užtikrinti, kad Ameri- 

jos vedamos tik dėl svieto ka, derybose su Chruščiovu, 
akių. Noro susitarti kol kas

eifhnų būdu, ar’, 
ir ūmai revoliucijos smūgiu ’ 
pribaigiant diktatūrinį bol
ševizmą.

Kremliaus sukurtas tary-s„i. krastes_be plieno negali gy.

, , , . . derėsis tik Sovietų Sąjungą
pas darbdavius nėra. Bet ką ir Ameriką liečiaučiais rei

lais, ne be pagrindo tikėda
mies, kad tokiam kare vis

šaudė į dalgininkus todėl, 
kad jie peržengę sieną ir 
piovę sovietišką šieną . . .

Sovietų Rusijos pasienio 
sargybiniai apšaudė Karšo JT 
(Kaukazo) srityje turkus 
šienautojus, kurie prie sie
nos piovė šieną. Venas šie-! Rugsėjo mėnesį Jungti- 
nautojas buvo nušautas vie- nių Tautų seimas renkasi 
toje, du buvo sužeisti. eiliniams posėdžiams. Jo

Rusai paaiškino, kad jie larbų tvarka labai ilga.

SamSnijai

ne parama Maskva siekia daugiau laimės ir ateityje, 
patraukti savo pusėn ne tik; Taip vertindama esamąją 
arabų šalis, bet tą patį daro padėtį, “Unijos” konferen- 
bundančioje Afrikoje, tą !cįja nemato jokių realių ga- 
patj bando daiyti ir Pietų Hmybių bet kuriem žygiams 
Amerikoje. pavergtųjų tautų laisvini-

Pačiu pastaruoju laiku, mui ir pati sau stato kuklius 
atdarydamas konfliktą >su uždavinius. Konferencija 
Vakarais dėl Berlyno,
Kremlius tuo siekia susti
printi savo padėtį ir Euro
pos centre.

Norėdami savo žinion pa
imti visą Berlyną, neęutik-

binis režimas, Stalino lai
kais pasiekęs žiauriausių 
formų, jau pasikeitė pa
čiuose Sovietuose, nekal

kalais ir nebandys su Nikita 
išspręsti klausimų, kurie ša-

^enti. Praeis dar kelios sa-jungininkams yra svarbūs.
\ aites ir reikės susitarti. Nė-i Tokį užtikrinimą Ameri- 

viuuse ouvieuiose nesai- i?-i e^on^s’ ^ad darbinin-kos sąjungininkai jau yra 
bant apie Maskvos sateli- ^a-’ ^ai. P°trtiks, lai- gavę ir prezidentui teks tik
♦L rč; i- -n - • Sj1 mes uždarbiu pakėlimą, o pakartoti ka ii«s vra vU^ai tus. Daugelis reiškimų rodo, i nršvalandžiafs gaj oti ką J1S yTa viesai

*>. r-“
^ia^T1ie956bU™ te ^fd'^ių^limo *

pats gyvenimas ir kad gyve- pl iii Amenkos- ?u-nimas ir tolte spaus režim, fr"^axua lr Iš
keistu gyvenimo laisvinimo vartotojas ir

ropoję. Santykiai tarp Vo
kietijos ir Prancūzijos iš 
vienos pusės ir Anglijos iš- 
kitos, toli gražu nėra idea
liški. Kodėl tie santykiai

Pralaimės
eilinis žmogus, kuriam uni- 

i- jimy uždarbių nelengva su-
eP°kmiUS šliaukti ir kuriam pakilusios m “išgvere”-nasakvti ne 

pasikeitimus tautų g^em-.kainos visada skaudžiausiai— -pasakyti ne
per kuprą muša.

kryptim. Dėl to 
būti nebeviltiški.

turėtume 
Kaip ir

me veikė savo jėgos, taip ir 
sovietiniame bloke bręsta 
jėgos, kurios daugiausia nu- M . K1.1. .
lems įvykių jame eigą. Ir Wenori Nikitos.
konferencija būtų neblogai Darbininkų unijos svarstė 
padariusi, savo rezoliucijoje ‘gjvą” klausimą, ar lankan 
kiek praskleisdama tolime- 'tis čia Rusijos diktatoriui 
snės ateities vaizdą. Nebūti- turėti su juo pasimatymą, 
nai turime manyti, kad pa- ar ne? Klausimą svarstė 
vergtųjų tautų išsilaisvini- ADF-CIO unijų vykdomoji 
mas turėtų būti nukeliamas taryba. Po pasiaiškinimo 22 
ilgiems metams. Istorija ži- balsais prieš 3 nutarta jokio 
110 f1* *X®Į*uktų” įvykių, kai pasimatymo su Chruščiovu

šaukiasi laisvųjų kraštų so
cialistų pagalbos, kad jie, 
kiek galėdami dažytų įtajcosjp*«reikšdavo jėgų poveikis, 
savoms vyriausybėms, ne- kurių amžininkai arba ne
leistų joms pasiduoti daž- žinojo, arba nemokėjo įver- 
niemą Kramliaus vilioji- tinti.

neturėti.
Ir tie 3, kurie balsavo už 

pasimatymą su Chruščiovu, 
nėra jokio komunizmo prie-

taip jau lengva, bet kan
džiojimasis spaudoje ir ne
sutikimai dėl ūkio politikos 
yra itin ryškūs. Ir kaip tuos 
santykius pagerinti?

Ypatingą poziciją NATO 
valstybių šeimoje užima 
prancūzai. Jie siekia lygy
bės didžiųjų valstybių tar
pe, bet tos lygybės niekas 
nesiskubina jiems suteikti.

Kaip juos patenkinti ir 
padaryti širdingais NATO 
kariškos sąjungos bendra
darbiais? Atsakymo, rodos, 
niekas dar neturi.

J. D.

kl.ua
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITĄ RAŽO

TAS DUONOS

Stanislovas Eismantas
ALEKSAS ŠEMETA

Aš visuomet jaučiau ir 
jaučiu gilią pagarbą senie
siems ateiviams, kurie i šj 
kraštą atkeliavo daugumoje 
sotesnio duonas ką
snio ieškodami, nepakesda- 
mi žiaurios caro biurokrati
jos ir ilgėdamiesi laisvės, 
kurios nebuvo caro žanda
rų niuokiojamoje Lietuvoje.

Vienas iš tų brangiųjų tė
vynainių, kuris turėjo palik
ti tėvynės .prieglobsti, buvo 
ir Stanislovas Eismontas.

Vos aštuonioliktuosius sa
vo jaunystės metus sulau
kęs, Stanislovas 1909 m. ap
leidžia žaliuojančius Žemai
tijos laukus, jis palieka lai
kini prieglobstį davusius 
Kuršėnus, kur jis Ventos 
gražybės aplinkoje dirbo 
kaip jaunesnis sodininkas 
Grušauskių dvare ir pasilei- 
džią j nežinomą kelionę be 
skatiko prie dūšios, be kal
bos ir draugų. Bet iš pri
gimties būdamas energingas 
ir varguose užgrūdintas jis 
kelionėje nepalūžta ir lai
mingai pasiekia išsvajotos 
Amerikos krantus ir čia tuo
jau įsijungia ir veikliai dir
ba esančiose organizacijose. 
Vėliau jis atsistoja kai ku
rių organizacijų priešakyje 
ir joms ima vadovauti. Ap
sigyveno jis Lewiston, Me., 
kur ir išgyveno iki dabarti
nio laiko. Ten jis eilę metų 
eina šv. Baltamiejaus drau
gijos pirmininko pareigas, o 
taip pat ir D. L. K. Gedimi
no draugijos vadovavimas 
pakartotinai buvo jo ranko
se.

1915 metais Stanislovas 
susituokia su Ieva Mockai- 
te, kilusia iš Raudėnų, taip 
pat veiklia lietuvškų orga
nizacijų darbuotoja. 1918 
metais juodu susilaukia du
krelės Stanislavos, kurią iš
auklėjo lietuviškoje dvasio
je ir leido mokytis. Jų duktė 
išėjo profesionalinės gai
lestingosios sesers mokslą 
ir dirbo kaip registruota 
slaugė. Dabar duktė jau eilė 
metų yra ištekėjusi ir gyve
na su vynrKalifomijoj. Du
krelė jau augina savo šeimą 
—vieną dukrelę ir du sūnų.

Š. m. gegužės 8 d. savo 
gimtadienio ir vardadienio 
minėjimo dieną S. Eismon
tas pasitraukė pensijon. Jo 
žmona jau prieš tai buvo 
išėjusi į pensiją. Pensininkų 
dienas leisti Eismontai ap
sisprendžia arčiau savo 
dukters ir anūkų, todėl tik 
dvi mylios nuo dukters na
mų nusipirko patogius na
mus ir liepos mėnesio gale

i pakėlė sparnus skristi į nau
ją gyvenimo vietą. Pakeliui 
i Kaliforniją mano prietė- 
jliai Eismontai buvo sustoję 
mūsų šeimoje Clevelande, iš 

i čia išskrido į Chicago ap
lankyti dr. Šabanų šeimą, o 
iš ten išvyko į Kaliforniją.

Jiems išvykstant iš Lewi- 
’stono, vietos organizacijos 
liepos 18 d. suruošė Eismon- 
tams įspūdingas išleistuves 
Baltramiejaus draugijos sa
lėje. Išleistuvių vaišėse da- 
lyvavo visa lietuviškoji Le- 
\vistono kolonija. Atsisvei
kinimo kalbas vaišėse pasa
kė Baltramiejaus draugijos 

i pirmininkas Vladas Stasiu- 
jlis ir D. L. K. Gedimino 
‘draugijos vardu jos pirmi- 
!ninkas Mikas Bironas.

S. Eismontas už nuopel
nus Baltramiejaus draugi
jai pakeltas į Amžinuosius 
draugijos garbės narius, 

j Stanislovas ir Ieva sako, 
kad ruošiant tą pagerbtuvių 
vakarienę ypatingai daug 
pasidarbavo Teklė Kalvelie- 
nė, Zofija Baniulytė, A. Bi- 
kulčienė, Z. Narbutienė, M. 
Vasiliauskienė, J. Maino- 
rienė ir kt

Daug Amerikos lietuviai 
yra turėję ir dar turi viso
kių organizacijų ir todėl 
daug yra ir organizacijų 
darbuotojų. Jei kalbu pla
čiau apie Stanislovą ir Ievą 
Eismontus, tai svarbiausiai 
dėl kitų priežasčių.

Kai po antro pasaulinio 
karo pradėjo čia į duris bel
stis dėl karo netekusieji sa
vo namų pabėgėliai. Stani
slovas ii* Ieva Eismontai bu
vo vieni iš tų, kurie greitai 
ir širdingai atsiliepė į karo 
išgriautoje Europoje varg
stančių tautiečių pagalbos 
šauksmą. Jie sudarė kelioms 
dešimtims lietuvių darbo ir 
buto popierius, jie vienam 
invalidui uždėjo dviejų tūk
stančių dolerių garantiją, 
kad jis galėtų atvykti į šį 
kraštą, jie dar prieš prii
mant taip vadinamą “D. P. 
įstatymą” buvo pasiute ke
liems tautiečiams;•stfidi 
tus, ' kad jie galėtų čia at
vykti. Na, o ką jau bekalbė
ti apie tuos paketukus iš 
Amerikos stovyklose varg
stantiems. Eismontai jų yra 
pasiuntę ne mažiau šimto! 
Ir afideivitus jie davė, ir 
buto bei darbo garantijas 
siuntė ir pakietukus jie 
siuntė nepažįstamiems žmo
nėms, kurių niekada nebuvo 
matę nei apie juos girdėję, 
nes savo giminių stovyklose 
jie neturėjo.

VERČIA, KAD IR ČIA GALĖT v VISI MOKYTIS

Teisinas yra nutaręs, kad ir Dollarway mokykloj ga’i baltieji su juodaisiais kartu 
mokytis. Bet atsirado tokių žmonių, kurie rankioja parašus po prašymu guberna. 
toriui Eaubus, kad jis surastų būdų, kaip ta mokykla galėtų nuo teismo patvarky
mo išsisukti. Dollarway mokykla yru Arltansas valstijoj, kur gub. I'aubus valdo.

šitą S. ir I. Eismontų gerą 
užjaučiančią širdį reik ypa
tingai pabrėžti, nes tokių 
žmonių nėra daug ir jie yra 
ypatingos pagarbos verti.

Veik visą Amerikoje bu
vimo laiką “Keleivis’* yra 
nuolatinis Eismontų lanky
tojas ir Stanislovas sako, 
kad jis su “Keleiviu” nieka
da nesiskirs.

Besidalinant į s pūdžiais 
Stanislovas man pasakė, 
kad jam didelio įspūdžio 
padarė jo krikšto duktė Zo
fija Bertašiūtė-šemeklienė, 
kuii pagerbtuvių vakarienės 
metu įteikė jam didžiulę sy
vų rožių puokštę! O jo krik
što duktė turi jau penkių 
metų dukrelę ir tri jų metų 
sūnelį. . . ‘

Man malonu čia pažymė
ti, kad S. Eismontas yra 
krikštatėvis ir mano duk-

WORCESTER, MASS. METHUEN, MASS.

Lietuvė svarbiose pareigose M įrė S. Baublys

Rugpiučio 1$ d. guberna
torius Foster Furcolo lietu
vę Tillie Aukštolytę-Geru-

Rugpiūčio 17 d. Lawren- 
ce General ligoninėj mirė 
Stanslovas Baublys, gyvenęs

lienę paskyrė “Parole Boa-433 pelham gatvėj, 
rd” nare su $10,000 metinės: Velionis buvo gimęs 1884 
algos, algos. Iki šiol ji dirbo metais lapkričio 8 d., į Ame- 
Worcester apskrities Regi-

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Posėdžiavo ALTo Valdyba LAVVRENCE, MASS.

Rugpiučio 14 d. posėdžia- j Vosyliūno 
vo Amerikos Lietuvių Tary- „ v . ....
bos valdyba. Apsvarstyta Šeštadieni, rugpiučio 29 
esama politinė padėtis ir d. 8 vai. vak. Methuen . Iš
lietu vių laikysenos gairės nioiial Music Hali (pne 28 
N. Chruščiovo lankymosi kelioi Izidorius Vasyliūnąs 
proga Amerikoje. Tuo rei- dukra Rasa-Manja nen- 
kalu nutarta išleisti į lietu- smuiko koncertą. Pro- 
vių visuomenę atitinkamą gramą sudarys Vitali
atsišaukimą. conne, Mozarto,

---------- Balio Dvariono
Grįžo sportininkai Jaunimas iki 16 metų

Sekmadieni, mgpiūčio 16 ^ok»"*
d., į Chicago sugrįžo po i!- kL(l paskatinis
gesnes kelionės Pietų Ame- ’ 1heuuueb i ir ų zaiuc- koncertas toj padpj
lkOiJ^1U,.3P.°Jllnln& vietoj buvo liepos 25dJr 

dideli pasisekimą.-krepšininkų komanda. Jie, uetoj
turėjožaisdami Pietų Amerikoj su y ; amerikieŽų spauda

įvairiomis tenykštėmis spor- ... Dalankiai aoSėta tn knmnnHnmis laimėin žv- PaiaĮlKUU .apraše tąto komandomis, laimėjo žy 
mią rungtynių dalį ir buvo koncertą, iškeldama I. Va- 

syliūno talentą ir meistris-
kūmų smuiką valdyti, Todfl

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra** 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną. daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miikaa 
YeUowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; BuUą kova 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Eteras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Fkvidos vaizdai; Jaunystės šaltinis; ____
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabus požemių urvai 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais

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

“KELEIVIS”
OS East Broadvvay So. Boston 17,

. . rika atvyko 1910 metais,
stry of Deeds įstaigoje. jkj 1991 m. jįg gyveno Rum- 

T. Gerulienė yra našlė, «forde> Me., ir dirbo Cham- 
jos vyras Juozas Gerulis mi-įpion !n-aI Papei. Mili. Iš ten 
rė prieš trejetą metų. Ji jau atsikėlė i Lav.rence ir dir- 
seniai aktingai veikia de-^0 Tevtile Mili iki
mokratų partijos lietuviu 19 q m. Tada dėl nesveika- 
skyriuje, jau kelerius metus tos neurijom
jam sekretoriaudama. Ji yra • Ve'ionis dar* ’ Lietuvoje
veikU ir Vyčių ganizacijos piatinO rusų draudžiamus
26 kuopoje. i lietuviškus raštus, buvo ru- ranas artistas St. Pilka rūpi

Geros sėkmės naujose iSų suimtas, įmestas į kalėji- naši nuolatinio teatro suda
pareigose! r jm^ bet gaĮų gale jam pavy-
Mirė jauna lietuvė ko apleisti savo tėviškę ir jis

..v. 'atsidūrė Amerikoje.
0 (1. oti e * a ’ T?įimfnrda

relės Audronės, gimusios pame kapinėse palaidota Įsteigti Lietuvių Stoi«io» mir,ys
jauna lietuvė Ruth Matuly-jpjHeėiy Klubą ir buvo pir-j Netoli Chicagos esamoje, 
tė-Ašmenskienė, 39 rnetų 1Pasjs jo pirmininkas. Jis vi- ,lietuvių labai lankomoje va-

jau šioje zemeje.
Stanislovui ir Ievai Eis-

montams linkiu ilgiausių 
metų ir geriausios kloties 
saulėtoje Kalifornijoje! Ti
kime, kad šie veiklūs lietu
viai ir Kalifornijoj susiras 
lietuviškų organizacijų ir 
dar daug padarys joms nau
dos ir patarnavimų.

amžiaus. Liko nuliūdę vyras sa laika buvo ‘ Keleivio’ 
Juozas, dukrelė, du sūnus, '^kaiiytoias. 
kurių vienas tik 11 mėnesių Liko liūdintis sūnus Stan- 
amžiaus, tėvai ir uošviai. !ev ir duktė Frances Zieler 

Velionė buvo veikli vietos (ši 1 ver Spring, Md.) su šei- 
organizacijose, todėl ir į 
kapus ją palydėjo apie 70 
mtomobilių.

Grįžo >i atostogų
gų . metas, bet1-

momis.

'dš«;bų> IšĮ 
Juozas

< ‘ •. : '4'

lankiai įvertinti. Musų krep-
šininkai, gairindami Lietu- ^apvils"tų, kurie
vos vardą ir Lietuvos paver- ..... r 
girna akcentuodami, plati- •*’ es*
no atitinkamą leidinėli ispa- , Vasyliūmu iiukėlė 
nų kalba. To leidimo spaus- * Cambria 
dinimo išlaidoms padengti*

ALT paskyrė $500. Rugpiū- Į Prieš penkerius metus iš 
čio 23 d. Dariaus-Girėno sa-jPietų Amerikos į šv. Pran- 
lėje jiems bu\o suruoštos cįgkaus parapiją vargoni

ninkauti atvyko smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas. 
'Jis čia greitai pasireiškė ne 
tik bažnyčioje, kaip geras 
vargonininkas, bet ir kon-

nėra abejonės, kad ir šis

sugrįžtuves.
Artistas S. Pilka rūpinasi 
ietuviškuoju teatru

Chicagoje dabartiniu me- 
rors ir didžiausioje lie-v Ll

L<

. certų rengėjas. Su savo va
roje, bet visai žiovaujamu choru jis suren* 
ių vaidintojų-jog per 10 koncertų, o pats

nl.virtuvai Del to 
.uvių scenos vete-

lymu Chicagoje ir š. m. 
rugpiučio 16 d. ta tema kal
bėjo per Margučio radiją.

sarvietėje Beverly Shores 
liepos 19 d. staiga mirė tei
sininkas J. Liepinaitis. Ten 
pat rugpiučio 15 d. staiga 
mirė Peti-ušis, miiusiojo dr. 
A. Gai-maus dukters Kuni-

Ilsc kis ramiai, Stanislo-gundos vyro tėvas.
vai, o i avo artiniesiems gi
li užuojauta.

Kor.

HUDSON,

,000 gyventojų 4pupka, Justinas Bruožis, K. Parduoda klubo namą
miestelyje 1914 metais gy
veno netoli 700 lietuvių, 
šiandien čia bėra vos 75 šei
mos, dai- veikia Lietuvių 
Nepriklausomas Literatūros 
Klubas, įsteigtas 1908 me
tais, kurio turtas siekia apie 
$75,000 vertės.

Seniau tas klubas išsira
šydavo lietuvių laikraščius, 
o šiandien jie jau neberei
kalingi, nes nebėra kam jų 
skaitjli.

Štai kokį oficialų klubo 
aišką gavo “Keleivio” ad- 
ninistracija;

“Gerbiamieji; Mūsų klu- 
X) narių skaičius labai su- 
nažėjo, jaunieji lietuviškai 
negali skaityti, todėl pra
šome nuo rugpiučio 15 d. 
laikraščio nebesiųsti. Man 
gaila pranešti, bet nariai 
n u t arė nebeprenumeruoti 
laikraščių lietuvių kalba.”

Vyras visuose dalykuose re
miasi savim, išskyrus skausmą 
—tada jis ieško paramos mote
ryje, nes guosti yra viena gra
žiausių jos dovanų. Vargšas, 
kuris savo prispaudime neturi 
motinos, žmonos, dukters ar 
draugės,

F. Caballero

v ienas amei uuruams jio
koncertų ir rie

bus

Žurlis, porą savaičių Nan-! Lietuviu Piliečių Klubas 
tasket pajūry maudęsis Ju- rugpiučio‘ž d. susirinkime 
liūs ir Lora Gaidžiai, Jonas nutarė parduoti savo trijų 
ir Malvina Dvareckai ir kt. aukštų nama. Ieško pirkėjų.
Pamaldos per televiziją

Rugsėjo 6 d. 9 vai. 15 i 
nin. ryto iš Bostono kanalu 
7 bus transliuojamos Wor

Pažymėtina, kad prieš 4 
metus ten pat staika mirė ir 
dr. A. Garmus. Rugpiučio 2 
d. Sophie Barčus piknike 
Bučo darže staiga susirgo ir 
po valandos nuvežtas ligo
ninėn mirė Mikas Lapins
kas. Visi jie buvo neseno 
amžiaus. Visi naujieji atei
viai — “dipukai.”

rengė 10 
nuoliktasis bus ateinantį 
šeštadienį. Savo koncertų 
programose jis įtraukdavo 
ir mūsų kompozitorių 
(Gruodžio, Gaidelio, Banąį- 

ičio) kūrinių. Tuo būdu jis 
!daug padėjo muziką mėg- 
stantiem amerikiečiams lie
tuvių muziką pažinti.

Dabar I. Vasyliūnas dirbs 
vargonininko darbą Cam- 
bridge lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Reikia tikėti, 
kad jis ir čia nepasitenkins 
savo tiesioginėmis pareigo
mis, bet kaip ir Lawrence 
būdamas, veršis į 
čių visuomenę ir t* 
progos su mūsų d 
turtais susipažinti.

R. M.

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS 

Mūsų skaitytojai, atsinau-
cesterio kun. J. Jutkeviėiaus ^.nG,an7 Prenumeratas ir už
laikomos mišios, giedos var- pydami 1960 metų ka- 
gonininko V. Braduiio va- 'endoini, prisiuntė Maiklui 
dovaujamas Vilniaus Auš- su., \ \ dovanų, 
ros Vartų parapijos Vyčių .J °.Pasiuntė: 
choras. Pamaldos, sako, būs 1S CV
aikomos už kenčiančia Lie- ^I1C KL u°^n

tuvą. J. Kraaimkes į’ I?^nia^k^1!s H?n^,t?ri*
__L----------------------------- SutKaitis iš Ville LaSalle,
OPERACIJA 100-METEI ■Kanadoje; A. Barvickas iš

--------- ()r.t„ Kanadoj; Mrs. Sally
Šiomis dienomis Durtiam,,Ridikas iš Hartville, Ohio; 

N. C., ligoninėje nupiauta John akas iš Dalton III.; 
koja 115 metų negrei. Prieš Mi-s. Mary S. White iš Wa- 
operaciją ji ramiai kalbėjo-geibiu v, Conn.; A. Žemaitis 
si su laikraštininkais ir ją iš Montreal, Kanadoj ir 
lengvai iškentė. Mrs. A. Keisanske iš So.
MOŠŲ ATSTOVO ANGLĮ- Bo^cno , . 4 . 
JOJE NAUJAS ADRESAS X emS’ a 1S iuntusiern?

1900 metais Amerikoje buvo 
3 milionai senesnių kaip 65 me
tai žmonių, kitaip sakant, vie
nas kiekvieniems 25 gyvento
jams. Dabar tokių senių yra 15 
milionų 400 tūkstančių, arba 
vienas kiekvieniems 11 gyven
toju.

Margariną gaminti sugalvojo 
prancūzų chemikas 1870 metas, 
kad sumažintų riebalų trūkumg, 
kuris buvo jaučiamas dėl tuo 
metu ėjusio Prancūzijos-Vokfe- 
tijos karo.

Jei tavo draugus 

nas neskaito “Keleivio**, 

gink išsirašyti, 

tsme (ik tl.

Dabar jis yra toks:
J. Vendranas,

1, Rasvrell Crescent 
Orkifton, Bellshill

Lanarkshire, Scotland

u*' •••,i 1 1 J
;ine šilo:

ta: i-1-raramos 
;as ačiū.
Administracija

Nieko nėra pavojingesnio. 
žmog;-'. kaip būti be darbo iri 
vienam ]

Petrarka NtEVENT RANGE FIRI



Ketvirtas KELEIVIS,

Iš Pavergtos Lietuvos
Kaukaze žuvo 3 lietuviai

Kaukazo kalnuose nese
niai žuvo 3 lietuviai sporti-

Į Matyt, Maskva davė isa- 
jkymą visoje šalyje organi
zuotai pareikšti “džiaug-

... . . ...... smą” dėl Nikitos kelionės.lunkai—kalnų laipiotoja.: Ka«u siekiama akelti va. 
Gediminas Akstinas, 29me-<do chraščiovo oram, (pre- 
tų, fizinio auklėjimo desty- ; , ač tokiuose pabal.
tojas; Feliksas Mieliauskas,+;. *-'* • *

Nr. 34, Rugpiūčio 26, 1959

KAIP REIKIA SUTIKTI
NIKITĄ CHRUŠČIOVĄ

Visų tautų žmonės, išgir
dę, kad didžiausias skerdi
kas Chruščiovas atvyks į 
Ameriką ir čia lankysis kai 
kuriuose miestuose, susirū
pino, kaip jį pasitikti.

Tą reikalą svarstė ir 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
bet jos nutarimo rašant šias 
eilutes dar neturime. Tačiau 
jau žinome Rytų ir Vidurio 
Europos Kilmės Amerikie
čių Organizacijos New Yor
ke nutarimą tuo reikalu. Ji, 
be ko kita, nutarė:

Pasiųsti prez. Eisenhow- 
eriui telegramą ir pareikšti 
apgailestavimą, kad JAV 
vyriausybė pasikvietė Chru
ščiovą į svečius tuo metu, 
kai Ženevos konferencija 
nieko teigiamo nedavė, kai 
Sovietų ultimatumas dėl 
Berlyno dar neišaiškintas, 
kai amerikiečiai šiltai priė
mė ir paminėjo prezidento 
ką tik paskelbtąją Paverg
tųjų Tautų Savaitę.

Raginti rašyti laiškus pre
zidentui ir prašyti, kad neiš
duotų vakarų Berlyno gy
ventojų ir pavergtųjų tautų.

Rugsėjo 20 d. sušaukti 
nitingą New Yorko didžiu- 
ėj salėje ir kviesti jame 
ulbėti žymiuosius politikus 
r valstybininkus.

Rugsėjo 21 d. Chruščiovo 
kalbos metu Jungtinėse 
Tauose suruošti pikietavi-

GYVENK PATS IR LEISK KITIEMS GYVENTI

Istorijos šviesoje
Okupuotosios Liet uvos kad 1919 m. pradžioje Lie

kom partijos istorikai labai tuvos 
stengiasi įrodyti, kad praei
tyje Lietuvos k o munistų 
partija veikė kaip savaran
kus komunistinis sąjūdis, 
nepriklausomai t v a rkęsis 
Lietuvoje. Kartu norima pa
vaizduoti tos partijos kovin
gumą, jos narių narsumą ir 
sumanumą.

Deja, pačių komunistų 
skelbiamieji praeities doku-

sovietų valdžios vardas la
bai žemai stovėjo . • • 1919 
m. balandžio
d a r binmirai

žiūrėjo j sovietų valdžių 
kaip j savo priešų valdžių, 
kaipo į bagočių valdžių.** 
(19 19 m. “Komunaras” 
Nr. 7)

O kokiais narsuoliais bu
vo komunistai? Apie tai ra
šo “Komunistas” 1926 m.

munistai Austrijos sostinė- taip nebuvo. Lietuvos ko-iNr. 2 straipsnyje “ LKP ir 
jo Vienoje liepos mėnesio munistų partija nuo jos,paskutinis KIPK plenu-

užuomazgos dienos buvo mas”:
mažučiu Rusijos komunistų ; "Pirmutinis Lietuvos kom
partijos agentūriniu priede- , partijos uždavinys tuo metu 
liu, iš Maskvos diriguojamu, turėjo būti griežtai atsiru- 
jos lėšomis mintančiu. jbežioti nuo socialpatriotų 

1918-19 metais Lietuvoje menševikų ir vesti su jais 
ji jokiu revoliucingumu ne- 'aršią kovą. Tačiau to atsiru- 

bežiavimo mes nematėme. 
Eidukevičius, būdamas ko
munistų partijos CK nariu, 

buvo ir menševikų 
Darbo Balso’* formaliu 

leidėju. Ne tik Eidukevi
čius, bet ir visas CK nematė 
reikalingumo visiškai nu
traukti organizacinius ry
šius su socialdemokratais. 
Priešingai, komunistų agita
toriai buvo kaitų ir “Dar
bo balso”platintojais.** 

Toliau dar gražiau:- 
“Nieko nėra už tai 

tabaus, jei . vilniečiai iki
kurį akiliai saugojo ištikimai padėt vietos darbininkams ' 1918 m. gruodžio mėn. 

arba komunistų sargyba. Pana-; ir valstiečiams .paimti vai-įruošė prie kovos dėl sovietųšiai buVO ir su bul- džl* i ~~ ™"k“" <‘K- o -- tik kJbS

kimas daugeliui bus skau-

ren-
tojai vis dar netiki sovieti
nio režimo pastovumu.
Saugojo kaip savo akį

sekcijos prminmkas ir Vy
tautas Vosylius, 27 metų,
Lietuvos alpinistų federaci
jos pirm. Nelaimės smulk
menų dar nežinoma.

Uždraudė gyvulius laikyti
, ... . , , „ gale surengė 10 dienų “Pa-

Paskelbtas }statymas>, - jaunimo festivali.”
ns draudžia Vilniaus mieste^. kalta jįems nepasise.

"tle?ls..Plecl s kė, nesi “šventę” atvažiavo 
“latkyu asmeninėj nuosavy-- Amerikos h. tokių kurie
beje produktyvius ir ar - nepakjuso komunistų lazde- 
nius gyvulius.” Uz gyvuliu , .*£ djį, do.
bus atlyginta valdžios nu-

Jau buvo rašyta, kad ko- mentai rodo, kad toli gražu

vams darė daug nemalonu- pasireiškė. Ir pasireikšti
mų. Be to, Vienos miesto į negalėjo, nes visoj Lietuvoj bus atimami pustelciui. ana„d. ,a ® L.m,,

statyta kaina, kitaip tarus, 
jie: MUS 1"«gyventojai ir spauda tų fes- ikomunistų

'IL-iJ; ‘"'al! boikotavo, nekreipė j janėių buvostorių tarybai suteikiama kįo dėmesio
teise uždrausti ir kituose 7___ .•___ ......
miestuose gyvulius laikyti.

ir komunistuo- 
ne daugiau 700 kartu 

asmenų (1922 m.
Nr. 2). Jieras”

“Komuna- 
tykojo irJaunimas, kuris buvo at- 

miesiuose gyvūnus įvežtas iš komunistų valdo-[laukė ateinant Rusijos cari-Draudimas gal būti išplėš- mų kl^tų buv0 ,abai istin4s almijos ,ikužį, kurie
t?sir !Kdjlbl^K„SAjR?;iip ! gemas. kad jie nesusitiktų sudarė Ūda raudonąja ar- 

h<±? > lafevojo Pasaulio žmonė- mij,. O ši sekė besit.au-
ciai neskubėtų , 'mis ir tuo būdu "nesugestų.” kiančių iš Lietuvos Vokieti
ms paskersto (nelaukiant Pavvzdžiui rumunu jauni. 

kol juos atims), mterta ,ma; buvo Vežtas Diinoju- 
pravesti aiškinamąjį &*• jmi ]ajVu, jame jis ir nakvo-
bą, kad gyvu Ia> Mo1’ i jo o į festivali buvo vežio- 
gamzuotai parduodam! kol- jamas’pasamdjųu autobusu,
chozams ir sovchozams.

Visi žinome, kokios reik-

dus smūgis.
“Baisus skurdas Amerikoj”

Tarp komunistų įsileistų

šora-Nouer ktouf me got my goat.

ossn •• lorcsu luto accidents t A 
hill-dimbinc truck ahead and a parade of honkers behind 
can try your patience. A tailgater with blazing lights can 
make you boiL Būt don’t let them push you into a rash 
movė. TraAc accidento killed 37.000 people laet year. Wbo 

knows how many died becauae some good driver let anothor 
pcemuie him juto taking a foolish chance? Don t let anger 
forus you to risk Bves—yours or others!

; 11

, , c-\ thutly enforcjet}, cteoth, go t>OWN'
* Publiahed ie oa effort to save lives, in cooperation 

• teith the National Safety Council and The Advertising Counci. •

Ir geras vairuotojas turi būti atsargus, sėdėdamas 
prie mašinos vairo. Per metus eismo neleimėse žūna 
37,000 žmonių, o kiek sužeistų ir visam amžiui suža
lotu! Daug nelaimių būtų išvengta, jei vairuotojai 
būtų atsargesni. Atminkim tą Darbo šventės metu.

jos armiją.
“Vokietijos armija pradė

jo trauktis ii Baltarusijos ir 
Lietuvos. Raudonoji armija 
turėjo užimt tas vietas, kad

garu jaunimu.
Buvo jame ir lietuvių, bet

ir jie stropiai buvo saugoja
mi ir niekur vieni nepa- tuvoje? 
leidžiami. Tačiau vis dėlto “Lietuvos

munaras 1921 m. Nr. 1)
O kas buvo toji raudonoji vą, vien laukė 

annija ir kaip ji laikėsi Lie- armijos atėjimo. Nieko 
stabaus ir tame, kad

frontas buvo

apie Sovietų valdžių ir te

pavyko su jais nors trumpai laikomas tuomet vienu men
^asikaIbėti* jie tUrėj° pr°" kiaušiu frontu, ir juo mažai kė 

ir Laisves redakto . pasiskaityti ten platm- rūpinosi Maskva Vei- *u< 
Mizara ir‘Vilnies” redak- v ‘ Ma1SKva; • • ve!
torius Jonas Jokubka. Rug
piūčio 4 d. tiedu vyrai atsi
lankė į “Kauno Tiesos” re

tus laisvojo pasaulio lietu- kiančios raudonosios
vių spausdinius.

Meninėj programoj vyku
siai pasirodė lietuviu stu-

džio mėn. pradžioje CK ii 
pradžių vienbalsiai pasisa- 

priež demonstracijų ir vi
suotino streiko paskelbimų 

armi-į (Už demonstracijų ir
vien tik Zigmas

Darius-Girėnas Lietuvoje
J. VLKS

dąkęija ir papasakojo apie įentų šešetukas Ansamblio 
baisų bedarbių skurdų n ^arpe buvo ir išgarsėjęs sa- 

vargų Amerikoje, apie va- vo meniškais gahUn,ais to-
dinamųjų. pažangiųjų r.oras V'irg. Noreika. Sporti- 
persekiojimų ir panašius da- ninkų buvo b. Bjrutt
lykus- Zalagaitytė-Kaladienė, kuri
Alytus vėl turi geležinkelį laimėjo bronzos medalį.

s i Lietuvių pasirodymas pali- 
Karo metu geležinkelio ko gerą Įspūdi. Jie buvo ap- 

linija Kaunas-Šeštokai-Aly- dovanoti lietuvių ir kitų do-
tus buvo suardyta. Dabar ta vanėlėmis. 
linija vėl atstatyta. Geležin
kelio linijos atstatymui rei
kėjo 15 metų laiko.

Rodo V. Rastenio išpažintį
Amerikos lietuvių ekskur

sijos dalyviams Vilniaus 
partiniame institute rodė ir 
Vinco Rastenio, kuri laiką 
buvusio Lietuvos Tautinirt-

Žydų karalius 
(gyveno 1)71 - 933 
turėjo haremą iš 
300 sugulovių.

Saliamonas 
prieš Kristų) 

700 žmonų ii

300000000000000000000000^:

KNYGOS JAUNIMUI

. ... , Jei jaunas nepamegs
kų partijos generalinio sek- jęnygOS jįs jos neskaitys ii 
retonaus, o dabar žymaus
Amerikos lietuvių tautinin
kų vado parodymų komu
nistų tardytojui rankraščius.
Visur pagal linijų

Šiuo metu ir Lietuvoje 
spauda ir radijas, kalbėda
mi apie Ameriką, pakeitė 
toną. Ir čia dabar kalbama 
apie “draugiškumą ir ben
dradarbiavimą” su Ameri
ka, nors dar rugpiūčio 9 d.
Vilniaus radijas kalbėjo vi
sai kitaip. Komunistų šalyse 
viskas vyksta pagal magi- 
ko lazdelę: šiandien liepia
ma ką nors vadinti baltu, o 
ryt dieną tas pats sakoma 
esant juoda ir visa spauda ir 
radijas taip ir daro. Tai mil
žiniškas driliuotų monkių 
daržas.
Ir či* liepia džaugtis

Pasikalbėjime su Vilniaus 
radijo bendradarbiais visa 
eilė Lietuvos pareigūnų la
bai palankiai pasisakė apie 
būsimą Chruščiovo kelionę 
į Ameriką.

suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi- 
uomet atsiminkite knygą ii 
ą dovanokite. Keleivio ad

ministracijoje galite gauti 
ias jaunimui tnkamas kny 

gas: - » \
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūne? {-ra

žus eilėrašėiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, {-ausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai
na ........................................... $1-30

GIXTAR£.L£, J. Narūnės {-raži pa 
saka t pie 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 KARALIŠKI UOS E, Liu
do Dovydėno apysaka, 168 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

jos dalys buvo paliktos savo kų buvo 
likimui. Jos turėjo išsimai- Aleksa)** 
tinti vietos duona; geležin-, Taigi iki raudonosios ar
teliams neveikiant turėjo 'mijos atėjimo visi komuni- 
jlačiai nuodotis sodiečių štai, įskaitant CK narius, sė- 
stuikomis.” Nebuvo vietos įdėjo “ant tvoros” ir dairėsi, 

aparatų, kurie būtų galėję kas laimės. Kad būtų aiž
iai sutvarkyti, užtat kariuo-įkiau, čia tenka pastebėti, 

kuii menė turėjo pati savaip šei-Įkad 1918 metais gruodžio 
mininkauti; ir ji dažnai ri- mėn. Vilniuje demonstraci- 
iškai nesiskaitė su vietos jų ir vienos dienos streiką 

darbininkų ir valstiečių rei- paskelbė Vilniaus socialde- 
kalais.” (1922 m. “Komu- mokratų organizacija. Ji 
naro” Nr. 5). 'tuomet turėjo apie 2,000

Tai tokios tais metais bū- narių. •
ta komunistinės revoliuci-i Kai Vilniuje buvusi ko
jos. Faktiškai raudonoji ar-munistų saujelė pajuto, kad 
■nija ant savo durtuvų nešė demonstracija tikrai įvyks, 
Lietuvon kontn evoliuciją, nes visi Vilniaus ir N. Vil- 
įes ji kovėsi su tais, kurie nios darbo žmonės pritarė 
Kovojo dėl Lietuvos laisvės, tam socialdemokratų pasi
jos nepriklausomybės ir de- ryžimui, tik tuomet ir ko- 
nokratiško tvarkymosi. O munistai išėjo demonstruoti, 
tai Zigmo Aleksos-Anga-'Dabar jų istorikai skelbia, 
iečio tos “revoliucijos” kad toji demonstracija tai 
vertinimas ir jos tariamųjų jų nuopelnas. Kitaip ir ne- 
ykdytojų komunistų pa- galėjo būti, nes komunistų 

vaizdavimas: |CK neturėjo instrukcijų iš
‘Nuo Dvinsko, kaip nuo Į Maskvos, kaip pasielgti, ar 

taikino revkomų centro, dėtis į soči aldemokratų 
pradėjo kurti* Lietuvoje vi-,skelbiamąją demonstracijų 
sokie revkomai ir ‘revko-ir streiką, ar ne. 
mai’. Retai kada jie buvo iš; O štai vienas dokumen-

Kai 1940 metais birželio lėktuvas daug ko neturėjo, . .16 d. raudonoji sovieto} £;į° tokiai kelionei buvo P -
toaus dukrai gaiūna įietoi

vęs Dariaus i? Girėno sky- nrimintL kad Dariaus ir Gi. ąeportavo zmonių, kiek nu- 
rius buvo uždarytas. Užda
rytas rusų okupantų įsa
kymu.

Anb-os bolševiku okupa
cijos pirmais metais Dariaus
ir-2r*I!Ki,V^d*1 bUVf) klą Lietuvoje pastatyti su-1 Nesirodvti eatvėse kur miršti. Tik štai pnes trejus manė Lietuvos visuomenė. 'L ,
ar ketverius metus lietuvis- kur to paminklo Y i ąr bentkai kalbančių komunistų Latvmo fondo ninieai tai ,atsl^c?} Jam nugai-ą, jį sutik-
spaudoje buvo kukliai pri- |Dai duktė al. pSs’pa- TOnrtF'iSSm?643’
amuita Danaus ir Girėno )eckis pl-ivai€tų pjteirautiIyh ,r vengtl lsslsoklm>l-

priminti, kad Dariaus ir Gi- kurjas toutas 
leno kelionę , Lietuvą ruošė neleidžia lai ^kjm* 
ne ‘buržuazine Lietuvosvaldžia,” bet Amerikos lie- kunomis sutartis sulaužė, 
tuviu ateivija.--- - - X -- —

Dariui
Gedulo ir protesto ženk- 

_. . . hri nešioti ant rankovių juo-
įr Girėnui pamin- dus raiščius.

didvyriška kelionė į Lietu 
vų per Atlantą.

Jau pereitais metais Da
riaus ir Girėno žuvimo die
na buvo iškilmingiau pami
nėta. Dariaus dukrai, dabar 
jau gydytojai ir savo asme
nybės nepriklausomybę ir 
laisvę iškeitusiai į komunis
tų partijos narės bilietą, bu
vo leista tarti žodis ir pajuo
dinti Lietuvos nepriklauso
mybės laikai. . .

Šiais gi metais Dariaus ir

Maskvoje. Kam nėra žino
ma, kad kai Lietuva mas- 
kvinių buvo okupuota, tai 
visuose bankuose buvę ten 
sudėti bet kurių draugijų 
fondų pinigai okupantų bu
vo konfiskuoti. Matyti, ru
sai bolševikai manė, kad tie 
pinigai yra bui-žuazijos su
rinkti darbininkams smaug
ti, o todėl tuos pinigus įsidė
jo į savo plačią kišenę. 

Kadangi Amerika tokios

Visiems nutarimams vyk
dyti išrinktas komitetas, ku
riame yra ir lietuvių atsto
vai: prel. J. Balkūnas ir M. 
Kižytė.

PRAšO ATSIMINTI 
BIBLIUGKAFIN^ TARNYBĄ

komunistu, dažnai iš prie- tas, kuris nusako visišką
plakų, net spekuliantų, buo- Lietuvos komunistų priklau-

omybę Rusijos komparti
jai:

RKP aštuntasis suvažia*

žiu ir panašaus elemento.
Tiems revkomams buvo 
duota ‘iniciatyva,’ kuri fak
tinei tapo sauvale — likti ;vima» nutaria: turi 
mažais ‘samoderžaveais’ įninga centralizuota 
valsčiuos ir miesčiukuos. Irini*ty partija au
tie revkomai kartu nestipri- CK, vadovaujančiu 
no proletariato diktatūros partijos darbui viso a• 
Lietuvoj, bet kenkė jai.” RTFSR dalyse. Viai RKP 
(1922 m. “Komunaras” ir jos vadovaujančių ištaigų 
Nr. 6) .

Ten pat Z. Aleksa paste
bi, kad sovietų valdžia Lie
tuvoje buvo užkariauta ne iš 
vidaus, ne vietos darbininkų

D V NI KĖS, N. Butkienės a- sukilimu. Sovietų valdžią į 
pysakaites vaikams. 34 psl., -r <Lietuvą nešė raudonoji ar< 

mija. Toliau Z. Aleksa dar
kaina ........................... $1.00

LEKUCIO ATSIMINIMAI, A
Giedriaus pasakojimai ma- atviriau pasisako: 
žierr.s ir nemažiems, 136 psl., - 
kaina ............................ $2.50 ‘Reikia stačiai pasakyti,

nutarimai yra 
privalomi 
dalims, 
jų naci
Ukrainos, Latvijos, 
vos komunistų partijos 
tro komitetai turi sričių ko
mitetų teises ir yra visiškai 
pavaldūs RKP CK.** (Lie
tuvos TSR istorijoa iaki-

partijos

r,. - 5. , -1 -i • okupacijos nėra pergyvenu-Gireno diena buvo įskilmin- fu ___
giau paminėta, negu iki šiol
buvo leista. Sugalvota net 
paminklas pastatyti juod- 
viem ir jau kertinis pamin-
kio akmuo padėtas. Tų iš- . ,ėjo kon.
kilmių metu Danaus dūkte , ,,,s .

si, tai čionykščiai lietuviai 
rinko aukas Dariui ir Girė
nui paminklui pastatyti ir 
tuos pinigus taip pat laikė 
banke padėję, bet jų čia ru-

VLIKo prezidiumas prašo vi
sus laikraščių ir knygų leidėjus 
siuntinėti Lietuvių Bibliografi
nei Tarnybai savo leidinius, bet 
kuria kalba spausdinamus, bet 
kurie liestų Lietuvos ar lietuvių 
tautos ir kultūros reikalus- Tie 
leidiniai reikalingi įtraukti į bi- 
bliografinas žinias, šiuo yra 
prašomi ir visi lietuvių moksli
ninkai, kurie planuoja leisti sa
vo darbus svetimomis kalbomis,
o taip pat organizacijos siunti-

• *. - - j-- t> fiskuoti ir todėl Chicagoj Įnėti. savo veikalus, statutus, a-
ii- kito tarė žodžius. Paverg- anksa o New Yorke tik pyska,tas-* K
toje Lietuvoje pirm, kaitą d b |akūnams paminklai dll« ™‘15"'««i?tn»? ir per- 

. , .. va , 1 įduos Pasaulio Lietuvių Archi-pasuityti. Mat, čia nebuvo vui Chicagoje saugoti.nuskambėjo žodžiai, kad 
Darius ir Girėnas yra lietu
vių tautos didvyriai, išgarsi
nusieji mažos Lietuvos var
dą visam pasauliui. O Da
riaus duktė neiškentė ir 
ėmėsi įrodyti, kad Darius ir 
Girėnas buvo Lietuvos bur
žuazinės valdžios nuskriau
sti, nes toji valdžia jų ke
lionės į Lietuvą savo lėšo
mis neparėmė ir Lietuvoje 
iš žmonių surinktos aukos 
pastatyti tiems didvyriams 
paminklą kažkur dingo— 
buržuazijos rankose ištirpo. 
Girdi, Dariaus ir Girėno ke
lionę į Lietuvą parėmė tik 
prasti Amerikos lietuviai 
ateiviai, darbo žmonės. Ir 
jiedu turėjo išskristi dėl lė
šų stokos nepilnai pasiruo
šę tai kelionei ir jųdvejų 

niai, ĮSI pal. 1919 m. kovo

niekšų, kurie tam tikslui su
rinktus pinigus būtų konfis
kavę.

LBT adresas yra: Lithuanian 
Bibliographicai Service,
1132 Walnut SL Danviile, III.

KELEIVIO’ KALENDORIUS
k' i 1960-tiems nebms i

4)
-Dubininką Baku'

" ’*• M 4 ''iri
Kalendorius jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima 

užsisakyti. Nors viskas pabrango, ypač popierius ir paš
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dar 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. Broodsray 

So. Boaton 27, Maaa.
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208 milionai

Kas išnaudoja Sovietų 
Sąjungos gyventojus?

J. UGDŽIUS 
(Tęsinys)

tu kapitalu. Nuvertinimu 
darbininko iki krutančio 
gyvo įrankio, reikalingo 
mašinai veikti, paskui, pa
vergimu asmens valstybei 
ir, pagaliau, paneigimu tu
rėti jam savo gyvenimo tik
slą toji nauja savo rūšies 
klasė tapo svetima ir prie-tais perversmais į visapa

saulinę revoliuciją padaryti dS.infnkijai."DėT'to
Pagal labai patraukli, tarp tų dviejų klasiųbetupiama ir teisingumo*"”“ jukeleneišVe„giama. 

mylėtojams teoriją (t Y-Sovietiniai valdovai svai-
(diktatūrinius) sąjūdžius. &ina b‘ m]&do lengvatikius 

..... Jie suskaldė kovojančios propaganda’ komunizmo, 
ini-ne gyvenimo patirty), 'darbininkijos jėgas. Panie- kaip apreikštos išganingos 
1917 metais, palankiai pro- demokratini socialisti- naujos religijos; o tuos, ku- 

bolševikai kęOVO8 būdą išgigimė rie praregėjo ir suprato,
ideologiniai ir pasuko į na- kad bandymas smurto pne- 
cionalinį Rusijos imperia- monėmis įgyvendinti utopi- 
lizmą, kur kas veržlesnį, ag- (nerealų gyvenimą) yra 
resyvų ir labiau grėsmingą naudingas tik tai negausiai, 
kaip tas, kuris buvo carų 1mdJ.ta.n!1? jėgą turinčiai 
laikais. valdančiai klasei. Toji kla-

Laikydami ginklo prieš- s® kilo iš kompartijos narių 
paudoje ir žiauriai išnaudo- tarpo, kurių šiuo laiku yra 
darni 208 milionus, šiandien aĮde 8,366,000 žmonių.. Ta- 
komunistai tapo pažangos .^au ne visi komunistai tun 
stabdžiais ir vergiją grąži-Į'°ūti jungiami j tą naują 
nančiais reakcijonieriais. klasę, o tik kelinta kompar-

Dabar sovietinė kompar-|^os dal> būteilt P?litinė
... ...___ •____ ur ___K..- biurokratija, kun vadovau-

mokslą, atremtą į kuriuos 
nors sugalvotos principus,

gai pasitaikius, 
komunistai nuvertė Rusijos 
jau demokratinę vyriausybę 
ir įvykdė tai, kas jų buvo 
numatyta. Jie pašalino vi
sus privačius kapitalistus iš 
pramonės, žemės ūkio, kre
dito ir kitų ūkinės veiklos 
šakų, paimdami valstybės 
nuosavybėn jų kapitalus.

Sovietų Sąjungoje buvo 
sukurtas visa ką apimąs 
(totalitarinis) vienui vieno 
šeimininko —valstybės vy
riausybės—iš Maskvos mie- tija ir vyriausybė rengiasi
įsto tvarkomas ūkis. Ten gy- kokho^ pa- įa valstybei ir ūkiui, nedirb-
ventojams yra uždraustas voictvRirn*aiQ Stirnų tccnnikinio adminidaryti juos valstybiniais x . 

dvarais ir mokėti kolchoz- &tiacimo daibo. 
ninkams atlyginimą iš vai- firmų požiūnu 
stybės iždo. Tuo būdu v
stybė paimtų iš kolchozų

ne visiems
—Taip ir reikia, tėve, nes tarp jo ir

AVIACIJOS PAŽANGA

u.ativu patarnautoja savo kairėj rankoj laiko 190d 
metu Wright pirmojo karinio lėktuvo modeli, o dešinėj 
mu dienu sprausminio lėktuvo, kuris skrenda greičiau 
negu garsas.

Posūkis Amerikos politikoje ?
ANDRIUS VALUCKAS

Paviršutinai paėmus dau
geliui atrodo, kad Amerika 
staiga pakeitė savo politiką

tais pasitenkinti vien sulai
kymo politika, užtvenkti 
komunzima esamose ribo-bent kuris verslas (biznis) 

duodąs pelną, šeimos ūkis,
t. y. privatus ūkis, ten netu- iždo. Tuo būdu vai- yra skirtumas, ar krašte —, ... . , ........ _ ..
ri išeiti iš ribų virtuvės bei paimtų iš kolchoz„ i(000 kapitalistų bei jų j?™ Bet tlk

Sovietų Rusijos atžvilgiu, se. Iš inercijos kovoje prieš 
krašte*bus>'^ok'us ben^ spėliojimus nacius buvo ginklu sulaikyti

menkas

parapijos byla, socialįz{?u- . Įp a naikintas kolchozninkų Bet tas kiekio skirtumas V1 taipJ d Trumano ad-
šPŠins*’metnJ ir'. ^octalistąi demokratai ne- šeimos naudojami 60 aru apverčia ūldninkavimo bū-į ..į. nuo komunis-vienodumas mums nusibos- [kuri tęsėsi šešius metus ir Jaiko komunistų įkurtos i- 

tM- (pagaliau bažnyčia buvo socializmu, nes
—Bet kažin, Maiki, kaip'parduota ir pasidalinta pi-

bame, tėve. mi.er_°. bažnyčią
—Ale reikėtų pakalbėti, .saidėj

Maiki, ba taip gali atsitikti 
ir tau ir man. Piladelpijos 
lietuviams tas jau atsitiko.

—Kas jiems atsitiko?
—Taip nigerių atsidūrė!
—Ką čia tėvas kalbi?
—Ar tai tu negirdėjai, 

kas tenai pasidarė?
—Na, o kas gi?
—Aš, vaike, buvau tenai; 

su vienu pažįstamu nuva-

—Olrait, Maik, matau, Anksčiau 
kad nemeluoji. Ale ką tu kad 
matei, Ui buvo tik pradžia. ventojų ma^

South Po°ua^° *aPlul- mažučiuką privatu ūkį.
lizmas ir —-----

namo io alrrvk valctvllinin iiii aua ienai gyvenu u<ir u«u- •» ? r. ? *»«»***«» —. - . -, . -
ti žmonės Vėliau lietuviai 1S . urdo’ nePntekliai ikolchozinio ūkio Kain kris- -paidavimo kainos. , - • i . i ------ —----- t—----- —
prisipirko namų apie bažny- 1,8 akyse dy8a akras ko- Prieš antrąjį pasaulinį unėJkraįVo° ad’ministrSja.
£ P- » rSr?o^ S X '^.dabartinei . adm/nis

-- *-*. - - - kvti ilki ir na keiti m nro. . ^--s (gyV0 svorio) J pas me tracijai. Ji nenorėjo įsiveltiidėjo ateiti vis daugiau ir &kciia ^Ir antra1 dėl vak Parduoti daržovių, uogų, rų: 1) mėsos (
. [daugiau juodukų. O tu ži- SV. į komunfctu ^arti-ikiaušinių’ kartais lašinių. 0 68 kapeikas, o 

i nai, kur tik juodžiai apsigy-įkartais gal net gėlių. Komu- ėmė iš pirkėjų
parduotuvėj į bet kuri konfliktą su Ku

isi ja, kad nenukentėtų kraš-kur tik juodžiai apsigy-,- ... . ... įkartais gal net gėlių. Komu- ėmė iš pirkėjų už 10 svarų .sija,, kad nenukentetų kias-
tuoiau namu Draisai . n,eRorej,1^°, genntl dar’[nįstįnėie santvarkoje neturi mėsos 78 rublius, 2) svesto kapitalistinės Amerikos te biznis ir nereikėtų išleistivienu Jjooiovainu *lu'“ vpna tuniaii narnu nra ios i J «•ęs, Ui nutarėm visų pir-I i J . - J -..bininkijos būklę.ziavęs, utį iiuMti vm Visų P“"|nraHeda kristi žemvn Tai- «uiuę.ma nueiti į šv. Kazimiero,PĮ?,5“ . ; J • a | Didžiausią žalą 208 mili-

lietuvių bažnyčią pasimel- ravo aJas , J,davinėti bnams gyventojų sudaro ne- 
sti.

nistinėje santvarkoje------  . . , . , .....
būti laisvos rinkos. Viskas .mokėjo 7.20 rublių, o ėmė darbininką, kas buvo mano j krašto gynimui daugiau pi- 
turi būti parduodama vai- iš pirkėjų 152 rublius, 3) sū- aukščiau nurodyta. Į^igų. Tas pasyvumas buvo

rio—mokėjo 32 kapeikas, o Tikrai painus yra leniniz- sovietų pilnai neišnaudotasvei savo auzas pardavinėti. įži^ėtrir
Tuo tarpu privažiavo dipu J

stybei ir iš jos perkama. mo arba

pas mus darbo produkcijos ir gami- butinio darbininko gerbū- Viestnik” 1946 m, Nr. 9.) sinio

komunistinio va- įtik todėl, kad komunistai 
u pešėsi viršūnėse dėl Stalino 

paveldėjimo. Jiems nebuvo 
trukdoma numalšinti sukili- 

apie trečdalį mene- mus satelitiniuose kraštuo- 
uždarbio, kada už se, įsigalėti visoj eilėj Azi-sakytum, kaip 

South Bostone.
—Žinau, tėve, žinau 
—Iš kur tu gali žinoti? ;

Juk tu ten nebuvai.
—Buvau, tėve,

Juk Philadelphija seniau duoti. Ir parduoda m trot- v 1 m”/w ....................... -r ______,__________ .. . .... , .
buvo garsus lietuvių politi-įku. Kelios pamilijos jau par- -.- s?sJt\Kin1a. S1^. .1S‘krašto reikalų. Bet trumpa- yra vienui vienas supirkėjas ologai nelaiko masių išnau- kiečiai dėl to nekariaus, 
kos centras. Nuo 1905 me-^avė ir išsinešė, tai Raugai, ais./?°’. . ad oaroinmkijos;regiai vadai daro priešių- ir pardavėjas prekių. Nes dojimu. Jie taria : jei ko-j Amerika turi tik vien 
tų tenai ėjo Lietuvių Sočia-'Mockevičiai, Karaliai, Paš- aisvunmas iš skurdo ir jgak jje sjuneia į kalchozus Sovietų Sąjungoj nėra lais- munistinė diktatūrinė vals- lę bazę Japonijoj, Okina- 
listų Sąjungos organas “Ko- 'kevičiai, Gvazdinskai, Gai- ne_lses Pllk,auso nuo' J°S jr fabrikus dešimtis tūkstan- vos rinkos, nėra konkuren- tybė ima iš gyventojų kad ;wossaloje,iškuriosboniba- 
va,” o 1906 metais buvo su-!gaiai nan,'~ —-- - , -• - - -
sirinkęs pirmutinis Ameri- stubas
kos lietuvių politinis seimas mažai
Lietuvos revoliucijai remti. 'neperka. ou au^um uai n«*ip t. , t-... ,
Buvau iras tame seime. !ten bebūtų, ale šv. Kazimie- aip; ai .^ninl^1Ja ūaug ge- jr įkvėptų dirbantiems rūpe- džia, valstybinis kapitaliz- nės algos už darbinius ba-kymą. Kituose visuose kraš-

saide Nusigando iie ir nra- « ganu-X-0 nuri mtas sa o aužaš ’’*’1 k0kybės- Vien iš
dėjo nupliktas savo auzas mafe įr komanda g viršaus vį. Taigi, reikia duoti darbi- Arba darbinių batų savi- sviestą turi mokėti dai-bda- jos punktų, pralenkti Ame-
pardavinėti. Ale jau nėra “‘T" “ [ninkams daugiau laisvės ir kaina fabrike 7.20 rubių, viui - valstybei 20 kartų riką kai kuriose ginklavimo-

ba balti žmonės J1 - ausm,e,P1ls3e^? in\a.siaip sąlygų patiems rūpintis sa- o parduotuvėje valdžia už raugiau, negu kaštuoja jo si srityse. Sukelta Berlyno
taip palaikyti baudžiavos ;yo gerove> duoti jiems teisę juos ima 12o mblių. Tokius pagaminimas, tai tokį ap- knze yra visai logiška ir pa-

.. dalyvauti sprendime jų dar- pelnus ima tas vienintelis galvotą lupikavimą komu- teisinama sovietai šimtu
™e^ibovietės ir taip pat viso kapitalistas-valstybė, kuri niznio mokslinikai bei ide-Pf°^ntų tikri, kad ameri- 

„ __ ____ ________nlnrroi noloilm močiu ienou. KlPClRI (iPI to
vieninte-

jkupčių,
;tarp nigerių nenori gyventi, f 

buvau, tik nigeriams gali par- h

tuose amerikiečių bazės ne
darbininko gali šaudyti ar bombarduo- 

kol negaus tų kraštų vy
riausybių sutikimo. Tai yra 
labai svarbus faktas, kurį

- sovietai išnaudoja savo rei
kalams. Be to, paskutinėmis 

milionu savaitėmis pradėjo iš Euro
pos, Vokietijos ir Prancūzi- 

Toki dalykai dedasi ko- jos, perkelti atomines bom- 
Kada jam munistinės laimės šalyje, bas nešančius bombanešius 

rublių su šei- kur pavergtieji žmonės ir Anglijon, nes tuose kraštuo- 
ma išgyventi ir mokėti lu- tautos neturi teisės per sa- se atsirado jiems nepalanki 

Sovietų Sąjungos valsty- pikiškas kainas už pirmo v° laisvai išrinktus atsto- politinė diįva. Klausimas, 
bę ir ūkį valdanti naujoji reikalingumo daiktus, jis spręsti valstybės bei kaip ilgai jie galės pasilikti 
komunistinės biurokratijos geriau už Leniną ir jo agi-akio reikalų.
klasė, nors ir turi iš to vai- talerius žino. kad jis yra iš- Demokratiniai socialistai __ ...................
dymo didelę materialinę naudojamas (ekspluatuoja- Įa’ko išnaudojimą išnaudo-tis su Sovietų vvriausybe 
gerovę
laisvų 
klasę
nariai neturi savarankiško dč’ko laimės" šalyj’ (lai bi- dėtųsi esanti darbininkų lai- 
asmeninio biznio, o naudo- nir.kas teišgali įsigyti pre- svintoja

—Nemeluok! "Tu buvai ro parapija su bažnyčia, tai TaA>a„ . stį bei meilę darbui. mas ima iš gyventojų kele- ^us\

XT . . . .. . . 141 ” Į jūsų vadai, žinom kada,
• ^U’i b61?1* n®mc!U0J1’ 8 m . f ’ i kur, ką, kaip reikia daryti,

tai pasakyk, ką tu tenai ma- . —Tas turtas, teve, ne K J
1) negausi valdančiųjų kla- stinės laimės šalyje gauna nenorą šalinti 208 
sė, susidedanti iš aukštesnių mėnesiui vidutiniai apie skurdą.

tei. šiandien mūsų tautai žūsta.<nrventoiu SUėlko!npartijos' valst-vbės bei 300-350 rublių atlyginimo
Mačiau, tėve, kaip ta- Jis yra žuvęs jau seniai; jis wlįva]ote klusniai klauš vti ūkio Pa,eKrūnų (manadze- uz savo oarbą.

me seime įsikūrė Bendras žuvo, kada bažnyčia buvo,! Q i k { irių), ir 2) klasė 208 milionu tenka iš tų 3o0
t,—i,.. ,: / xz—musR JsaKymų u aukotis jų išnaudojainų gyventojų.Revoliucijos Komitetas au-į užrašyta airių vyskupui.
koms rinkti, kaip pažangioji 
lietuvių dalis rinko pinigus 
caro valdžiai nuversti, ir

—Bet kaip tu vokuoji, ar 
vyskupas sutiks ją nigeriam 
užleisti?

įvykdymui.
Savo pasinešimu ginkluo-

turėtų būti. Biblija sako,mačiau kaip lietuviai kata-! —Jam, tėve, bus vistiek,
likai vargo ir rūpinosi dėl' kas jam pinigus kraus—lie- kad jis sukūrė žmogų pana
šavo bažnyčios. Visų pirma'tuviai ar juodveidžiai. Įšų į save, o žmonių yra viso- 
jie tenai buvo nupirkę baž- —Na, o kas bus, jeigu ni-jkių spalvų. Patarčiau tėvui 
nyčią ir pavadinę ją šv. An- gėriai pastatys ant altoriaus į pačiam apie tai pagalvoti, 
♦onn viarHn Rpt kai kunieras cat-n ūinriaii Diovn9 I —Nežinau. Maiki. ar ma-

Anglijoje?
Jeigu Amerika gali tar-

(Pabaiga)

lias jau pramintas, nes bol- 

Nukelta į 7 psL

-Nežinau, Maiki, ar ma 
razumas norės su tuo 

kad bažnyčią reikia ūžia- kyti, kokios spalvos Dievas ibizniu aiškintis.

tano vardu. Bet kai kunigas savo juodąjį Dievą? 
vieną sekmadienį pasakė, —Aš, tėve, negaliu paša-[no

jasi valstybės nacionalizuo- kių keleiiopai mažiau už
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MOTERŲ SKYRIUS
A. ČECHOVAS

VARGAS
Tekorius Grigalius Petrovas, jau iš senai žinomas 

kaip puikus meisteris ir tuo pačiu laiku kaipo pats ištvir- 
kiausias visame valsčiuje žmogus, veža i ligoninę savo 
sergančią senutę. Reikia važiuoti kokius trisdešimt var
stu, o tuo tarpu kelias baisiausias, kuriuo gal Įstengtų va
žiuoti tik valdiškas pašto vežėjas, o ne toks tinginys, kaip 
buvo tekorius Grigalius. Tiesiai i akis pučia žvarbus, šal
tas vėjas. Ore, i kurią tik pusę pažvelgsi, visur sukasi 
didžiuliais debesimis snieguolės. Negali ir suprasti, ar iš 
dangaus sniegti ar iš žemės. Per sniego rūką nesimatė 
nei laukų, nei telefono šulų, nei miško. O kai i Grigalių 
pūkštelėjo ypač smarki vėjo s’.ovė, tai už rūko pasislėpė 
net ir laukas. Sena, silpna jo kumelkšė vos vos velkasi. 
Jis visas jėgas padeda tam, kad ištrauktų iš gilaus snie
go kojas ir mosuoja galva. Tekorius skubi. Jis neramiai 
juda ant sėdynės ir kartas nuo karto sušeria arklį per 
strėnas.

—Tu, Matrena. neverk . . . murmėjo jis. — Pakęsk 
truputi. Į ligoninę, duos Dievas, tuoj atvažiuosim, ir tuoj 
tas pats . . . Duos tau Jono Povilas lašelių arba lieps 
kraują nuleisti, arba gal jo malonybė tave spiritėliu ko-e 
kiu nors ištrins; nuo to tuoj . .. Puikus ponas, žmoniškas, 
duok, Dieve, jam sveikatą . . . Tuoj, kaip tik nuvažiuo
sime, pirmių pirmiausia iššoks iš buto ir pradės baidyti l 
kipšus. “Kaip? Dėlko?” suriks.—Ko atvažiavai ne laiku? 
Ar aš šuo, kad su jumis, kipšais, visą dieną čia tranky
siuos. Ko neatvažiavai rytą? Kad čia tavęs tuoj nebūtų! 
Ryt atvažiuok.” O aš jam pasakysiu: ‘‘Ponas gydytojau, 
Jono Povilai Jūsų malonybe!”—Važiuok, kad čia tavęs, 
kipšo, tuoj nebūtų. Na!

Tekorius surėžia kumelkšę ir, nežiūrėdamas i se
nutę, pats sau murma:

—Jūsų malonybė! Tikra tiesa, kaip prieš Dievą . . . 
va štai kryžius, aš išvažiavau dar vos tik brėško. Bet kur 
čia, žmogus i laiką suskubsi, jei Viešpats . . . Dievo Mo
tina . . . užsirūstino ir tokią pūgą paleido? Pats tamsta 
matai . . . Padoresnis arklys ir tas neišvežtų, o mano, 
pats tamsta matai, ne arklys, o viena gėda.” O Jono Po
vilas surauks kaktą ir ims šaukti: “žinome mes jus! Vi
suomet pasiteisinate. Ypačiai tu. Grigai! Aš senai tave 
pažįstu. Tur būti. kelis kart į smuklę užsukai?” O aš jam: 
“Jūsų didi malonybe! Argi galvažudys koks, ar bedie
vis? Senoji Dievui sielą atiduoda, o aš po smukles bė
giosiu. Ką tąmsta kalbi, susimilk! Tegu jas galas pagrie
bia visas smukles.”

Tuomet Jono Povilas lieps nunešti tave Į ligoninę. 
O aš pulsiu Į kojas . . . ‘Jono Povilai, Jūsų didi malo
nybe! Ačiū tamstai širdingai! Atleiskite mums, kvai-- 
liams, kipšokams, nelaikykite už bloga mums praščio-' 
kams. Mus reikėtų aplupus išvyti, o tamsta rūpinies, ko
jeles sniegu terši.”

O Jono Povilas pasižiūrės taip, Ivg mušt rengdama- • 
< ir tars: “Ką Į kojas puldinėji tu. kvaily, geriau deg-t

LAIMINGA PORA

Ak’.urė >*arxa?et CPBrien. pagarsėjusi kaip nepaiygi- 
r.-.ir.a raidinUja dar vaiku būdama, šiomis dienomis

'j«; už studento Harold F. AUen. Jaunieji atvy
ko i Iiavvaja-, medaus mėnesio praleisti.

<t tt? ;>* to to to to to ’

AUSK, DUKRELE!

(Liaudies daina)

Ausk, dukrele, plonas drobes, 
Negailėki triūso,—
Be drobelių, be plonų, 
Martele nebūsi.
Kad skrynelės pilnos būtų 
AI argų jų drobelių, 
Mestuvėlius greitai suk, 
Nepritrūk gijelių.
Nuo mestuvų ant staklelių 
Leiski siūlus plonus,
Pyškink klevo stakleles, 
Auski sau sijonus.
Kad sijonai gražūs būtų, 
Pasdabot bernelis,
« onzl v-ItIaIa tiaciai loidf

Nenumušk gijelių.
Prisiausk baltų drobelių 
Rietimus didžiausius.
Pilnas skryneles prikrauk 
Rankšluosčių margiausių. 
Auski, auski, netingėk, 
Negailėk rankelių.
Bernužėlis nemylės 
Nedarbščios mergelės.

save durų atidaryti su sve
tingumu. Jei atidariusios 
pamatysite, kad ten stovi, 
ko jūs nenorite matyti ar 
Įsileisti, gal koks agentas 
pasiryžęs jums Įpiršti tai, ko 
jūs nenorite, tai netrenkite 
durų ką r.ors pikto sumur
mėjusios. Tas Įžeis atėjusį 
ir parodys jūsų neišauklėji- 
mą. Tokiu atveju manda
giai, bet tvirtąi ir greitai pa
sakykite, kad jums nieko 
nereikia ir uždarykite duris.

Jūs buvote mieste ar kur 
toliau išvažiavusios ir dabar 
stovite prie savo durų, atra
kinate jas, Įeinate ir neju
čiom pajuntate, kad dabar 
esat savajame pasauly, kad 
viskas svetima paliko už 
duių.

Kasdien mes išeiname ir 
Įeiname pro duris nieko ne- 
galvodamos. Bet beveik kie
kvieno žmogaus gyvenime 
yra momentų, kada jis žiū
ri su baime, neapykanta, 
viltimi ar meile Į duris.

Yra garbingos durys, jos 
veda i bažnyčią—žmogus 
jas atidaro su ypatingu jau
smu.

! Yra iškilmingos duiys— 
ijos veda Į pili, Į muziejų, 
jparlamentus ir panašias vie
las. Nevisuomet ir nekiek- 
Įvienas gali jas atidaryti ir 
Įeiti.

Yra linksmos, viliojan
čios durys. Tai teatrų, res- 
įtoranų ir kitų pramogų vie
tų durys.

Yra baimingos durys, ku- 
•ios veda i kalėjimą, polici
ją, teismą. Retas kas nori 
žengti pro tokias duris.

Yra tragingos durys, ve
dančios i operacinę salę, la
voninę ir... Į kapines.

Bet pačios maloniausios 
dui-vs vra. tos. kurios veda i—7------ ----- «
paprastą namą, kuriame gy
vena sveika ir laiminga šei
ma.

Moterys gali metus keisti

Kame neturime balso
Dar yra 10 valstybių, ku- |“ujam.1MoMUko° (EuroJ^ 

nose moterys netun lygios}Tunise (AfriliOje) 
su vyrąs balsavimo teisės. 1^ „ balsuoti> g.
Vis tai mažos, atsilikusios tegali būti tik į sa-
dauguma Azijoje, musulmo- vivaldybių8 taiybas. Buvu- 

■nų apgyventos valstybes., j • (dabar Jungti.
štai jos: Azijoje-Afgam-:nfeJ AraJbJ Respubi;kos da_ 
stanas, Iranas, Irakas, Jor-.fe mote* , ali balsuoti 
danas, Saudi Arabija, Je-;tik'tos ku<os turi istatymo
men, A.nkoje Libija,. u statytą išsimokslinimų, 
Pietų Amenkoje - Para-:fc neį,H būti kandidatė. 
gvajus ir Europoje — Svei- • .
■carija ir Liechtenšteinas. jįomu ^^i, kal. dau.
i Čia galima pastebėti, gyma paskutiniuoju metu 
kad Saudi Arabijoje ir Je- nepriklausomybę iškovoju- 
mene nėra jokių rinkimų— !giu vaistybių ‘įvedė visuotini 
jten ir vyrai neturi jokio bal- balsavimą. Po Jungtinių 
so valstybės reikalus spren- Tautu Organizacijos isikūri- 
Įdžiant, nes viską sprendžia 1mo jau 39 valstybės išleido 
neribotos valdžios valdovas. .iaįsvesnius rinkimų Įstaty- 

i Yra vaystybių, kuriose mUs.
moterys turi teisę balsuoti, | Pirmoji valstybė, kurioje 
bet ta jų teisė yra labiau ap-moterys galėjo balsuoti ly- 

' ribota negu vyrų. Pavyz- giai su vyrais buvo Švedija, 
džiui Ekvadore (Pietų Ji jau 1863 metais leido mo- 
Amerikoje) vyrams yra pri- terims balsuoti savivaldy- 
valoma balsuoti, o moterys bių rinkimuose. 1869 metais 
įgali balsuoti, bet gali ir ne- ‘moterys gavo lygias balsa- 
balsuoti. Mažutėj San Mari-vimo teises Wyoming vals- 
no respublikoje (Europoje) ijoje, o visur kitur Jungti- 
moterys gali balsuoti, betnėse Amerikos Valstybėse 
negali būti išrinktos i parla- į ta teisė tesuteikta moterims 
mentą. Portugalijoj tegali tik 1920 metais, 
būti išrinktos tik tos mote- j Naujojoj Zelandijoj tas 
rys, kurios turi nustatytą iš-padaryta 1893 m., Australi- 
simokslinimą, nors iš kandi- !joj 1902 m., o Suomija, kuri 
datų vyrų jokio mokslo Iro- priklausė caristinei Rusijai, 
dymo nereikalaujama. Egip-bet turėjo autonomiją, mo
te moterys turi ateiti pačios terims leido balsuoti 1906 
užsiregistruoti, jei nori bal-metais.

IMKIT ir SKAITYKIT!
1 Be šitoj vietoj nuoiat skelbtų 
! knygų Keleivio dministracijoje 

galima gauti dar šias knygas:

DURYS

Bavarijoje (Vokietijoj) 
aukščiausias teismas nutarė, 
lad nėra nusikaltimas, jei 
moterys pakeičia savo gimi
mo metus. Bet su sąlyga, 
jei pakeitimo tikslas nėra 
baustinas.

KAIP RUSAI
LIETUVĄ SUSOVIETINO

! Apie tai skaitykit knyge- 
... lę—Lietuvos sovietizacija,

Pro langą mes galime žiū- ; ė Durys ,tai mūsų siena tarp kuiną parašė Lietuvos žy- 
t-inę springęs paliautum ir senutės pasigailėtum. Mušti rėti ir stebėti pasaulį, o pro mūsų ir išorinio pasaulio, mus teisininkas prof. M. 
tave reikia.” “Iš tikruiu, Jono Povilai, mane įeikia mušti, duris; mes žengiame Į tą pa-^bet šieną, kurią pagal savo;Roemeris. Kaina 35 centai, 
tegu Dievas mane nubaudžia, reikia mušti! O kaip mes >uli, arba ji Įsileidžiame‘norą jūs galite visuomet ati-,Galite gauti Keleivio admi- 
jums i kojas nepuldinėsime, jeigu jūs mūsų geradariai, save- larvti. ms racijoje.
tikrieji tėvai? Jūsų didi malonybe! Tikras žodis . . . ve,

V. FUNKIENE

pas save. laryti.
AIūsų buto ir namo Įeina- Kiek sykių' per dieną Į

mos durys yra nelyginant mūsų duris skambina ar 
. . mūsų vizitinė kortelė. Ne- beldžiasi ir kaip dažnai mes

apgaučiau: kaip tik mano Matrena, taip sakant, pasveiks. tvarkingos, negražios durys skubame su nekantrumu, su 
atsistos ant savo kojų, tai visa. ka tik Įsakysite tamsta, jodo. kad už jų gyvena ap- niūriu veidu, galvodami: 
visa jūsų malonybei padarysiu? Portsigarą, jei panorę- sileidę žmonės. Net ir nau- ‘‘Ach, ir vėl kas ten?” Ir at- 
tum, iš korelės beržo . . . rutulius kroketui galiu nutekinti juosiuose dideliuose namuo- sitinka, kad atidarius duris, 
tokius, kaip užsienyje . . . Viską tamstai padarysiu! Ir se, kuriuose visos durys vie- pamatai seniai nematytą 
nė kapeikos nepaimsiu. Maskvoj už toki portsigarą tam- nodos, galima savosioms draugą. Bet per akimirką 
sta užmokėtum keturis rublius, o aš nė kapeikos neim- (it«°ti skirtingą išvaizdą. Jau jau nespėsi pakeisti savo 

e-erai o-e- savo* vizitine kortele, paka- veido išraiškos, ir draugas, 
* ’ .' 1 bintą ant durų, jas šiek tiek kuris gal skubėjo pas jus

As, Dro_ įjšskirsim iš kitu. Kur leisti- kupinas širdingiausių jaus-

kaip prieš patį Dievą . . . spiauk man tuomet Į akis, jei

SIU.
rai

Gydytojas nusijuoks ir pasakys. “Na, 
. . Jaučiu! Tik erai-a. kad tu girtuoklis”

liuk, tave suprantu kaip įeiKia su ponais. Nėi to pono, su -na, j^omj lemputė jas labai mų, gauna nevisai malonų 
kuriuo aš pakalbėti nemokėčiau. Tik kad Dievas duotų į ,agj*ažins. pirmą Įspūdį. Todėl eikime
nepaklystume.Mat, pusto! Visai akis apnešė.

Ir taip tekorius murma* be galo. Jis tauzija liežuviu, 
kad nors kiek išlietų sunkų savo jausmą, žodžių daug,
bet minčių ir klausimų galvoje dar daugiau. Nelaimė te- 
korių patiko netikėtai, nelaukiama, nematoma, ir dabar 
jis niekaip negali nubusti, atsijieikėti, susigriebti. Ligi 
to laiko jis gyveno be jokių rūpesčių lygiai visuomet gir
tas, nežinojo nei nelaimės, nei džiaugsmo, ir staiga dabar 
sieloje junta didžiulį skausmą. Nesirūpinąs nieku, tingi
nys ir girtuoklis nei iš šio. nei iš to patenka i rimtai užim
to, susirūpinusio, skubančio ir net kovojančio su gamta 
žmogaus padėti.

Tekorius atmena, kad nelaimė prasidėjo nuo vakar 
vakaro. Kai jis vakar vakarą grįžo namo, kaip paprastai 
girtutėlis, ir senu papročiu pradėjo plūsti ir mosuoti kum
štimi, senutė pažvelgė į savo išdykėlį taip, kaip anksčiau 
niekuomet Į jį nežiūrėdavo. Paprastai jos akių išraiška bū
davo kaip šuns, kuri labai muša ir prastai maitina,—nu

žeminta, meili ir kaip kankinio, o dabar—ji žiūrėjo rūs
čiai, nejudėdama, kaip žiūri nuo paveikslų šventieji ir 

i mirštantieji. Nuo šių keistų, negražių akių ir prasidėjo 
nelaimė. Pergąsdintas tekorius išprašė kaimyną paskoly- 
ti arklį ir dabar veža senutę į ligoninę, turėdamas viltį, 
kari Jono Povilui pasiseks milteliais ir mostimis sugrą
žinti senutei jos buvusį žvilgsnį.

Tu gi, Alatrena, taip sakant . . . —murma jis.—Jei 
Jono Povilas paklaus, ar aš tave mušiau, sakyk: ne, ne
mušė. O aš tavęs daugiau nebemušiu. Va, štai kryžius. Ir 
argi aš tave mušiau iš pykčio? Mušiau taip sau. Aš tavęs 
gailiuos. Kitam tai nė kam ko būtų, o aš štai vežu . .. 
stengiuosi. O pusto, tai pusto! Tavo šventa valia, Vieš
patie ! Kad nors Dievas duotų, nepaklystume . . .
Ką, skauda šonas? Matrena, ko gi tu tyli? Aš tave klau
siu: skauda šonas?

(Bus daugiau)

Gcras vyras yra tas. kuris at
simena moters gimtadieni, bet 
užmiršta jos amžių.

MISS I SA

Tai Felice Gallagher iš 
Park Forest. 111., kuri Pie
tą ir šiaurės Ameriką vai
si ybin gražuoliu varžybose 
atstovaus U S A.

L3DP FOR LITHUANIA’S 

FREEDOM, parašė S. A. Vik

toras, 32 psl.. kaina 50 centų

JŪRININKO SINDBADO NUO

TYKIAI, fdomūs pasakojimai 

jaunimui, 108 psl.. kaina $2 00

! NAKTYS K AR AUŠRIUOSE, 

Liudo Dovydėno apysaka. 168 

psl., kaina ................................................... $2.00

NEPRIKLAUSOMOS LIETU

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka

rys. 225 psl., kaina .. $5.00

Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 

Kraučiūno eilėraščiai. 124 

psl.. kaina ................................................... $1.00

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir

kos šimtmetis. Nepriklauso

ma ir pavergta Lietuva ir kt. 

str.). 196 psl., kaina .. $2.00

LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATŲ PARTIJOS PROG

RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 

-kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO

KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 

35 centai

MOTERYSTĖ. J. E. Georg, 

daug patarimų kaip natūra

liai gimimus reguliuoti, 224 

psl., kaina ................................................... $3.00

KELIAS I PASISEKIMĄ, J. 

Grabau-Grabausko patarimai 

kaip elgtis visokiais atvejais, 

144 psl., kaina ............................. $2.00

LIETUVIŲ TAUTINĖS PUOŠ

MENOS. Vladas Vijeikis, 

42 psl., kaina ....................................... $.50

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL

BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

olaukio. 97 psl.. kaina .. $2.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai. 

na 50 centu

DAKTARAS Iš PRIEVARTOS, 

3 veksmų Moliero komedija, 

59 psl.. kaina 30 centu

KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO, 

Z. Aleksa, 76 psl., kaina 25

centai
DIDYSIS SAPNININKAS, 185 

psl.. kaina ................................................... $1.50

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pysakos. A. Antanov, 45 psl., 

kaina 10 centu

MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai, 

J. Motekaitis, 31 psl., kaina 

15 centu.

CARAS SIBIRE. 1 akto vaidini

mas. 42 psl.. kaina 25 centai.
TEATRAS ŽMONIJOS GYVE

NIME. J. Baltrušaitis, 32 psl., 

kaina 15 centu-

SLAPTAS GINKLAS, 1 veiks

mo komedija, J. Steponaitis, 

30 psl.. kaina 15 centų.

GYVULIU PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

užsienio lietuviai, p. Ru- 
seckas. 56 psl.. kaina 50 centą

APIE TURTŲ IšDIRBIMĄ, 
139 psl.. kaina KO centu

SOCIALIZMO BLAIVUMAS. 
230 psl.. kaina .........   $0.50

EGLĖ, duetas iš tos operos, M. 
PeUauakas, kaina $<kSO

švkntauAkbiai, I veiKšmo 
tragedija, N. Gintalas, 33 psl.,

• kaina ....................................................................... 80.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,

! 23 psl., kaina ........................................ S0.15

KRAUJAS IR KERŠTAS, nove-

• lės, V. Kirlys, 103 psl.,

kaina ....................................................................... $0.20

LIAUDIES DAINOS, gaidos

! mišriam chorui, V. Banaitis,

• kaina ....................................................................... 81.50

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 

Į K. Kautsky, 31 psl., kai-

t na..................................................................... 80-30

'ŠL1UBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks- 

į mo komedija, 29 psl.. kai-
1 na .......................................................................................... 80.1-5

MONOLOGAI IR DEKLAMA

CIJOS, 96 psl., kaina . . 80.25

EILĖS IR STRAIPSNIAI 

(Kaip atsirado popiežiai, re

umatizmas, Kražių skerdynes 

ir kt.), 97 psl., kaina .. 80.25

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na .. .*..•........... 80.1o

SALOMĖJAI vieno akto drama, 

59 psl., kaina....................................... $0-25

DEBATAI SOCIALISTŲ SU 

KLERIKALAIS, 45 psl., kai

na .....................................................................  80.15

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra

ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai

na ............................................................................................. $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis, 24 psl., kaina 50.25

DIEVO TEISMAS, parašė Ne- 

vezinskas. 16 psl., kaina 80.10

MATERIALISTIŠKAS ISTORI

JOS SUPRATIMAS, SO psl.. 

kaina ....................................................................... $0.20

KUNIGŲ CELIBATAS (kodėl 

kunigai neveda), 58 psl., 
kaina ....................................................................... 80.25

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage

dija, 61 psl.. kaina .... 80.25

KARĖS NUOTAIKOS, vieno a- 

kto - veiksmo drama, 42 psl., 

kaina ....................................................................... $6.20

CHAMAS IR APAŠTALAS. 3 

veiksmų komedija, 48 psl., 

kaina ....................................................................... $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA, 

32 psl., kaina........................................ 80.10

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PE3tSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

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

na ..................................... $0.75

DELKO ŽMOGUI REIKIA 

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

DAINOS APIE LAISVŲ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai- 

$0.75

ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltru

šaičio eilėraščiai, 151 psl., 

kaina ....................................................................... $0.75

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA su spalvotu žemė- 

lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadwav
to Beatos 27,



Nt. 34, Rugpiūčio 26, 1959

A. a.Stasys Vattevions
Rugpiūčio 21 d. rytą Bo- jo darbu, bet uoliai dalyva- 

stono lietuvių visuomenė įvo ir įvairiose organizaci- 
n e teko nario, kuris per paly-1 jose. Ypač daug veikė Sau
ganti trumpą laiką buvo llių Sąjungoje, už ką net bu- 
i leidęs j jos gyvenimą gilias vo apdovanotas jos ordinu, 
šaknis ir plačiai išskleidęs) 1939 m. Statys taikos tei- 
savo šakas: Tos dienos gra- sėjo pareigoms buvo atkel
tų lytą Carney ligoninėj tas į Telšius, o tų pačių me- 
vos kelias valandas tepagu- tų gale paskirtas Šiaulių 
Įėjęs amžinai užiųerkė akis apygardos teismo nariu. Ši- 
teisininkas Stasys Vaitlcevi- tose, o vėliau to teismo ci- 

vilinio skyriaus pirmininko
GjejJtai Bostoną aplė- ir galų gale trumpą laiką ir 

kusi žinia sukrėtė venionio viso teismo pirmininko pa- 
draugus h* pažįstamus. Jie reigose išbuvo jis iki 1944 
žinojo, kad velionio širdis m. vasaros, kada buvo pri- 
jau bene prieš 7 metus buvo verstas su šeima pasitraukti 
davusi primąjį skambuti, j Vokietiją.
kad ji nebegali taip tarnau-1 Teisėjo pareigoms Stasys 
ti, kaip reikia, o po 3 metų buvo gerai pasiruošęs, todėl 
tą patį pakartojusi, bet ve- tiek kitų teisėjų, tiek advo- 
lionis ją. pajėgdavo nura- katu buvo gerbiamas ir mė- 
minti ir viešumoje jis atro- 'giamas. Stasys buvo nepri- 
dė toks pat ramus ir tvir- klausomo teisėjo gražus pa
tas kaip visada. Jis ir prieš vyzdys, jis nepasidavė bet 
mirtį tą dieną dirbo nelen-'kurioms ,x-

xvb.rau.viS, 50 BūžiOlv

KETURIŲ AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ

Prie Maspeth, N. Y., įvyko keturių automobiliu susi* 
dūrimas, šešiolika asmenų sužeista. Septynių metų 
Kauta Pctro’ito verkia apkabinusi savo sužeistą moti* 
na. Tokių nelaimių Darbo šventės proga bus daug.

rybos, kuri atstovavo visos ryje, brolis Aleksas Chica- 
pašalinėms j t a- ’anglų zonos pabaltiečiams, goję, brolis Adomas ir se- 

gvą fabriko darbininko dar- jkoms. Štai Stasys, palyginti nariu. .šuo Lietuvoje ir dėdė Stani-
bą. Todėl tokia staigi jo 'dar jaunas teisėjas, Skuode j J Ameriką atvyko 1949 slovas Vaitkevičius So. Bo- 
mirties visiem buvo smūgis, gauna spręsti gen. P. Ple- >m. liepos 5 d. ir apsigyveno stone.

A. a. Staiys gimė 1899 m. jchavičiaus ir jo darbininko >So. Bostone, čia jis vėl grei-J Ilsėkis, mielas bičiuli, že- 
sausio 27 d. Žemaitijos gilu- bylą., O kas anuomet Lie- tai įsitraukė į vietos lietuvių maiti, kaimyne, ramiai 

tavoje buvo gen. Plechavi- 'visuomeninę veiklą. Jo nie-'Amerikos žemėje. Negailė
jus, 1926 m. nakties per- ikur netrūko. Jį matei visuo- Stingas likimas neleido Tau 
versmo “didvyris,” tą, ma- 'se lietuvių koncertuose, vai- savo kaulus amžinai pri- 
nau, žino “Keleivio” skaity- ginimuose ir kitokiuose ge- glausti Tavo taip mylėtos 

_•---- -------------------- x* — a-----kuriame nors

tis su kiekvienu kraštu at-
______ įskirai, nes Amerika galuti-

Keleivio administracijoj gali- atsistoja anv,
*

ma gauti dar ir šias naujas ir izoliacijos politikos. Rei- 
knygas: Ida naujų vadų ir naujos
TAFILė NUO KRAŽANTĖS, jdealizmo bangos, kad ta 
Petronėlės Orintaitės eiliuotaii-t-„a «£aon»pna būtu iš- 
apysaka, 110 psl. kaina .. $2.80 P0*1/1”6 stagnacija butų is- 
UPELIAI NEGRĮŽTA Į KAI, «»VlZU«il»lca poli-
NŪS, romanas, paraše Pranas tlka butų prašalinta. 
Naujokaitis, psl. 509 .. 15.00.1 Kag jgįvaizduoti, kad
TAUTOS PRAEITIS, Istorijos gjo ^eto politinėje situaci- 
Draugijes žurnalo pirmoji kny-i. . . * , ... . sga, 164 psl............. ..... .. . $3.(X). J0je kas nors sukiltų pnes
MANO ATSIMINIMAI, dr. V. sovietus bet kuriame oku-
Tumenienė, 175 p6l......... $2.50. puotame krašte? Amerikos
JUSTINAS TUMĖNAS, parašė politika padarė viską, kad 
dr. V. Tumėnienė, 174 pat $1.50 tokių sukilimų nebūtų. Ir, 
MARTYNAS FIERR0, parašė kas svarbiausia, tokių suki-
l i..Hk"SreZ'.P“n“:.82 Tufe negalima mimatįti net 
'_________________ .ir karo atveju, nes Amenkai
rrpiAiRii nnVAMl 6U Sovietai* staiga padarius GERIAUSIA DOVANA tie guoliai pražudy-

T . , . . * , tų savo krašto gyventojus.Jei galvojate apie dova- \ . . . . , , ,
ną savo pažįstamamam ar Juokingiausia, kad dabar- 
draugui, tai atsiminkite, ,tinė arministracijanori įpir- 
kad geriausia dovana bus .Sti sovietams naują progra- 
šios knygos: —gaminti

Žesnių ir patogesnių prekių, 
bet ne ginklų. Tai sena res
publikonų politinė progra
ma ir jie galvoja, kad, paro-

NAUJOS KNYGOS

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5250

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

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

J ieškojimai
Vaikai iš Li^'uvos ieško savo tėvo 
Antano EIELSKIO. Amerikoje jis 
gyveno Rumforde (Maine?). Jis pats 
ar kas apie jį žino, prašom rašyti:

J. Venskunas 
1. Raewe!l Cresrent 
Orbiston. Beil-hiil 
Lanark-hire, Scotland

Vaitckūna Edvardą, kilusį iš Jake- 
,'i .i km.. Adutiškio vai., Švenčionių 
aps., aiba jo vaikus, ieško dėde Ju
lius čepskis. Rašyti:

Julius čepskis
Vilnius, Gorkio 13, butas 13 

Lithuania

Aš, Marė Baranauskiūtė-Kruko- 
rlmitrian <rrn- nienė, kilusi iu Klepočių km., Mer- 

S “ kinės parao., ieškau savo sesers Liu
dvikos Baranauskiūtės-CERNIAU- 
SKIENĖS. Atvažiavo Amerikon 1910 
metais. Ji, jos vaikai ar apie ją ką 
nors žinantieji rašykite šiuo adresu: 

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

moje prie Telšių miesto, Ju
drėnų kaime, nemažoj ūki
ninko šeimoje. Gimnaziją 
baigė Telšiuose 1922 m., o 
Kauno universiteto teisių 
fakultetą 1926 m.

Jau universitete Stasys 
priklausė liberališkos pa
kraipos studentų Varpo kor
poracijai, kurį laiką jai net 
vadovaudamas. Visą vėlesnį 
gyvenimą Stasys savo veik
lą derino su Valstiečių Liau
dininkų Sąjunga.

Norėdamas geriau ir grei
čiau pasiruošti teisininko 
darbui, Stasys dar tebestu- 
dentaudamas pradėjo dirbti 
Kauno teismo sekretariate, 
todėl baigęs universitetą ga
lėjo būti tuoj paskirtas 
Skuodo taikos teisėju. Ten

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadway,
Rimtim 27.

NAUDOKIT ABI RANKI

tojai. Kas norėjo su juo riems tikslams paremti ren- Žemaitijos 
anuomet būti pyktuoju, jam Jgiamuose pobūviuose. Į jį kalnelyje! 
pasipriešinti? Teisėjui Sta-'atsikreipęs aukos kuriam) Velionio šeimai 
siui Vaitkevičiui generolo nors svarbiam reikalui nie- gilią užuojautą.
pageidavimai jokios reikš- kada tuščias neišeisi: Jo ku
rnės neturėjo ... ir jis bylą kliu pajamų užtekdavo ir 
išsprendė darbininko nau-;tiems reikalams, 
dai.. Toks savarankus savo Stasiui labai rūpėjo savo 
pareigose jis buvo visą gy- sūnus išauginti tikrais lie- 
venimą. . . ’ būviais, todėl jis labai rūpi-

Pnverstas apleisti savoĮnOsi lietuviškąja mokykla, 
kraštą, Stasys su jšeimail- jkurios tėvų komiteto jirimi- 
giausia gyveno uėtmoiao 'ninku jis išbuvo net 2 metu. 
stovykloje Vokietijoje. Ten
jis veikliai dalyvavo lietu-

J. Vanagas

jis išbuvo iki 1939 m. ir ne-j tavos išvežtiems turtams su- 
sitenkino vien sunkiu teisė- registruoti, buvo Baltų Ta-

BARGENAS

Massachusetts automobi
lių registracijos viršininkas 

reiškiu į paskelbė, kad jis atims lei
dimus iš tų vairuotojų, ku-

AR SKAITĖTE DARBĄ?

ne vairuoja masiną viena 
ranka, nes dėl to įvyksta 
daug didelių nelaimių.

( Jis liepė eismo inspekto
riams akiliai sekti, kad tas

Paskutinis numeris ypą-įjo isakymas būtų griežtai 
tinę. ,domus. Jame rasite nevykdančius
raudinančiu eilerasciu iš Si-1 _ ,

iViii.
• « • . • tt .• » IAIKVK RUIUHUUIUU■ sisekimą turinčios M. Kati-i • u:

__ _ . Kaip vienam vyresnių lie-i liškio knygos “Išėjusiems „.„L nelekti „j.
vių bendruomenės gyveni-*el.sTnkl’ Jam rūpėjo negųžti,” įdomų, supranta
me, uoliai dirbo VUKo or- ff telsin’nkM organizacija, ,mai parašytų bolševikų nu- 
ganizuotoj komisijoj iš Lie- 4* lalką buv.° ve,k us kankinto prof. A. Žvirono

BARGENAS BARGENAS

Ekonomiški Standartiniai Paketai
No. AD 701 (vyrams) —' $27.50

* 3 su trečdaliu jardų grynos vilnos kostiumui mėlyna ar Marine
Serge medžiaga

* 3 jardai pamušalo; 2 špūlės SICLŲ; Pora juodų ČEVERIKŲ.
No. A D 702 (moteriais) ——■ $22.50

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

geltonas
♦2% jardai languoto PERKELIO bliuskom žalias raudonas mėlynas
* 1 Kašmiro vilnos SKARA, su Paislėy gėlėmis krcmata juoda yyąiaė
* 1 pora VILNONIŲ KOJINIŲ ' ■ ' ' - "

No. AD 703 (vyrams' ir, moterims) ------ $19.M
* 3% jardai pilko vilnonio Flanelio vyr. ir moter. kostiumams
* 2 poros vyriškų vilnonių kojinių ar 2 poros rajono kojinių
* 2 špūlės Siūlų

No. AD 704 (moterims vasarai) ------ $24.50
* 1 Tricel SIJONAS, pastoviai kvalduotas juodas, mėlynas rudas pilks
* 2 tampraus audimo BLIUSKOS
* 1 pora SANDALIJŲ T236

No. AD 705 (moterims) - —. $18.00
* 3 jardai VILNONIO TWEED suknei ar kostiumui žalias, mėlyna*.

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

Mes taip pat siunčiame visokiausius vaistus su daktaro receptu ir 
Ims. Jei prisiunčiama diagnozė mušu daktaras ir vaistininkas rekomen
duoja vaistus, kurie turėtų būti • naudojami. ORO PASTŲ tiktai 90 
centų svarui. Mes taip nat siūlome dantims taisyta medžiagą, akinius, 
klausos aparatus, elastikines kojines ir trūkio diržus.

TAZAB
51 R«ervoir St. CAMBRIDGE, Man. Te): KI 7-5706

(Offisas atdaras visa laiką)

ruoti mažiną.

buvo
jos narys, kuri laiką vado
vavo Teisininkų Sąjungos 
Bostono skyriui.

Stasys buvo nuoširdus s Jame yra ir A. Baltaragio ševikų vadai pripažinti ver-
n n n n n i n n n .n n * . n n . nn n n n n n n n

str aipsnj “Materialistinis POSŪKIS POLITIKOJE?
istorijos supratimas ir gam- J ---------
tos mokslų materializmas.”; (Atkelta iš 5-o psl.)

bendruomenininkas, didelis straipsnis apie tai, kaip mes tais ir patikimais biznio bei
priešas tą organizaciją nu turėtume santykiauti su politikos partneriais. Kai

dę kasdieninio vartojimo 
bei gyvenimo amerikoniš
kus patogumus, jie sužavės 
Chruščiovą. Ar bereikia dar 
didesnio įrodymo, kiek tie 
žmonės yra naivūs bolševiz
mo atžvilgiu ir kaip lengva
pėdiškai jie žaidžia tuo ka
pitalu, kuris buvo sukrautas 
tų amerikiečių, kurie kovo
jo už laisvę ir demokratiją 
bet kur pasaulyje.

n—1IRHH ZOLfi
Kimbaras gerai 

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

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

Alex. Mizara
414 W. Broadway

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

KUR ATOSTOGAUTI?i
Naujai atremontuota lietuvių vasarvietė LAKE HOTEL 
Avė ir Park Avė. kampas. Asbury Park. New Jersev, kviečia

atvykti ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO!

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNĖ 
Tūkstančiai suprato, kad3 

Ne\v Era shampoo yra kasdie-J 
ninis reikalas. Tik švelnus dar-, 
žovių muilas be gyvulių taukų* 
gali užlaikyti diržingą odą, { 
nuo ko priklauso gražūs plau
kai. naturališka spalva, nežiū-J 
rint amžiaus.

Siųskite 22 už 8 oz. butel
Frank Bitautas 

527 East Evpesitioa 
Denver. Colorado

kreipti į šunkelius, paversti Lietuva. Tas klausimas šiuo kurios p o 1 itinės partijos
tos ar kitos partijos politi 
kos įrankiu. Jis kurį laiką 
buvo Bendruomenės Bosto
no Apylinkės pirmininku, o 
paskutiniuoju metu Bosto
no Apygardos nariu.

Pajus ir Bostono Lietuvių 
Kultūros Klubas, netekęs 
savo puolaus nario; nebepri- 
sišauKs ir režisorė Aleksan
dra fustatienė, kai jai. pri
reikę kandidato bajorui, 
idvanninkui vaidinti. Velio-

pasi-
atlik-

metu darosi vis opesnis ir tuose kraštuose jau seniai 
kiekvienas sąmoningas'to reikalavo, o dabar joms 
žmogus turi jį sau išsiaiš- bus tuo lengviau savo reika-

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietavių.

r^* va_- -1-izao msiapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14
Pinigus siųsti kartu su 

užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadaray

kinti. Tame numery yra ir lavimus pravesti. Rezultate

tusų balas Ąpfchor Roeia žinomas savo puikia atmosfera. 
BS grj^a džiazo orkestras. Maudytis jūroje bilietai vasar

vietės ..svečiams duodami veltui. Del smulkesniu informacijų 
"kreiptis: LAKE HOTEL 7th Avė & Park Avė. corner 
ASBLRY PARK. NEW JERSEY’

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

nis ir ča padėdavo ir 
imtą vaidmenį gerai 
davo.

Žodžiu, bostoniškiai daug 
kur pasirgęs netekę darb
štaus nario, mielo, geros 
širdies, visuomet ramaus, 
taktingo žmogaus. Jie ilgai 
jį minės ir apgailestaus.

Bet, žinoma, neišgydomą 
žaizdą nešios jo artimieji: 
našlė Magdalena, sūnūs dr. 
Otonas Vaitas su šeima De
troite, ir inž. Vilimantas 
Vaitas su šeima Dorcheste-

$1, galima gauti ir Keleivio paktas paliks bereikšmis, 
adnMstrarijoje. sovietai galėfr derėtoMr 6fer-
...................................................—op————f—

Geriausia Lietuviška Vasarviete
NAUJOJE ANGLIJOJE 

TRAKA l9
Thompson, Conn. prie Quadric ežero su valstybiniu paplūdimiu 

ir parku, norintiems poilsio ir ramumos, tinkamiausia vieta 
vasarojimui.

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

S1UNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ ir Kitos Respublikas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
135 W«l 14«h SteMl, NEW YORK 11, N. Y. Te). CH 3-2583

Lkensed bv U S S R.
MŪSŲ SKYRIAI:

141 Second Avenue|39 Ravmond Ptasa W4 132 FrankHn Avė. I 900 Literary Rd. 
NEW YORK CITY NEWARK, N. J. |HARTFORD, CONN. Cleveland 13, Ohio

Tet GR 5-743$ | TeL MArkst T«L CH $-4724 iTet TOwer 1-1461
332 Filhnore Avė- 30$ W. Fonrth St. I 1133$ Jos. Camnas 632 W- Girard Avė. 

BUFFALO 6, N. Y. BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, MICH. Phibdelphia 23, Pa. 
Tel. MObaufc 2674 TeL ANdreir 8-5$4$ TeL TOvasend $-3$80 Tek WAInut 5-S878 
Mūsų didžiulė firma turėdama tūKstančiia patenkintų klijentų 100% Karaataaja Moatiaių pristatys**. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 4$ valandų ir adresatų pasiekia per 6 - 7 savaites (oro paštu 
per 7 - 12 dienų). Mūsų jstaigoM yra pirmos rOžies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.

Atidaryta kasdien ana « iM mkmedienieh nee 9 iki 4 vek pe pietų. Tiktai Tyriausioje jstsiroje

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jnngia lietuvius bendram lietuviškam darnai Midija 
testini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę Ir remia ko
vas dil Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBtS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 Minčiai 

ir dvidešimčiai metą ypatingai naudinga jaunimui- Pa 1$ ar 
20 metą apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažametią apdraudė—rimtas aprūpinimas stot-
tiat

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEFRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilioa senatvės.

Daugiau žinią apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse Hetuvią k>

ir SLA Centre- Rašykite tokiu adrssu:

OR. M. 7. V1N1KAS
507 W«t 300 tom. Mnr Y«fc l. R. Y.

VAISTUS | LIETUVĄ
■rj VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BCJNICKAS. Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, VVORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname \Voreesteri ir‘apylinkę vaistais

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nuriųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė- Prašome kreiptis Šuo adresu: 

“KELEIVIS”

Z7, Mase,

t



Puslapis Ažtuntas KELEIVIS, 80. BOSTON Nr. 34, Rugpjūčio 26, 1959

Vietinės Žinios
Daug sveikinimų ii 
Atlantic City

Praeitą savaitę

ridge), Anthony Juras (309 
Deerfield St., Greenfield), 
Lezvs Karasikas (11 Jeffer
son St, Cambridge), Peter 
Klonis (338 Osjulin St, 
Hbts Hartford, Conn.),■ ■■iii ,J| John Krisciunas & Verelin 

{(534 Turnpike Avė., Ports- 
Vainilco vietoje aukojo 'mouth, N. H.), Martin La- 
Sibiro tremtiniams pinskas (2018 Main St,

---------- įAthol), Eugene Petkus (16
Atlantic Lietuvių Bendruomenės!Kelly Sq., Worcester), Wal-

PRANE&IMAS
Daktaras ALFREDAS KRISIUKĖNAS praneša, kad 

šio mėn. (rugpiučio) 24 d. jo gyvenamos vietos telefono numeris 
buvo pakeistas j PResident 3*4353. Įstaigos telefono numeriai pa
silieka tie patys: AN 8-1500 ir AN 8-1501.

PAKOVODAMI NAMAI

ISo Bostone, parduodu keletą namą:
70 Bolton St., 244 E. Fifth St., 277

‘Silver SU, ir 521, 523 ir 523A E.
Second St. Kreiptis pas savininką 
apie t» vai. vak. 205 Silver SU, So.
Bostone. <34

taurus lietuvis Otonas iš Detroito, o taip 
pat ir brolis Aleksas iš Chi
cagos.

Plačiau apie velionį yra
Rugpiučio 21 d. Bostone 

mirė teis. Stasys Vaitkevi
čius. Jis palaidotas Naujo- parašyta 7-ame psl.

IEŠKOMAS BUTAS

Ieškomas 3-4 kambarių butas 1 auk
šte (Gmund floor) Dorchestery, Ci
ty Point ar kitur. Pageidaujamas ir 
garažas. Seimą tik iš 2 suaugusių as
menų. Skambinti telefonu:

AN 8-7771 po 6 vai. vak. (34

City posėdžiavo SLA pildo- Bostono Apygardos ir, Apy- ter Ramanauskas (62 Byron s*0® . Kalvarijos kapinėse
-• _ i_ • i i — i- - _ _ i__ i. __• ~k * z-. • nirrniiinin 04 rl bkiivr/i

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės Į

Praną Lembertą
REAL1OK 

597 E. BROADWAY
80. BOSTONE 

Saukit nuo 9 Iki 7 e. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

moji taryba ir komisijos. Lnkės valdybos vietoje vai- St., Worcester), J. Struckus 
Posėdžiuose dalyvavo ii- bo- Liko ant a. a. Stasio Vait- (i Watt St., Worcester), 
Stoniškiai mūsų draugai M. kevičiaus karsto aukojo Antanas Vitkauskas (8 
ir S. Michelsonai. $25 Sibire vargstantiems Gold. St., Worcester).

I Norintieji permokėtą mo- f 
kęsti atgauti kreipiasi į tą 
mokesčių ištaigą, kuliai bu
vo paduotas mokestinis pa
reiškimas.

S. Michelsonas atsiuntė tautiečiams sušelpti.
Keleiviui atviruką su SLA -----------------------
gražaus vasarnamio atvaiz- Kontrimai 
du. -Jo linkėjimus savo pa
rašais patvirtino M. Michel
sonienė, E. Mikužiūtė, N.

rugpiučio 24 d. Nors buvo 
darbo diena, bet velionio į 
amžino poilsio vietą paly
dėti iš Zaletskų koplyčios 
susirinko didelis draugų ir

Bronius Kontrimas su 
jmona buvo išvykęs savoGugienė, S. Barčus, P. Dar-

gis, J. Gegužis, dr. M. Vini- *>. «“•
kas ir dr. S. Biežis. ----------

Ačiū visiems!

J. Tuinila Kanadoje

J. P. Tuinila praeitą pir- Tnok^ttį 
madieni išvvko i Kanados

Kartu su jais pasivažinėjo 
ir Kanadoje. Grižo pereitą 
savaitę.

Atsiimkite permokėtą

Praeitą savaitę į policijos 
•ankas pakliuvo didelis bū

rys, net 40 vyrų iš įvairių 
Mass. valtijos vietų, sukčių 

i gauja, kuri už jų pačių dirb
tines automobilių nelaimes 
lis draudimo įstaigų gavo

pažįstamų būrys. Buvo atvy
kęs į laidotuves ir sūnus dr.

VYRIŠKŲ RCBV SIUVYKLAI
reikia patyrusių operatorių, taip pat 
pastriguotojų (su mašinom). Dirba 
lietuviai. Geras atlyginimas. Pasto
vus darbas, unijinė dirbtuvė. Gcriau- 
ios sąlygos. Netoli North Station. 

Telef. CApital 7-1085 arba 
Robert La*reitce Co.

217 Friend Street I!
Boston, Mass.

BUTAS NUOMAI
Nuo rugsėjo 1 d. išnuomojamas gra
žiame name, trečiame aukite gražus 
4 kambarių butas. Pageidaujama 
vienam žmogui arba mažai šeimai. 
Kreiptis j namo savininką ten pat 
antrame aukšte.

12 Swallow St, So. Bostoa, Mass.

Medžiagos Į 
Lietuvą

Pigiai parduodu geros kokybes^ 
[medžiagas siųsti giminėms i už
jūrius. Ne krautuvėj, privačiai. Pa-į 
kaiubinkint telefonu BL 8-397 

i.Mr. Gordon’ui po 6 vaL vak. Aš 
[ateisiu j Jūsų namus su pati 
[džiais. Geras pasirinkimas. Pi| 
i ir ger<>6 MEDŽIAGOS.

Peter Maksvytis
įCARPENTER A

Atliekam visokius namų tai 
įsynto darbus iš lauko ir viduje 
i pijazas, langus, duris, grindis,
> laiptus, dedame aliuminijaus lan 
įgus ir duris, darome virtuvės ka-Į 
Įbinetus ir kitokius vidaus įren 
j gimus. Naujiems pastatams turi 
i me įvairių standartinių projektų,
’ Darbas garantuotas. Pašaukit 
[dėl įkainavimo.

E. 4th St„ So. Bostone 
TeL AN 8-3639

rymų pakraštį, kur žada pa- s Bostono pajamų mokės-milioną dolerių, 
būti porą savaičių. Linkime čių Įstaiga atsiuntė ilgą są- | Iš suimtųjų patilta, kad, 

rašą asmenų, kurie yra per- pavyzdžiui, viena gengė iš 
— mokėję 1958 metų pajamų East Bostono nuo 1954 metų 

mokesčio, bet jiems negali- tuo būdu uždirbo 100,000 
ma permokėtų pinigų grą- dolerių. Jų specialybė buvo 
žinti dėl nasikeitusiu adre- “snfiVsvti ” VaH kas nnrs

gražių Įspūdžių.

Steponui Janelinui 
padaryta operacija

( ‘sufikšyti,” kad kas nors 
Jau rašėme, kad Steponas sų. Tame sąraše yra ir šito- Įvažiuotų Į jų automobilį 

Janeliunas guli Veteranų li- kios pavardės: prie Įvažiavimo į Sumner
goninėj Jamaica Plain. Rug-i John Aleksa (33 River-tuneli.
piučio 18 d. jam ten pada- vie\v St., N. Andover), Jo- Kiti sugalvodavo kitokių 
i vta sunki vidurių operaci- sephine Bakanauskas (34 ‘triksų” draudimui išgauti, 
ja. Ligonis jaučiasi geriau, Margin St., Hyde Park), Jo- Doverio policija išaiškino, 
bet, sako, dar bus reikalin- seph Blaziavicius (18 Han- kad automobilio priešakis 
g a vieną kaitą operuoti. |nagan St., Lavvrence), Vic- buvo kūju sudaužytas ir į 

Linkime ir tą operaciją tor Bublis (300 Shrunut upę Įstumtas, o kaltininkas 
žemaitiška kantrybe iškęsti Avė., Boston), John Futra- yra pavogto automobilio 
ir greitai išgyti. mentas (6 Eaton St., Camb- vairuotojas. 

Plvmouthe tokia oran oro
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Apygardos teismo teisėjui STASIUI VAITKEVIČIUI 

mirus, jo žmonai Magdalenai ir sūnums dr. Otonui ir inž. 

V Ulmaniui su šeimomis reiškiame giliausią užuojautą.

Lietuvos Teisininku Draugijos Bostono Skyriaus 
Valdvba ir Nariai

Buvusiam Amerikos Lietuviu Bendruomenės Bostono 
Apylinkės Pirmininkui ir Apygardos Valdybos nariui

dipl. teis. STASIU VAITKEVIČIUI mirus, 
jo liūdinčią šeimą: žmoną Magdaleną, sūnus dr. Otoną ir

dipl. inž. Vilimantą giliai užjaučia

Amer. Liet. Bendruomenės Bostono 
Apygardos ir Apylinkės Valdybos.

Poniai Magdalenai Vaitkevičienei, jos sūnums dr. Otonui 

ir inž. Vilimantui Vaitkevičiams su šeimomis dėl mylimo 

vyro ir tėvelio STASIO VAITKEVIČIAUS mirties, reiškiame 

giliausią užuojautą.

F. ir J. Gaideliai. A. ir A. Gustaičiai, F. Kirša. 
M. ir P. I^embertai. G. ir B. Mickevičiai.
E. ir S. Santvarai

Mūsų Gerbiamam Bičiuliui 

teisėjui STASIUI VAITKEVIČIUI netikėtai mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame p. M. Vaitkevičienę ir sūnus 

Otoną ir Vilimantą.

M. ir J. Gimbutai

pasamdė sunkvežimį su vai
ruotoju ir su juo susitarė, 

j kad jis greitai važiuodamas 
kliudytų kitą automobilį. Jis 

, tą padarė, bet jo mašinai at- 
jsimušus Į medi, pats vairuo- 
Į tojas buvo užmuštas. Gengė 
i mėgino gauti mašinos ir 
^vairuotojo draudimus.
Į Gengei, žinoma, padėjo 
jai lygūs advokatai. Dalis 
tos gengės jau nubausta, ki
ta laukia teismo, bet spėja
ma, kad dar dalis tebėra 
laisvėje.

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

ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą

UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE
Siuntiniai apdrausti, apmuitinti, taip, kad gavėjas nieke neprimoka, 

iš mūsų įstaigų siuntiniai siunčiami 3 karius į savaitę ir pasiekia 
adresatą laike 4-7 savaičių, oro paštu—8-12 dienų. Siuntėjų patogu- ' Į 
niui savo įstaigose turime didelį pasirinkimą geros kokybės impor
tuotų ir vietos gamybos prekių: medžiagų vyr. ir moter. paltams, ko
stiumams, dirbtinio šilko ir nytono, pamušalų, siūlų, adatų. Vilnoni- < i 
nių, kartūninių ir šilao skarelių. >ioter. ir vyr. marškinių ir kojinių. į į 
O3os batams su visais priedais—puspadžiais, vitpadžiais, odinio pa- t 
mušalo. Jpilų—iš .-.ustriijos. Laikrodžių. Importuojame patys—be tar
pininkų, todėl daugelį prekių galime pasiūlyti pirkėjams žymiai pige
sne kaina, pavyzdžiui, austriški deimanto stiklui pjauti rėžtukai, ' 1 
plaukams kirpri mašinėlės ir “Solingen” vok. skustuvus savo klijen- 
tams parduodame tis už $1.75 už štuką.

Atkreipiame dėmesį į mūsų standartinių siuntinių vertingumų pagal 
jų žemas kainas, ypač vaistų, siuvamų mašinų, akordionų ir maisto, 
siunčiamų per EUROPĄ.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:39 ryto iki 6:30 vai. vakaro 
o šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

ADRESAI:
397 A West Broad way„ SO. BOSTON 27, Mas*.

6 John St., WATERBURY, Conn., PL 6-6766

įSiuvėjas Valytoji
Vyriškų ir Moteriškų Ribų 

DAROMI PATAISYMAI
Kostiumai išprosijami jums 

belaukiant
Prieinamos kainos 

LEON CLEANSER
483 Broadvay, So. Boston

Jei Jums Reikia
i i įsigyti namus, apdrausti turtą, 

užpildyti mokestines formas 
(Inc. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės i
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

.Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadvay, So. Boston 
TeL AN - 8 - 6039

jųųųųųųųą»ųųųųr»ųųųųųų»ų»ų^

: V. Vadeiša t

Sav. Mykolas GUkeckAS.
HHHHHkMHMt*****************************************^

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
- PARDAVIMAS

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

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

ODA SIUNTINIAMS
« Parduodu pirmos rūšies odų, au-5 

elius, gatavus batus tinkamus ► 
iuntimui, padus, vitpadžius siun- pt yvivnicririFn lrnĮrm. p

^Atlieku visas batsiuvio darbus £ 
reit, sąžiningai ir duodu patari-p 
us apie odas. Adresas

173 Eighth SL, So. 
uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-

Jrus trečiadienius ir sekmad 
, Telefonas: AN 8-9056 a

: « lui

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkus.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ano S lai 4

j aao 7 iki I
546 B«OADWAY
SO. BOSTON, MASS
Telefonas AN 8-1320

TeL AV Z-492S

Dr. John Repskis
LIF-TUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir S-S
HedeiioraM ir Sventadieaiaiat 

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti UpbMo'e Corta, 

DOnCHKSTER, MA88.

ROCKINGHAM
POST TIME 1:M P.M. 
SATURDAYS 2:1 • PAK.
"Admitiion't ttis Šame «, the 

firit day yov came'*
ORANDSTAND SI .M 
CIUBHOUSE S2.M

|TAX INCL.t

GENERAL PARCEL & TRA VĖL C0. Ine.
308 WEST FOl'RTH ST„ SO. BOSTON 27. Mass. TELEFONAS: AN 8-5040 

(VIENAS BLOKAS NUO BROADU AY. EINANT ‘D’ STREET)
Siunčia Jūsų atneštus mums siuntinius Į Lietuva ir i kitus Sovietu valdomus kraštus. 
Muitas ir kitos išlaidos sumokamos pas mus. todėl -iunt'nių gavėjai nivkn neprimoka. Visi siuntiniai 
apdrausti, pristatymas garantuotas, nes iie siun čiami su Inturisto licenzijomis.
1' rime didelį pasirinkimų |VAt:UV MEDZIAGV ir odų i at ams n-momis kainomis. Gautas NAUJAS 
TRANSPORTAS austriškų deimantinių stiklui pinuti rėžtukų pnM.63 už niūkų, taip pat vokiškų plau
kams kirpti mašinėlių bei Solingen skustuvų po 91.75 už štuką.

{STAIGA ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryto ik i fi v;ik.. šeštadieninis nuo 8 iki I vai. pn piet. 
VISIS KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavimu patikimos įstaigos.

Bostono Skv naus Vedėjas MEČYS K AVALIAUSK AS

Visiškas
{taisymas $245

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

PASAUK DABAR 7 ' GE 6-1204

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

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

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

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

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

382a W. BROADWAY, tarp E ir F gatvių, S0. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius  ̂Ir

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
380 West Broadvray, So. Boston 27, Mass. TeL AN 8-6764
Persiunčiame Jašą sudarytus siuntinius | LIETUVĄ ir VISAS 

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

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

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KRElPKITfiS LIETUVIŠKAI 
~ Visi siuntėjai isitikiim. kad mūsų įstaiga greičiausiai 

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSYL
Siunčiame su Inturi.to įgaliojimais.

Siaatiniai priimami ka-dien nuo 9 iki 5 vaL vak. aetvirtadiaaMa
• ryto iki 7 vai. vak. ir iešt ^dieniais nno s ryto iki ? rai pa pietą 

YEhfcJAS: JoNAS AIHlMONlS

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis
I Atlieka visokius 
■aliejaus ir gazo vamzdžių j 
lir taisymo darbus. Kainos priei- 
Į narnos. Pirr. n-gu ką darote,

ibinkit, paklauskit mūsų kainų. 
Te^foaas CO 5-5839 

Į12 ML Vernon, Dorshester, Masa.{

TeL AN 8-2712 irba BĮ 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(L.ANDMUn)

laetuvia Gydytojas ir Chirurgą* 
Vartoja vėliausios koostrakeijee

X-RAY Aparatą 
Pritaikc Akiniua 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-S 
534 BROAI)WAT 

SOUTH BOSTON, MASS.
mo

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir ver- 
či Sv. Raštą į lietuvių kalbą

TeL AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas ušdarytaa.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

kreiptis:

14 Gartland Street

T«L: JA 4-4674

{APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudtiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt>. 
Visais irum rąncn reikalais
kreipds :

BRONIS KONTRIM 
•f tbe P—ce CeeutaMi

444 B. Brendtvay 
Beeten 27, Mam.

K AN 4-1741 Ir AN 8-2483

A. J. NAMAKSY
KKAL BSTATE A INSUkANCK

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Bea. 97 OMOLE STREET 

Weet Rosbnry, Ma
Tel. FA 8-5516

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laiktodžiai-Deimaatal 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taikome laikrodiiaa, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROAOWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4449

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

Telefonas

Brevdvay 
n. Maaa.

AN 8-4148
Moore MaJ-voa 

Sienoms

Beikmeny* Plamheriamo k 
Visokie GeleiieB Daiktai |


