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Sovietų Švedas Nikita 
Visiems Greit Atsibodo

Grasino Grįžti Namo ii Los Anteles, Paskui Nutarė Pasi
likti; Diskusijose su Unijistai* Ginčai Prie Nieko 

Neprivedė; Nepatenkintas, Kad Dėl Jo Paties 
Saugumo Nevisur Įleidžiamas; Siūlė Nusi

ginklavimu, Bet Niekas Jam Netilo.
Svečias iš Sovietų Rusi-;iš užkampio nepaleistų j jj 

jos, Nikita Sergiejievič šūvio ar nemestų kokį kietą 
Chi-uščiov, lanko Amerikos
miestus. Jis aplankė New 
Yorką, o iš ten nuskrido į 
Los Angeles, iš ten nuvyko 
j San Francisko, o paskui 
vyksta j Dės Moines, Iowa 
valstijoj, o iš ten grįš į Wa- 
shingtoną, kur turės pasita
rimus su prezidentu D. D. 
Eisenhovveriu ir sekmadienį 
išskris atgal į Sovietų Rusi
ją. Vėliau kiek Chruščiovas 
keliaus į Kiniją.

Visose savo kalbose 
Chruščiovas kalba apie tai
ką tarp Amerikos ir Sovietų 
Rusijos ir visur pasigria, 
kad Sovietų Rusijos raketa 
jau pasiekė mėnulį. o daž- 
nai primena amerikiečiams, 
kad jo toli skrendančios ra
ketos su atominiais ginklais 
yra paruoštos . . .

Svečias pasirodo labai 
jautrus. New Yorke ekono
miniame klube vienas žmo
gus paprašė jį atsakyti į 
klausimą, tai Chruščiovas

daiktą
Pereitą savaitę Sovietų 

diktatorius kalbėjo JT or
ganizacijos seime ir pasiūlė 
per 4 metus visiškai nusigin
kluoti. Bet apie nusiginkla
vimo kontrolę jis tik užsimi
nė, tuo tarpu kai per 12 
metų derybų rusai vis nesu
tinka, kad jų nusiginklavi
mas būtų kontroliuojamas. 
Todėl, Chruščiovo pasiū
lymas buvo pasitiktas, kaip 
dar vienas bolševikiškas mo- 
na&

Irake Nusirito 23 
‘Išdaviku’ Galvos

Irako diktatorius genero
las Kassim viešai nužudė 19

VISI KALBA APIE BUSV RAKETĄ MENULY J

Apačioj dešinėj prof. Lovel ir dr. Davies 
paleistos į mėnulį raketos signalų. Jie pir 
raketai tariamai atsimušus į mėnulį. Vir 
ta raketa tariamai pataikė. Viršuj 
apie į mėnulį paleistų raketą, apačioje ka

Anglijos observatorijoj klausosi Sovietų 
mieji pastebėjo, kad tie signalai sustojo, 
šuj kairėj rodoma vieta mėnulyje, kurion

iričUMkvujv anauv
irėje kiti klausosi tų pranešimų per radiją

armijos kariainkų kaip “iš- ŠUO Myli Vūffis Naujas Amerikos »47 Angliakasiai
davikus”, kurie norėjo gink
lais jį pavaryti iš valdžios. 
Kariškiai buvo sušaudyti 
miniai žiūrint Keturi civi
liai, buvę karaliaus laikais

užpyko ir pradėjo grasyti, aukšti valdininkai, buvo pa
kari jis galįs apleisti susirin- į karti, irgi kaip “išdavikai”.

Nekenčia Policijas

Brooklyne, N. Y., Izidore 
Silver namuose yra didelis 
šuva. Pereitą savaitę du plė-

SateUtas Padangėje^

Amerikos moks lininkai 
pereitą penktadienį paleido 
į padanges naują žemės pa
lydovą Vanguard IU. Nau-

Zuvo Kasykloje

Škotijoje, Chryston ang
lių kasykloje praeitą penk
tadienį įvyko baisi nelaimė. 
Kasykloje kilo gaisras ir da-

I susini,--h • šikai įsiveržė j Silverių na- r aplink ]fe angliakasių nebesuspėjokimą, jei ant jo šūkauja- Liaudies teismo pirminm-1 mą, apipiešė savininkus tr,4 T. - n Vnima* o Los Angeles jis'kas ir jo sekretorė, kurie išsinešė $3000 vertės viso- Į*1'^° kasyklos pabraukti. Kol
“grasino” tuoj pat vykti na- • nuteisė sušaudytuosius ir ei- kių brangesnių daiktų. Šu- lskY,a 1 aukst> es » m-v— — t__ *—i . .41.-.^, -u-u----- 1—va stebėjo kaip plėšikai va

gia, bet nieko jiems nedarė, 
tik uodegą vizgino.

mo, nes Los Angeles majo- vilius mirti, po ekzekucijos
ras pasakė ką tai nemalo
naus. Tas majoras priminė 
Chruščiovui, kad amerikie
čiai geriau kariaus iki mir
ties negu leis save Chruščio
vui “palaidoti”.

San Francisko mieste 
Chiuščiovas turėjo pasikal
bėjimą su aštuonių unijų va
dais, kurie norėjo su juo pa-

išskrido į komunistinę Kini 
ją, nežinia poilsiui, dery
boms ar pasimokyti, kaip 
teisti neklaužadas.

SOVIETAI TRUMPINS 
DARBO LAIKĄ

Sovietų Rusija žada 1960 
metais įvesti pas save 40 va- 

sikalbėti. Po trijų valandų Į landų darbo savaitę, 5 die-• s i, * »«  • •• . • • B.-L m A L. J* L.pasikalbėjimo unijistai priė- 
j oišvadą, kad su Nikita ne
galima vesti rimtų diskusi
jų, nes jis jų žodžius arba 
iškraipė, arba, nuslysdamas 
nuo temos, pakiša visai ki
tus klausimus, arba stačiai 
koliojasi, jei koks nors klau
simas jam yra nepatogus. 
Kalbant apie laisvėės nebu
vimą Rusijoj, Chruščiovas 
pasakė: “Aš esu darbininkų 
klasės diktatorius ir aš ginu 
juos nuo kapitalizmo ir 
sprendžiu, kokios dietos jie 
turi laikytis”.

Kai jis sakė “dieta”, jis 
turėjo galvoje, kiek laisvės 
duoti darbininkams . . . Pa
sirodo, kad G. Meany buvo 
teisus, pasikalbėjimas tarp 
Chruščiovo ir unijistų neda
vė jokios naudos. G. Meany 
sakė, kad su diktatorių ne
verta iš viso kalbėtis, nes 
tai bus tik burnos aušini
mas.

Svečias iš Maskvos buvo 
labai nepatenkintas, kad 
jam nebuvo leista aplankyti 
Disney filmų gamyklą. Jis 
ten nebuvo leidžiamas jo 
paties saugumo sumetimais, 
kad filmų studijoj kas nota

nas per savaitęę buvo dirba
ma po 7 valandas, o šešta
dienį 5 valandos. Kai kurio
se pramonės šakose sutrum
pintas tdarbo laikas jau 
praktikuojamas.

Maskva žada ir kitą gera- 
dėjystę darbininkams. Mini- 
malinis darbininkų uždarbis 
bus pakeltas iki 450 rublių 
per mėnesį, o dabar jis yra 
300 rublių mėnesiui.

Kai plėšikai pasisalino, 
buvo pašaukta policija. Dt 
detektyvai atvyko apžiūrėti 
apiplėšto buto ir apklausi 
nėti Silverio šeimą, šuo, 
kaip tik pamatė policinin
kus, tuoj pradėjo loti ir grie
bė įstatymų dabotojus už 
kojų. Abu policininkai buvo 
šiek tiek apkandžioti.

Kodėl šuo myli vagis ir 
nekenčia policininku, lieka 
neišaiškinta pasalptis.

kas atrastas tik vienas la- 
lias ir nusileidžia iki 319 , vonas, bet mažai bėra vilties 
mylių nuo žemės. Jo greitis rasti kitus 46 angliakasius 
svyruoja nuo 18,567 mylių . gyvus kasykloje. Begesinant 
per valandą iki 12,631 my- kasyklos gaisrą, kasykla bu 
lių per valandą. i vo užlieta vandeniu ir da

Naujasis satelitas yra i bar gelbėtojai laukia, kada 
jau dvyliktasisi Amerikos į jie galės nusileisti į kasyk- 
mokslininkų paleistas. Jis
sveria 100 svarų — 50 svarų 
įvairių instrumentų ir 50

Unijų Konvencija Tariasi 
Boikotuoti Komunistų Prekes
Unijos Įkuria Fondą Streikuojantiems Remti; Svarsto

ma* Klausimas Paskelbti Boikotą Bolševikiškų Kraš
tų Prekėms, Kaip Pagamnitoms Nelaisvų Dar

bininkų; Aptaria Visus Svarbiausius Darbi
ninkų Judėjimo Klausimus.

Tito Revizionistas 
Ir Tuo Giriasi

Jugoslavijos diktatorius 
Tito, kalbėdamas Juodkal
nijos viename mieste, pasi
gyrė, kad jis esąs revizionis
tas. Jis sakė, kad Jugoslavi-

San Francisko mieste 
vyksta Amerikos unijų -dvi- 
metinė konvencija. ADF - 
CIO unijos dabar jungia 
apie 14,000,000 darbininkų 
ir tarnautojų ir visų unijų 
atstovai dalyvauja konven
cijoj.

Konvencija kol kas apta
rė plieno streiko padėtį irjos komunistai bando ką 

nors vis geriau padaryti iri nutarė įkurti streiko fondą, 
todėl keičia savo įstatymus, į kurį kiekvienas unijistas 
keičia praktiką, bet esmėje, yra kviečiamas mokėti po 
girdi, pasilieka komunistai vienos valandos uždarbį per 
ir lenimstai.

Tito kvietė komunistus iš 
kitų kraštų atvykti ir pasi
žiūrėti, kokią pažangą Ju
goslavija padarė po to, kai 
ji pradėjo gyventi savaran
kiškai ir nebeseka aklai 
Maskvos pavyzdžiu.

JAMES HOFFA 
IR VĖL BEDOJE

12Mlš£ SENŲ

john Slattery, 38 metų, iš 
Bronx, N. Y., prisipažino 
nžmašfs savo i metų sū
ru ir užkasęs šiukšlių krū
voj. Jis yra nepataisoma* 
tirt naktis.

Čia Parduodama 
20,000 Vaikų Kasmet

Amerikoje kasmet par
duodama mažiausiai 20,000 
mažų vaikų įsūninimo rei
kalui. Daugeliui šeimų, ne
turėdami savo vaikų, sten
giasi įsūninti ar įdukrinti 
svetimus vaikus, bet tokių 
vaikų nėra užtenkamai, to
dėl atsirado “beibių juoda
sis turgus”. Apsukrūs ver
telgos norintiems parūpina 
vaikų iš be vyro gimdžiu
sių moterų, arba iš atvežtų 
iš užsienių kūdikių ir norin
čius vaikų turėti aprūpina 
beibėmis.

T e i s i n inkai reikalauja, 
kad visose valstijose būtų 
griežčiau prižiūrima vaikų 
įsūninimas, nes dabar virš 
pusės visų vaikų įsūninama 
veik be jokios priežiūros.

svarų dėžė. Jis bėgios ap
link žemę 30 metų.

Plieno Streikas
Vis Dar Tęsiasi

Plieno streikas jau tęsia
si vienuoliktą savaitę ir jo 
galo dar nematyti. Preziden
tas D. D. Eisenhower atsisa
kė į tą streiką kištis, kol abi 
pusės neprašys jo tą daryti, 
arba kol streikas neprives 
krašto ūkį prie krizės. Tuo 
tarpu bedarbių skaičius dėl 
streiko didėja visame kraš
te, jau daug ir stambesnių 
dirbtuvių pradeda trūkti 
plieno. Darbininkų unijos 
pradeda rūpintis sukelti pi
nigų plieno darbininkams 
remti, nes daug darbininkų 
dėl streiko jau atsidūrė ne
mažame varge.

Šios savaitės pradžioje 
derybos atnaujinamos tarp 
unijos ir darbdavių, nors, at
rodo, kad nei viena, nei ki
ta pusė dar nėra pasiruošu
sios kovą baigti.

Nėra taip trumpos akimir
kos, kad jos nebūtų galima ge
ram sunaudoti.

Chesterfield

los gilumą ieškoti savo din 
gūsių darbo draugų. Iš viso 
nelaimėje bus žuvę 47 vy
rai. Tai yra didžiausia ka
syklos nelaimė Škotijoj bė
gyje kelių dešimtų metų.

Prezidentas Giria
De Gaulle Programą

Prezidentas D. D. Eisen- 
hovver labai prielankiai at
siliepė apie gen. de Gaulle 
programą Alžyro klausimui 
spręsti.

De Gaule siūlo Alžyro gy 
ventojams teisę patiems 
spręsti savo likimą. Jie ga
lės 4 metai po karo galo 
balsavimu pasisakyti už ne
priklausomybę, už autono
miją arba už visišką susijun
gimą su Prancūzija

Amerika, matomai, rems 
prancūzus Jungtinių Tautų 
organizacijoj, kai ten bus 
svarstomas Alžyro klausi
mas.

Japonijos sostinė Tokio 
dabartiniu laiku turi jau 9,- 
100,539 gyventojus ir tokiu 
būdu pasidarė didžiausias 
pasaulio miestas. Antroj vie
toj eina Londonas, Anglijos 
sostinė, kur dabar yra 8,- 
250,000 gyventojų ir New 
Yorke skaitoma šiek tiek 
mažiau 8 milionų gyvento
ją

Darbo sekretorius pagal 
naujai kongreso priimtą įs
tatymą reikalauja iš vežikų 
unijos vado J. Hoffa pasi
aiškinti, ką jis padarė savo 
unijai apvalyti nuo raketie- 
rių. Pagal naująjį įstatymą 
J. Hoffa gali išlėkti iš uni
jos vadovavimo.

Vežikų unijai teismo pas
kirti prižiūrėtojai pasiūlė 
teismui nutarti, kad J. Ho
ffa būtų išmestas ne tik iš 
unijos pirmininko vietos, 
bet ir unijos dėl piniginės 
netvarkos jo vedamame uni
jos Detroito skyriuje.

DANTŲ GYDYTOJAI
LAIMĖJO SVETAINĘ

Amerikos dantų gydyto
jai pereitą savaitę baliavojo 
Waldorf - Astoria viešbučio 
salėje, kurioje New Yorko 
miestas norėjo vaišinti N. 
Chruščiovą. Dantų gydytojų 
draugija jau seniai buvo sa
lę užsakiusi ir ji nesutiko 
salę užleisti svečiui iš Mas
kvos. New Yorko miestas tu
rėjo svečią vaišinti kitame 
viešbutyje.
"nai j as pirminink as~"

mėnesį. Tas fondas bus nau
dojamas plieno pramonės 
darbininkams remti, o vė
liau bus sudarytas pastovus 
fondas ir kitiems streikam 
remti. Atskiros unijos irgi 
Dasižadėio daužiau Dara-a------ -er — «
mos duoti streikuojantiems 
plieno darbininkams.

Konvencijoj kalbėjo dar
bo sekretorius. Jis įspėjo 
darbdavius, kad jie daro 
klaidą tęsdami plieno strei
ką, bet jis negalėjo daug ką 
pasakyti dėl streiko užbai
gimo, nes vyriausybė dar 
nenori į tą ginčą kištis.

Unijų konvencija tarp ki
tų klausimų aptaria bolševi
kiškų kraštų gaminių boiko
to reikalą. Kadangi bolševi
kiškuose kraštuose darbinin
kai neturi organizacijos lai
svės ir negali turėti laisvų 
unijų, tai tokių darbininkų 
pagamintos prekės reikia 
skaityti, kaip nelaisvų dar
bininkų darbu gamintos ir 
turėtų būti visuose laisvuose 
kraštuose boikotuojamos.

Darbininkų unijų konven
cija vyksta kovingoj nutai- 
koj. Joje aptariami klausi
mai, kurie rūpi visiems dar
bininkams.

RAKETA - LĖKTUVAS 
JAU IŠBANDYTAS

Kanados Quehec provinci
jos ministeriu pirmininkui 

.M. Duplessis staiga mirus... 
jo vieton išrinktas Paul 
Sauve, 52 metų amžiau*.

Pereitą savaitę Amerikos 
mokslininkai paleido skristi 
raketą - lėktuvą, kuris turi 
iškilti iki 125 mylių į aukš
tybes ir skristi 4000 mylių 
greičiu per valandą. Tą ra
ketą - lėktuvą vairuos pilo
tas.

Pirmas bandymas su X- 
15 buvo sėkmingas, jis la
kūno vairuojamas nuo jį 
nešusio didelio lėktuvo 
1400 mylių per valandą 
greičiu, nuskrido į nusileidi
mo vietą vieno išdžiūvusio 
ežero dugne.*

Jungtinių Tautų komisija 
Laose pradėjo studijuoti 
vyriausybės patiektus do
kumentus apie Vietnamo ir 
Kinijos komunistų kišimąsi 
į Laoso pilietinį karą.

Kautynės fronte žymiai 
sumažėjo, gal dėl to, kad JT 
komisija atvyko stebėti, kas 
Laose darosi.
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LIETUVIŲ MEMORANDUMAS
Amerikos Lietuviu Taryba paruošė naują memorandumą ir 

pasiuntė prezidentui Eisenhoweriui. Jame prašoma drąsiai kelti 
pavergtųjų tautų išlaisvinimą, kai jis susitiks su Kremliaus dik
tatorių Nikita Chruščiovu. ALTo v-jo k-to rašte JAV prezidentui 
sakoma:

Ryšius su artėjančiu Sovietų i priespaudos ir kruvino teroro

ĮDOMUS PALYGINIMAI

pagalba. Tikrasis Rusijos žmo
nių nusistatymas buvo aiškiai 
parodytas rinkimuose į Steigia 
mąjj Seimą.

3. Ypatingu griežtumu turėtų 
būti atremti melagingi Sovietų 
premjero teigimai, liečią Lietu
vą, Latviją ir Estiją. Jis ne. 
mirkčiodamas tvirtina, kad tų 
Pabaltijo valstybių padėtis So
vietų Sąjungoje esanti panaši j 
Tesąs, Arizonos ir Kalifornijos 
padėti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Visiems yra žino
mas faktas, kurį patvirtino spe
cialus Kongreso Komitetas, kad 
Pabaltijo valstybės, Stalino-Hi- 
tlerio sąmokslo pasėkoje, buvo 
užimtos raudonosios Sovietų ar. 
mijos ir prievartos bei neteisė
tumo keliu įjungtos į Sovietų 
Sąjungą.

4. Turėtų būti atkreiptas dė
mesys į tai, kad Chruščiovas, 
reikalaudamas nesikišti į komu
nistinės imperijos vidaus reika
lus, tuo pačiu metu pasilieka 
sau teisę organizuoti, remti fi
nansiškai ir diriguoti ardančią 
komunistų veiklą laisvojo pa. 
šaulio kraštuose su Jungtinėmis 
Valstybėmis įskaitytinai. Ame
rikos Lietuvių Taryba mano, 
kad ši dviveidė politika turėtų 
būti griežtai pasmerkta, kaip 
viena pagrindinių priežasčių, 
kurios drumsčia tarptautinius 
santykius ir sukelia nuolatinį 
pavojų taikai.

Amerikos Lietuvių Taryba 
nuoširdžiai įvertina nepaliauja
mas prezidento pastangas ieško
ti teisingos ir pastovios taikos 
ir pilnai pasitiki, kad jis nebus 
nukreiptas nuo savo daug kartų 
viešai išreikšto įsitikinimo, jog 
patvari ir teisinga taika priva
lo remtis visų tautų laisve.

Sąjungos ministerio pirmininko 

Nikitos Chruščiovo atvykimu į 

Jungtines Amerikos Valstybes 

ir būsimais jo pokalbiais su 

prezidentu Ehvight D. Eisen- 

howeriu Amerikos Lietuvių 

Taryba, kuri apjungia didelį lie

tuvių kilmės Amerikos piliečių 

organizacijų skaičių, laiko savo 

pareiga pareikšti:

Pirma.—visiškai aišku, kad 

Chruščiovas nėra atsisakęs ag

resyvios bei ekspansinės politi

kos, kurią praktikavo jo pirm

takas Juozas Stalinas, bet prie

šingai, jis tęsia tą pačią politi

ką ir siekia to pačio tikslo—ko

munizmo viešpatavimo pasau

lyje;
Antra, —Nikita Chruščiovas 

atvyksta į šią šalį ne dirvą 

ruošti tarptautiniam susiprati

mui bei eventualiai taikai, bet 

sustiprinti savo naują, agresy

vią, prieš Vakarų demokratijas 

nukreiptą akciją, kurią jis pra

dėjo 1958 m. lapkričio 27 d., 

pateikdamas didžiosioms Vaka

rų galybėms ultimatumą dėl 

Berlyno. Kad taip yra, liudija 

Sovietų Sąjungos užsienių rei

kalų ministerio Gromyko lai

kysena neseniai įvykusioj Žene

vos konferencijoje ir gausūs 

paties Chruščiovo pareiškimai, 

grasiną sunaikinimu toms ša

lims, kurios nepriims jo sąlygų 

taikingam sugyvenimui:

Trečia. — jokio nuolaidumo 

nerodanti Chruščiovo laikysena

M" jv agirsv v uintK'

kartą pademonstruoti jo rašy

tame straipsnyje ‘Apie taikingą 

sugyvenimą”, kuris neseniai til

po “Foreign Affairs” žurnale.

Amerikos Lietuvių Tarybos 

nuomone, šie faktai rodo, kad 

dabartinis Sovietų Sąjungos 

valdovas savo atvykimu į 

Washingtoną ir savo pokalbiais 

su JAV prezidentu siekia susti

printi savo prestižą pasaulinio 

komunizmo sąjūdyje, išgarsinti 

aavo programą, skirtą komunis

tinės imperijos galybės praplė

timui, ir sutvirtinti Kremliaus 

varžtus pavergtoms bei prispau

stosioms Europos ir Azijos 

tautoms.

Amerikos Lietuvių Taryba 

yra giliai įsitikinusi, kad tokia 

iššaukianti Sovietų imperijos 

vado laikysena neprivalo likti 
beį tinkamo atsakymo, nes prie
šingu^ atveju galėtų susidaryt* 
įspūdis. kad silpnėja vadovau

jančios laisvojo pasaulio galy

bės nusistatymas prieš agreso

rius. Atsakymas į Chruščiovo 

reikalavimus bei teigimus turė

tų būti griežtas, aiškus ir kuo 

plačiausiai išgarsintas.

Todėl Amerikos Lietuvių Ta

ryba pataria:

1. Chruščiovo teigimas, kad

Sovietų Sąjunga turinti išimti

ną teisę kontroliuoti buvusiųjų 

laisvų ir nepriklausomų tautų 

likimą, privalo būti atmestas; 

yra faktas, jog tos visos tautos 

neteko savo teisių ir laisvių to

dėl, kad prieš jas buvo vartoja

ma jėga. jėgos grasinimai ir ^ėl jų propagandai pri 
klasta, sulaužant tarptautines _ ‘

sutartis bei įsipareigojimus 

nesiskaitant su persveriančia tų 

kraštų žmonių dauguma.
2. Jungtinių Valstybių vy

riausybė papunkčiui turėtų at

remti grubius istorinių faktų 

iškraipymus, kuriuos atliko 

Chruščiovas. Nors šio krašto 
vyriausybė nekovoja prieš ko

munistinį Rusijos režimą, kaip 
toki, lygiai kaip ji nekovoja ir 

prieš jokią kitą politinę sistemą 

•vėlimuose kraštuose, bet ji tu

rėtų atitaisyti aiškius prasilen

kimus su tiesa, liečiančius vadi

namųjų socialistinių respublikų 

atsiradimą. Yra faktas, kad net 
ir komunistinį režimą pačioje 
Rusijoje įsteigė nedidelė mažu. 

ma, pavartodama jėgą prieš di
delę Rusijos gyventojų daugu
mą. ir jisai išsilaiko brutalios

V XK>, U»V>. iiVmVi

208 MILIONŲ VERGŲ BOSAS

Taip visokiais Stalino nedaliais apsikabinėjęs atro
do didžiausios pasauly vergų imperijos viešpats Ni
kita Chruščiov, kuris šiuo metu važinėjasi Amerikoj.

Trys klausimai
Sovietų diktatorius Niki

ta Chruščiov pasirodė ame
rikiečiams ir, reikia pasa
kyti, kad jis “veidu į purvą 
netrenkė/’ kaip rusai sako. 
Jis yra iškalbus ir gali savo 
nuomonę ir Maskvos impe
rializmą atstovauti su plačia 
šypsena, o kai kada ir su 
kumščia grasindamas.

Amerikiečiai jam davė 
nemažai ir įvairių klausimų 
ir veik į visus Chruščiovas 
atsakinėjo, kaip litaniją 
kalbėdamas. Bet buvo ir to
kių klausimų, į kuriuos Ni
kita visai nesiteikė atsaky
ti, arba dėl kurių jis parau
donavo, kaip virtas vėžys ir

£ ko pasipūtė, lyg rimtai supykęs Amenkoe lietuvių Taryba {^akutes.

Jis buvo paklaustas pa
aiškinti savo vaidmenį (ro
lę) Stalino tironijos laikais!

Į tą klausimą Chruščiovas 
atsiliepė, kad tai yra “pro
vokacinis klausimas” ir pa
dėjo rašteli su klausimu į 
šalį . . .

Ką gi jis darė Stalino lai
kais? Jis buvo Stalino arti-

tikisi, kad artėjančius pasitari
mus su Sovietų Rusijos premje
ru prezidentas panaudos progai 
pakartoti šituos principus ir tuo 
pačiu paskatins laisvojo pasau
lio ir anapus Geležinės Uždan
gos gyvenančius žmones su
jungti savo jėgas bendrai ko
vai už laisvės ir demokratijos 
idealus.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vykdomasis Komitetas 
L. šinutis, Prezidentas 

_• Dr. P. Grigaitis, Sekretorius 
ębieago, 1959 m. rugsėjo 10 d.
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NE DVEJOPAS MATAS

Mielas Keleivio Skaityto
jas atsiliepė į mano straip
snį dėl Rastenio išpažinties 
ir iškėlė kai kuriuos tikrai 
svarbius punktus, bet, gai
la, jie maža ką turi bendro 
su mano iškeltu klausima

Mano pastabų tikslas bu
vo ne teisinti Rastenį, ar jį 
kaltinti, bet tik atkreipti vi
suomenės dėmesį, kodėl bol
ševikinės spaudos žalusiai 
paskelbė Rastenio išpažintį,

reikė iš Stalino policijos ar- 
ir chyvų išvilktų parodymų.

Taigi, aš kalbėjau ne apie 
pačią išpažinti, o tik apie 
jos panaudojimą. Čia ir glū
di visas nesusipratimas tarp 
manęs ir Keleivio Skaityto
jo : mes kalbame apie tą pa
tį dalyką, bet iš visiškai 
skirtingo taško.

Tiesos, Naujienų ir Vie
nybės neskaitau, todėl ne
turėjau progos susipažinti 
su pilnu Rastenio išpažin
ties tekstu, taip pat nema
čiau ir Rastenio pareiškimo 
Darbininke, o be tų pagrin
dinių dokumentų ir norėda
mas nebūčiau galėjęs pada
lyti pilno bei teisingo minė
tos išpažinties Įvertinimo.

Žinovai išskaičiavo, kad 
Amerikos fabriko darbinin
ko atlyginimo vidurkis yra 
beveik penkis kartus auk
štesnis negu Sovietų Sąjun
goje ir kad Sovietijos dar
bininko darbo našumas yra 
beveik 3 kartus mažesnis 
negu Amerikoje.

Amerikoje vienas žemės 
ūkio darbininkas pagamina 
tiek, kad jis gali pats išsi- 
maitint ir dar 20 žmonių iš
maitinti, o Sovietų Sąjun
goj jis tegali tik 4 kitus as
menis išmaitinti. Vadinasi, 
žemės ūkio našumas Sovie- 
tijoje yra penkis kartus ma
žesnis negu Amerikoje.

“VISKO DAUG”

Sovietų komunistai vis gi
riasi, kad pas juos “vsiego 
mnogo”—visko daug, bet 
iš jų pačių spaudos sužino
me, kad, pavyzdžiui, Orio 
mieste, kuriame gyvena 
150,000 gyventoju, tėra vie
na skalbykla su penkiomis 
skalbiamomis mašinomis, iš 
kurių tik trimis tegalima 
naudotis, nes dvi yra suge
dusios.

Nr. 66. Rugsėjo 23,

yra kaip “negyva žiurkė, 
kuri įstrygo į gerklę ir jos 
nei nuryti, nei išspiauti ne
galima.” Tai viskas. Nikita 
nepasakojo nuvalkiotos pa
sakaitės, kad Vengrijoj su
kilo “fašistai” arba, kad ten 
užsienių “imperialistai” su
kurstė vengrus sukilti ir tei
sėta vengrų valdžia prašė 
rusų pagalbos sukilimui nu
malšinti. Ne. Tokių kvailų 
pasakų Chruščiovas apie 
Vengriją nepasakojo. Jis tik 
parodė savo didelį nepasi
tenkinimą, kad vengrų 
kraujas jam vis dar viešai 
primenamas . . . Čia ponas 
Chruščiovas pasirodė esąs 
tikra žiurkė ir, nelaimei, vi
sai dar nepadvėsusi. Juk ir

KNYGOS JAUNIMUI

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk- 
iami vaikams dovanas, vi- 
uomet atsiminkite knygą ir 
ą dovanokite. Keleivio ad

ministracijoje galite gauti 
ias jaunimui tnkamas kny

gas:
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnės gra

žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai
na ............................................ $1.30.

GINTARtLfi, J. Narūnės graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusL di-

mas bendradarbis, paklus- , to klausimo Chruščipvas

delio formato. Kaina ...............$0.96.
žiurkė, jei ką suėda, jokių p^AKėčIOS, A. Giedrius, 
išmetinėjimų ir jokio sąži
nės graužimo “nepripažį
sta.” Suėdė, prarijo ir dai
rosi, ką dar suėsti...

Trečias klausimas, kuris 
Chruščiovą išvedė iš lygsva
ros, buvo apie rusų laisvę 
informuotis ne tiktai iš bol
ševikų valdžios šaltinių. Dėl

nūs Stalino valios vykinto
jas ir yra atlikęs Stalinui 
daugybę kruvinų ir purvinų Įstatu (

ėmė sakyti melagingą pa 
jis .^u.preti- 
wėriu) ąufl*

£ tacęi.meliėsU ■

nėmas.-Friipinimasf.jo darbų 
“Stalino tironijos laikais” 
svečiui visai nepatiko ir jis 
teikėsi užsigauti... Supran
tama kodėl ir niekas iš ame
rikiečių per daug nesistebė
jo, kad Nikita nenori nese
ną ir šlykščiai kruviną savo 
ir Stalino praeitį prisiminti.

Kitas klausimas, kuris 
Nikitą išvedė iš lygsvaros, 
buvo apie Vengriją. Jis bu
vo paklaustas, kuo jis patei
sina vengrų tautos laisvės 
nuslopinimą?

Užuot atsakęs į tą klau
simą, Chruščiov užsipuolė 
amerikiečius, kad kai ku
riems jų vengrų klausimas

Šia proga noriu pažymė
ti, kad už mano straipsnely
je pareikštas mintis esu at
sakingas aš pats vienas, bet 
ne kokia partija ir tuo la* 
biau ne partinė vadovybė, 
nes jau virš dvidešimties 
metų, kaip jokiai partinei 
vadovybei n e p riklausau. 
Esu dėkingas, kad Keleivio 
Skaitytojas nepatingėjo at
siliepti į mano pareikštas 
mintis ir tuo būdu davė man 
progos patikslinti kilusius 
neaiškumus.

Andrius Valuckas

stybių yi.,— 
lankymosi meta i 

Kai Chruščiovas tą pasa
kė, koks tai balsas iš minios 
svečių sušuko: “Atsakyk j 
klausimą!” Taip “paskatin
tas” Chruščiovas užsiuto ir 
ėmė grasinti, kad jis čia at
vykęs ne tam, kad kas ant 
jo šūkautų ir jeigu, girdi, 
norite, aš galiu tuoj namo 
važiuoti.... Namo betgi jis 
nevažiavo ir po pykčio sce
nos paaiškino, jog informa
cijų laisvė yra kiekvienos 
vyriausybės reikalas .. .

Taip Chruščiovas “pasi
aiškino,” kodėl Rusijoj žmo
nės turi klausytis per radi
ją, skaityti spaudoje, ir ma
tyti televizijoj tiktai tą, lą 
vyriausybė jaams leidžia 
skaityti, klausytis ir matyti.

Žinoma, toks atsakymas 
nėra joks atsakymas ir, ma
tomai, Chruščiovas negali 
atsakyti Į klausimą, kodėl 
208 milionų žmonių neturi 
spaudos laisvės, neturi in* 
formavimosi laisvės, neturi 
žodžio laisvės ir neturi visų 
kitų demokratinėse šalyse 
žmonėms priklausomų lais
vių. Sovietijos gyventojai 
turi žinoti tik tą, ką diktatū
ros valdžia leidžia jiems ži
noti; turi klausytis tik to,

60,000 ketvirtainių mylių!
Tarp Indijos ir komunis

tinės Kinijos aukštais Hi
malajų kalnais perbėgo 
juodas (o gal raudonas?) 
šuniukas. Abejose kalnų 
šonuose kalbama apie tai
ką ir abejose niošiamasi 
reikalui priėjus nesitenkinti 
taikiais žodžiais.

Reikalas toks: Kinija pa
reikalavo iš Indijos maž
daug 60,000 ketvirtainių 
mylių žemės plotų, kurie ne
va tai turį priklausyti Kini
jai. Indija į tai atsako, kad 
kinams nfltkas iš Indijos že
mių nepriKlauso ir jie nie
ko negaus. Iš abiejų pusių 
viskas pasakyta taikiai, bet 
Indija neiškentė nepridūru- 
si, kad ji savo teritorijų ne
liečiamybę gins visomis jė
gomis . . .

Po tokio pasikalbėjimo 
senoji tariamos draugystės 
ir sugyvenimo dvasia išbė
go pasislėpti į Himalajų 
kalnus, kur “baisieji sniega- 
vyriai” savo lizdus suka.

Įdomu, kad į Indijos ir 
Kinijos ginčą įsikišo “drau
giškai” ir pirmą kartą gin
če tarp komunistinės ir ka
pitalistinės šalių visai beša
liškai Maskva. Maskviniai 
ponai pataria abiem šalim 
savo ginčą išspręsti taikiai 
derybomis ir neduoti progos 
piktiems Vakarų kapitalis
tams kišti savo nosį į dviejų 
didžiųjų Azijos tautų -santy
kius. Toks yra Maskvos pa
tarimas.

“Piktieji” Vakarai kol 
kas visai ir nesiskubina kiš
ti savo “nosį” į Azijos di
džiųjų valstybių ginčus. Ir 
kam tą daryti, jei kinų ko
munistai patys taip gražiai 
Vakarams patarnauja?

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

NAKTYS KARALISKIUOSE, Liu
do Dovydėno apysaka, 168 psl.,
kaina ........................................ $2.00

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

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ................................. $2.00

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

LEKUčIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakojimai ma-

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Kairio 
Irsimu ąS,SQ

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

esc
BMtee 27.

LIETUVĄ SUSOVIETINO 
KAIP RUSAI

Apie tai skaitykit knyge
lę—Lietuvos sovietizacija, 
kurią parašė Lietuvos žy
mus teisininkas prof. M. 
Roemeria. Kaina 35 centai.

Galite gauti Keleivio admi
nistracijoje.

ką diktatūros valdžia lei
džia jiems klausytis. Todėl 
Sovietų Sąjungą ir vadina
ma vergų kraštas, kur tik 
Chruščiovai turi laisvę, o 
viri kiti gyventojai yra 
smurto valdžiai vetgaL

Nusi ginkluokime!
Chruščiovas pasiūlė Va

karų valstybėms nusigink
luoti. Jei tikėti Nikei mela
giui, Maskva sutinka nusi
ginkluoti iki paskutinio ka
reivio ir net savo policiją 
sumažins, jei Vakarų vals
tybės sutiks tą* patį padary
ti! Ar ne gražu? Dvylika 
metų diplomatai kalba apie 
nusiginklavimą, o štai, at
važiavo Nikita Sergiejievič 
į New Yorką ir visą reikalą 
vienu rankos mostelėjimu 
išsprendė! Velnią jis iš
sprendė, begėdiškas plepe- 
ris ir paleistaliežuvis!

Kadaise gyvuliai ir pauk
ščiai sušaukė didelį kongre
są ir tarėsi nusiginkluoti. Il
gai tarėsi. Gyvuliai aštriais 
nagais siūlė visiems gyvu
liams dantis išlupinėti . . .

Gyvuliai su aštriais dan
timis siūlė visiems nagus 
išplėšti. Ir taip kiekvienas 
siūlė kitus nuginkluoti, tik 
savo ginklus pasilikdamas.

Pagaliau paėmė žodį Mi
ša Sergiejievič, žinomas vi
soje girioje meškinas ir pa
darė tokį pasiūlymą:

Šalin dantis ir nagus! ša
lin ragus ir kanopas! Nusi
ginkluokime! Kas už tai
ką, ateikite į mano švelnų 
glėbį, kad aš galėčiau jį prie 
savo širdies prispausti.

Kvailių neatsirado gyvu
lių karalystėje. Vargu jų at
siras ir besišypsančių diplo
matų kongrese ar nusigin
klavimo konferencijoje . . .

Alžyro ateitis

Prancūzija siūlo Alžyro 
gyventojams patiems spręs
ti savo ateitį. Keturi metai 
po karo pabaigos, visi Al
žyro gyventojai galės pasi-

i inkti, ar jie nori skiltis nuo 
Prancūzijos, ar nori įsijung
ti į Prancūziją, ar gal nori 
plačios autonomijos, kuri 
užtikrintų visų Alžyro gy
ventojų laisvę ir gerbūvį!

Toki pasiūlymą praeitą 
savaitę padarė Prancūzijos 
prezidentas gen. de Gaulle 
kalboje apie Alžyro ateitį.

Pasiūlymas nepaprastas. 
Alžyro maištininkai dabar 
stovi prieš nelengvą pasi
rinkimą. Jei jie ir tęs karą, 
jie jo visvien nelaimės. Jei 
nutrauks karą, tai ar jie pa
sirodys politinėje veikloje 
užtenkamai stiprūs, kad su
kurstytų įvairių tautybių Al
žyro gyventojus už nepri
klausomybę, kurios jie rei
kalauja?

Gen. de Gaulle planas 
yra drąsus ir įdomus. Dau
gelis prancūzų tą planą kri
tikuoja, kaip per daug rizi
kingą, bet galų gale ir pran
cūzai ir visi kiti žmonės ži
no, kad Alžyro ateitis pa
reis nuo to krašto gyvento
jų sprendimo. Todėl gal ir 
“rizikas” nėra jau toks di-' 
delis, bet užtat toks planas 
gali pagreitinti Alžyro karo 
galą.

Poniute Petrikienė
Šiame Keleivyje skaity

tojai ras įdomų L. Norkaus 
straipsnį apie bolševikiškų 
ekskursantų į Lietuvą pra
nešimus apie bolševikišką 
rojų Lietuvoje.

Man iš to straipsnio krito 
į akį poniutės Petrikienės 

raportas.” Ta zajadla mo
teriškė ir nuvažiavusi į Lie
tuvą ne stebėjo, kaip ten 
žmonės gyvena, bet jautėsi 
esanti bolševikiška “mišio- 
nierka” tarp dar neišprūsin- 
tų Lietuvos lietuvių. Kai pas 
ją atėjo moterų delegacija 
su skundu dėl sunkaus gy
venimo, poniutė Katrina 
moteris iškoliojo už kai ku
rių jų storumą.

Poniutė Katrina nėra sto
ra. Ji bergždžia ir bulvėmis 
nesimaitina, todėl “liniją” 
išsaugojo iki šiolei, o jei ir 
pradeda kiek storėti, tai 
dieta ir vėl jos svorį numu
ša iki bolševikų cipdavatkei 
leistino “saizo.”

Ta pati poniutė Katrina, 
kai ji kalbėjo su 400 rublių 
uždirbančia darbininke, pa
tarė tai vargšei, kuri neuž
dirba net minimumo reika
lingo vienam žmogui pragy
venti, taigi, suvargusiai mo
teriškei, poniutė iš Brookly
no patarė lankyti kursus ir 
pasidaryti kvalifikuota pro
letare ! Puikus patarimas. 
Bet ponia Katrina būtų dar 
geriau padariusi, jei būtų 
patarusi tai darbininkei iš
tekėti už dantų gydytojo ir 
gyventi iš alimentų! Taip 
žemų, nežmoniškai žemų 
uždarbių problema būtų vi
sai lengva išspręsti.

Visgi, ir bolševikiškai da
vatkai reikėtų šiokį tokį sai
ką turėti ir nestatyti save 
visam Brooklynui ant juoko.

Svarbiausia poniai Kat- 
rinai norisi patarti, kad ji 
ir ateityje dabotų savo “li
nijų”— partinę ir kitokią, 
nes kas būtų, jei ta ponia 
sustorėtų? Ar tai nebūtų 
įrodymas, kad Amerikos 
kapitalizmas nėra jau toks 
blogas, jei neatsargioms 
poniutėms lašinių nepagai
li? Patarimą duodame ne
mokamai ir tokios pat ver
tės,. . kokius ponia Katrina 
dalijo Lietuvoje bolševizmo 
išvargintiems žmonėms.

_________ 4. D.
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KAS NIEKO NEVEIKI A 

TO NIEKAS NEPEKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, SASO

TAS DUONOS

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Protestai prie Chruščiovą

American Friends or Antį- 
jero atvykimu j JAV, Chi
cagoje sukruto veikti įvai
rios organizacijos.

Rugsėjo 12 d Orchestra 
salėje, Chicagos vidurmies- 
tyje buvo surengtas 14 tau
tų bendras protesto susirin
kimas. Oficialiai susirinki
mas buvo atstovaujamas, 
kaip atsakomingų rengėju 
American Friends pr Auti- 
-Bolshevik Block of Na- 
tions, Ine., ir Anti-Commu- 
nist League of America, 
Ine. Programoje buvo pa
skelbta, kad yra atstovau
jamos tos tautos: Albanija, 
Baltgudija, Bulgarija, Kro
atija, Estija, Tautinė Kini
ja, Vokietija, Vengrija, La
tvija, Lietuva, Lenkija, Slo
vakija, Slovėnija ir Ukrai
na.

Po vėliavų įnešimo ir 
Amerikos himno, susirinki
mą atidarė ir jį vedė, sukal
bėjus vyskupui Brizgiui in- 
vokaciją, dr. Revilo Oliver, 
Illinois Universiteto profe
sorius, ir Theodore W. Mil- 
ler, Antikomunistinės Ly
gos prezidentas.

Pagrindiniu k a 1 b ėtoju 
buvo iš Milwaukee atvykęs 
buvęs kongreso komunisti
nei agresijai tirti komiteto 
rnrmininVsic Charite Ifors. 
ten.

Dar kalbėjo Glenview 
Navai Air Station kapitonas 
Isaih Hampton, V. N. Kraus 
Kroatų atstovas AF-ANB, 
Vengrų kardinolo Mindcen- 
ty Judėjimo pirmininkas 
E. Zichy.

Tą pačią dieną Chicagos 
vidurmiestyje apie 30 lietu
vaičių tautiniais rūbais ant 
gatvių kampų dalino praei
viams atitinkimus atsišau
kimus prieš Chruščiovą.

Atsišaukimai b e n d r ai 
amerikiečių publikos buvo 
noriai imami, skaitomi ir 
palankiai k o m entuojami. 
Tačiau pasitaikė ir priešin
gai. Prie kai kurių mūsų 
mergaičių prieidavo ameri
kietės, "pirmiau jas išgirda- 
ydt kadšaunios gražios mer
gaitės, gtažūs rūbai, bet 
“kas jas išmokė tokiais 
biauriais darbais uŽšiimme^ 
ti” ir siūlė mesti dalyti pro
klamacijas. Tai ,matomai, 
sukomunistėjusios a m e ri- 
kietės. Taip pat daug ne
draugiškų pastabų teko iš
girsti iš žydų tautybės as
menų. Pagaliau buvo ir to
kių nuotykių. Prie mergai
čių pribėga amerikietis, sa
kėsi esąs palydovas dabar 
viešinčios Chicagoje sovietų 
inžinierių ekskursijos ir jam

reikalinga keliolika prokla
macijų svečius apdalyti. Po 
pusvalandžio vėl atbėga tas 
pats ir sakosi viešbutyje ne 
visiems . ekskursijos daly
viams užteko proklamacijų, 
i prašo dar. Taigi tokie supa
žindinimai apie Nikitą pasi
rodo naudingi visuomenei.

Lietuvių susirinkimas 
ir demonstracija

Kitą dieną, sekmadienį 
rugsėjo 13 d. Jaunimo Cen
tre įvyko Chicagos Lietuvių 
Tarybos suruoštas vien tik 
lietuvių specialus protesto 
susirinkimas.

Susirinkimą vedė teisėjas 
A. F. Wells. Malda pradė
jo kun. Stasys, vėliau kalbė
jo konsulas dr. P. Daužvar- 
dis, ALTo sekretorius dr. P. 
Grigaitis ir US senatorius, 
specialiai iš Washingtono 
atvykęs, Paul Douglas.

Visi kalbėtojai nušvietė 
bolševikinio režimo klastą ir 
melą, pasisakė prieš Chruš
čiovo veiksmus ir ypatingai 
griežtai pasisakė senatorius 
Douglas, net Hitlerį auk
ščiau pastatęs už Chruščio
vą.

Po to buvo Chicagos Lie
tuvių Tarybos sekretorės E. 
Mikužiūtės perskaityta ati
tinkama rezoliucija ir ji pri
imta.

Prasidėjusi akcija prieš 
tautų pavergėją Chruščiovą 
tebesitęsia ir kitų tautų tar
pe ir vėl seks eilė susirinki
mų ir protesto pareiškimų 
kitomis dienomis.

Apvilti lietuviai tikintieji

Prieš porą metų netoli 
Chicagos, Cedar Lake, Ind., 
salieziečių vienuolių ordi
nas pradėjo statyti koplyčią 
ir steigti savo ten buveinę, 
žadėdami lietuviams moky
klą ir pačią koplyčią bei 
vietovę pavadino Šiluvos 
vardu. Buvo aiškinta, kad 
tai bus vienintelis lietuviš
kiausias centras tikintie
siems ir t. t Daugelis tikin
čiųjų aukojo pinigų, kiti ir 
stambesnėmis sumomis, kad 
tik palaikytų lietuvybę, tikė
damiesi ten rasti dvasinę 
paguodą. Tačiau išėjo visai, 
kitaip. Dabartiniu metu sa
leziečių ordino vadovybė 
tos maldyklos vedėją kun. 
Endriūną perkėlė į Tampa, 
Floridoj, kur lietuvių ma
žai tėra. Jo vieton paskyrė 
lenką kun. Moskal ir 3 ku
nigus italus. Dar likęs vie
nas kunigas Sabaliauskas, 
kaip dabar pranešama, lau
kia paskyrimo kitur. Taip 
vienu brūkšniu ir buvo baig
ta su lietuvių maldykla, ža-

RODO SAVO ŽAIZDAS

New Yorko jaunųjų peštukų bandų nariai rado savo 
žaizdas: Boris Bokito ir Frances Navarro. kurios vei
das nukentėjęs. .

dama mokykla ir kitais lie
tuvybės išlaikymo pažadais.

Tikintieji, kurie dėjo tai 
vietovei daug sentimentų, 
kad prisimintų Lietuvos Ši
luvą ir aukojo pinigų, yra 
smarkiai apvilti ir kiti vi
sai viešai rodo savo pasipik
tinimą. Tai pavyzdys, kaip 
negalima nieko tikėti, ką 
sako Romos diriguojami 
vienuolynai arba bažnyčios. 
Jiems rūpi visai kas kita, gi 
atskirų tautų interesai yra 
paskutinėj vietoj. Tai yra 
ryški juodojo internaciona
lo politika.

Chicagoje dabar kalba
ma, kad tas pats vieną gra
žią dieną pasidarys su Jėzu
itų įsteigtu vadinamuoju 
“Jaunimo Centru.” Irgi 
skelbiama, kad bus lietuvy
bės židinys, pastatykite žu- 
vusiems paminklą kieme ir 
t t Tuo tarpu dabar ten 
atidarytą koplyčia pavadino 
MARIA DELA STR ADA 
vardu. Tas vardas nieko 
bendra su lietuviškais sen
timentais neturi ir mažai 
kam tokio vardo Marija yra 
žinoma. Gali atsitikti, kaip 
dabar atsitiko su Šiluva. 
Vieną gražią dieną iškilnos 
lietuvius kunigus ir vedėją, 
paskirs italus ar ispanus ir 
tuom, bus baigta.. Gį pinigų 
jau gi&ivįai'rteib&žst 
Gaila, kar mes vis trumpa
regiai ir neįžiūrim tikrovės.

Margučio radijo bėdos
Sekmadienį vakare staiga 

mirė ilgametis lietuvių radi
jo Margutis pranešėjas Ka

zys Deveikis. Dar jaunas 
žmogus—40 metų, JAV ar
mijos kapitonas. Laidoja
mas tautinėse kapinėse. 
Prieš porą savaičių buvo iš
tiktas širdies smūgio to pat 
radijo komentatorius dr. B. 
Dirmeikis, kuris jau taiso
si, bet dar apie 2 mėnesius 
turės būti ligoninėj. Paga
liau sunegalavo širdimi pati 
radijo bosas Lilian Vana- 
gaitienė ir, sakoma, irgi tu
rės gulti ligoninėn.

Mirė dr. V. Šimkus
Rugsėjo 12 drvakare mi

rė dr. V. Šimkus 74 metų 
amžiaus. Velionis tą dieną 
dar priiminėjo ligonis, va
kare staiga sukri ko ir mi
rė. Jis jau ilgesnį laiką sir
go ir nedaug jėgų beturėjo, 
bet vistiek kiek galėdamas 
ligonis priminėjo. Palaido
tas Tautinėse kapinėse.

Jis buvo kilęs iš Kretin
gos aps. Skuodo valsčiaus 
Podkelių kaimo, mokėsi 
Liepojos gimnazijoj, i Ame
riką atvyko 1909 metais, čia 
1919 metais baigė medici
nos mokslus ir visą laiką 
Chicagoje vertėsi privatine 
gydytojo praktika, išskyrus 
pusantrų metų, kuriuos jis 
praleido St. Louis, Ilk

•minėdama apie
, rašo, kad jis buvo 

“pažangios minties.”

Gyvenimo laimė dažnai nusi
šypso tiems, kurie nenustoja 
drąsos kovoti ir ryžtis.

Hekt. Maloi

SAU DUOBĘ KASA

{ Rugsėjo 15 d. Jungtinės
Tautos pradėjo savo pilna
ties XIV sesiją. Šios sesįjos 
pradžia sovietų pavergtoms
valstybėms dviem atvejais 
yra ypatingai aktuali:

(a) Nuo 1956 metų visų 
= Jungtinių Tautų pilnaties 
! sesijų darbotvarkėje buvu- 

’’o Vengrijos klausinio šios 
i sesijos darbotvarkėje nebe
ina;

(b > užuot svarsčiusi Ven- 
y rijos bylą. Jungtinių Tautų 
pilnatis iškilmingai klausėsi 
'Vengrijos ir kitų sovietų pa
vergtųjų valstybių vyriau
siojo budelio Chruščiovo.

Kadangi Pavergtųjų Eu
ropos Valstybių sei
mas (PEV) savo pilnaties 
sesiją pradeda tik rugsėjo 
29 d., kad ryšium su Chru
ščiovo vizitu JAV turėtų 
bent kiek tikresnių duome
nų artimiausios atei ties 
tarptautinės politikos kryp
čiai vertinti, tai JT pilna
ties XIV sesijos pradžia bu
vo atžymėta tik PEV seimo 
narių - valstybių vėliavų pa
kėlimu prie Seimo patalpos 
priešais JT rūmus.

Grojant tautinius himnus, 
viena po kitos kilo iki pusės 
stiebo Alabanijos, Bulgari

jos. Čekoslovakijos, Estijos,
I Vengrijos, Latvijos, Lietu- 
I vos, Lenkijos, ir Rumunijos 
juodu švdu pridengtas vė-: »• V X «_r
liavas. Centro ir Rytų Eu
ropos kraštų kilmės ameri
kiečių prezidentas prel. Jo
nas Balkūnas sukalbėjo įs
pūdingą maldą, o PEV sei
mo pirmininkas S. Korbon- 
skis tarė žodį, primindamas, 
kad prasidėjusioj JT XIV 
sesijoj sovietų pavergtosios 

Į valstybės atstovaujamos ne 
Į savo tautų pasitikėjimą tu
rinčių atstovų, o tik Sovietų 
Sąjungos jėga' primestų lė
lių ir pabrėždamas, kad, už- 
leisdamos savo tribūną 

i Chruščiovui, kuri JT pilna
tis jau dvylikoje savo rezo
liucijų Vengrijos klausimu 
yra pasmerkusi, JT elgiasi, 
kaip tas Shakespeare hero
jus, jagal kurį, jei kam ne
galima atleisti, reikia apka
binti. Tokiu savo nuolan
kumu agresoriui JT pačios f 
sau kasa duobę. s ę

PAVERGTŲJŲ SEIMAS 
TAIPGI PROTESTAVO

IŠ PIETŲ AMERIKOS
Argentinoa generolų 

‘revoliucija”
Jau seniai Argentinoje 

vyksta visoki generolų suki
limai, nuo pat garsiojo Ar
gentinos diktatoriaus gen.
Uriburu laikų ligi šių dienų 
ten nėra ramybės. Gal pa
gal kariuomenės didumą 
niekur nėra tiek generolų,
4ciek Argentinoje, ir todėl 
jie ten veržiasi į preziden
tus, diktatorius ir amžinai 
riejasi savo tarpe ir kelia 
“revoliucijas.”

Tiesa, protarpiais tarp 
perversmų būna ir atoslū
gis, leidžiama taip sakant 
“demokratinius” rinkimus 
vykdyti, išrinkti prezidentą, 
vyriausybę. Bet kas iš to, jei ( 
to prezidento ir vyriausybės ; mas iš Brazilijos i Argenti- 
gyvavimas priklauso nuoną, Urugvajaus sostinėje 
generolų malonės. Jei nau- Montevideo trumpai buvo 
joji vyriausybė daugiau pa- sustojęs Chicagos Naujienų 
tinka generolams, ji ilgiau bendradarbis, žinomas biz- 
išsilaiko, o jei nepatinka—nierius Don Kuraitis. Tik 
trumpiau. 'gaila, kad staiga iš Argen-

Taip buvo su Argentinos: tinos atsirado jo palydovas, 
žmonių išrinkta prezidento didelis anekdotininkas, ku- 
dr. Ortiz ' vyriausybe, taip ris, kaip tas Tarybų Lietu- 
buvo su dr. Castillos, o pa- vos sportininkij palydovas 
skutinuioju metu generolai rasas neleido Kuraičiui lan- 
tą patį nori padaryti su dr. į kytis pas lietuvius. O jeigu 
Frondizi vyriausybe. Kai kur ir užsukdavęs, tai savo 
kas sako, kad kalti peronis- i įkyriais anekdotais trukdy
tai ir komunistai, bet per-1 davęs tinkamai su svečiu 
versmai Argentinoje jau bu- pasikalbėti. Gaila, kad su 
vo tais laikais įėję į madą,! tuo pažangiu ir daug pasau- 
kada niekas apie peronizmą lio mačiusiu lietuviu nega- 
ir komunizmą nekalbėjo. i Įėjo pasikalbėti nei Naujie-

Gaila, kad tokiai didelei, nu bendradarbis Al. Gum- 
tortingsi ir grąžini šaliai' baragis, nei Bostono Kelei- 
puikybės ir užsispyrimo pil- vio korespondentas M. Kra- 
ni generolai neleidžia de-! sinskas.
mokratiškai tvarkytis, ra-'
miai gyventi ir progresuoti. M. Krasinzka*

Bendri negalavimai
Net pažangiausios Pietų 

Amerikos valstybės — Ar
gentina, Brazilija, Urugva
jus— ūkišku požiūriu pra
dėjo rimtai šlubuoti. Jų pi
nigų kursas vis krinta, o 
kartu brangsta pragyveni
mas. Kasdieninių reikmenų 
kainos, — duonos, pieno, 
mėsos ir kitų panašių daly
kų vis kyla i padanges. Dėl 
to daugiausia nukenčia dar
bo žmonės, nes jų uždarbiai 
niekada nepasiveja kainų 
kilimo.

Lankėsi D. Kuraitis 

, Rugpiūčio mėnesį vykda-

NEW YORK, N. Y.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joja
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki PsdfOco; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iž Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro; 
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yelk>wstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt; 
Graad Canyon tarpeklis; įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis; 
neras, kuriame žmogus neskęsta;
Nsttmatuoti Tesąs valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės Šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa graiiaia psuBisials

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

"KELEIVIS"
So. Boaton 27,

IR TEN JŲ NETRŪKSTA

Spauda pilna žinią apie jaunąją bandą kruvinas peš. 
tynęs ir kriminalinius nusikaltimua New Yerke, liet 
tokią ‘ateities žiedą’ netrūksta ir Detroite, čia ma
tome 3 tokius jau poNcijon rankose. Detektyvas laiko 
durtuvą, kurį atėmė iš tą jaunuolią bandos.

Pavergtųjų Europos Val
stybių seimas ryšium su 
Chruščiovo atvykimu į 
Ameriką Įteikė atitinkamą 
pareiškimą Amerikos vy
riausybei, laisvųjų valstybių 
delegaci joms J u n g t inėse 
Tautose ir Amerikos spau
dai.

Pareiškimas b a i giamas
šitaip:

“Teisinga ir patvari tai
ka yra galima tik ant teisin
gumo pamatų, o teisingu
mas reikalauja atstatyti pa
vergtųjų tautų laisvę ir ne
priklausomybę.”

I'a vergtų jų Europos Val
stybių Seimo tautinių dele
gacijų pirmininkai pasiuntė 
laišką prezidentui Eisenho- 
\veriui, kuriame reiškia vil
ti, kad prezidentas Chruš
čiovo vizito proga jam tvir
tai pastatys Centro ir Rytų 
Europos kraštų laisvės at
statymo klausimą.

Lietuvos delegacijos var
du laišką pasirašė V. Sidzi
kauskas.

Vargas geriausias mokytojsa.

Mirė prof. J. Čiurlys
Rugsėjo 14 d. žento vice

konsulo namuose mirė prof. 
inž. Jurgis Čiurlis. Jo kūnas 
sudegintas ir pelenai bus 
palaidoti Lietuvių Tautinėse 
kapinėse Chicagoje.

Velionis gimė 1881 m. 
vasario 3 d. Panevėžio apsk. 
Kupiškio valse. Itkonių kai
me; Gimnaziją baigė Šiau
liuose 1900 to., o Parapinio 
technologijos institutą 1913 
m. Baigęs fnbkslus dirbo 
Vilniuje prie kanalizacijos 
darbų, pirmojo pasaulinio 
karo metu buvo mobilizuo
tas, grįžęs į nepriklausomą 
Lietuvą, susisiekimo mini- i kiečiai

ne politinę padėti ir ryšium 
su tuo panaudotinų žygių 
suderinimo reikalą.

LAWRENCE, MASS.

Klubinės naujienos
Lietuvių Piliečių Klubo 

rugpiūčio 30 d. rengtas pik
nikas, atsižvelgiant į blogą 
orą, pasisekė gerai.

'Atrodo, piknikai eina iš 
mados. Jų išlaidos yra dD 
dėlės, todėl klubiečių tarpe 
yra manančių, kad kitais 
metais būtų geriau pikniką 
rengti savo patalpose. 

Turime daug klubų 
mieste seniau vo- 

turėjo 6 klubus su 
sterijoj ėjo įvairias atsakin- | nuosavais namais ir salėmis, 
gas pareigas, kurį laiką ir Šiandien jų bėra 3 ir du
vyr. geležinkelių direkto
riaus. Nuo 1922 m. dėstė 
Kauno universiteto techni
kos fakultete, pasitraukęs iš

jau “sutarptautinti”. Lenkai 
turi 4, kitos tautos po vie
ną. Vieną teturi ir lietuviai. 

Jau seniai klubus jungia
Lietuvos 1944 m. dėstė Pin- /jų susivienijimas—Lawren- 
nebergo universitete, o at-jce Associated Clubs. Prie jo
vykęs į Ameriką Fort 
Wayne, Ind., technikos mo
kykloje, nuo 1950 metų išė
jo į pensiją ir gyveno New 
Yorke.

Velionis nuo jaunų dienų 
reiškėsi socialdemokratų ei
lėse, veikliai dalyvavo 1905 
metų revoliuciniame judėji
me.

Liko liūdinti žmona ir dvi 
ištekėjusios dukterys. Visai 
šeimai reiškiame gilią užuo
jautą .

priguli 19 klubų. Su ta or
ganizacija iš dalies turi 
skaitytis ir politikieriai.

Klubo susirinkimai

Dar kartą primename 
Lietuvių Klubo nariams, 
kad po ilgų atostogų klubo 
susirinkimas bus spalio 4 
d., o metinis banketas lap
kričio 11 d. 2 vai. po piepų. 
Grieš pagarsėjęs Pirdloir’s orkestras.

A. V.

Diplomatų ^ŪSŲ ATSTOVO ANGŲ-

Rugsėjo 11 d. Estijos JOJE NAUJAS ADRESAS 
generalinio konsulato patal
pose buvo Pabaltijo valsty
bių diplomatinių atstovų 
J. A. Valstybėse pasitari
mas.

Atstovai aptarė dabarti-

Dabar ji* yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellskill

Lanarkzhire,



Puslapis Ketvirtai Nr. 38, Rugsėjo 23, 1959

Į Iš Pavergtos Lietuvos
Tebeveža j tolybe*

Meluoja Maskvos pakali* 
kai sakydami, kad dabar iš 
Lietuvos žmonės nebeveža- 
mi gyvuliniuose vagonuose 
j Sibirą ar j kurį kitą Sovie^ 
tijos tolimą užkampį. Veža, 
tik tas vežimas kitoks.

Seniau, kaip Maskvos pa
kalikai sako, žmonės “sava- 
norišktai” važiavo, o jei ką 
išvežė prievarta, tai tik 
“banditus.” šiandien “sava
noriškai” vežamos mašinos, 
o su jomis jau kaip priedas 
vežami ir žmonės. O kadan
gi ten žmogus mažiau verti
namas negu mašina, tai iš 
viso apie žmogų nekalbama 
ir nesvarbu, kaip jis važiuo
ja. Kad taip yra, rodo šis 
nesenas faktas.

Rugpiučio 27 d. iš Klaipė
dos į Kazachstaną (Azijoje 
prie Kinijos sienos) pasiųs
ta du traukiniai mašinų (iš 
laiško neaišku, ar tai sunk
vežimiai ar traktoriai), o su 
jomis pasiųsti ir vairuoto
jai (šoferiai). Mat, be jų 
ten Kazachstane nepajėgia 
derliaus nuimti ar žemės iš
dirbti. Jau įsidėmėtinas fak
tas, kad iš Lietuvos į Ka
zachstaną siunčiamos maši
nos porai mėnesių darbo. 
Kaip atrodytų, jei Ameriko
je iš Bostono į Kaliforniją 
vežiotų sunkvežimius ar ko
kius traktorius derliui suim
ti ar žemei suarti?

Bet maža to. Įdomiausia 
čia, kaip ten į žmogų žiū
rima, kaip jis vertinamas. 
Komunistai pasakoja, kad 
ten žmogus viskas, o gyve

nantis rugpiučio 23 d. piktai 
tsiliepė į užsienio lietuvių 
eiksmus ryšium su Chruš- 
iovo atvykimu į Ameriką.
Jis sakė. kad “tarptauti- 

'ės atmosferos skaidrėjimo 
erspektyva” labai nepatin

kanti ‘reakcijos jėgoms.” 
‘Žinia apie Chruščiovo ir Ei- 
senho\verio vizitus liūdnai 
buvo sutikta ir esančių už
sienyje lietuvių buržuazi
nių nacionalistų likučių. 
Kaip žinoma, buržuaziniai 
racionalistai deda ant sta
lo paskutines savo viltis at
gauti Lietuvoje prarastus 
’abrikus, dvaras ir buožy- 
,ies. Todėl kiekviena pro
švaistę tarptautinėje areno
je jie pasiryžę slopinti. Jie 
.okias prošvaistes pasitinka 
su desperacija, liaupsinda
mi reakcingiausius atominio 
.caro kraugerius. Tie lietu
kai ir dabar seka įtempimą 
mažinančius tarptautinius 
vykius. Kai kurie iš jų mal
dauti maldauja, kad ameri 
kiečiai nesiderėtų su Sovie
tų Sąjunga. Keliaklupščiau- 
dami jie beldžiasi i kapitalo 
magnatų duris, rašo memo
randumus ir deklaracijas, 
skelbia šmeižtus Tarybų 
Lietuvos vardu spaudoje. 
Jie maldauja savo ponų, 
kad jie nedarnų jokių nuo-

KELEIVIS, SO. BOSTON

NIKITA (HRLŠČIOV S AVO ŠEIMOS TARPE

Sėdi iš kairės: Anūkė Julija. Chrušėiov, anūkas Nikita, Nina Chruščiovienė. Stovi 
iš kairės: žentas Aleksiej Adžubiej, sūnus Sergiej. jo žmona Galina. Nikitos duk
terys Julija ir Kada, anūkas Aleksiej ir duktė Elena. Atrodo laiminga šeima, bet 
kiek tos šeimos galva padarė nelaimingų šeimų, kiek jų išskyrė, kiek šeimos gaivų 
nugalabijo, ištrėmė, kalėjimuose pūdė ir kitaip padarė nelaimingais?

Jų pasakos apie Lietuvą
L. NORKUS

Grįžę iš pavergtos Lietu
vos komunistų ekskursijos 
dalyviai rugpiučio 29 d. 
Brooklyne, N. Y., Sch\vaben 
salėje darė viešą pranešimą, 
suruoštą Amerikos Lietuvių 
Kultūros Draugijos vardu.

rių kaina siekia iki 100,000 
rublių. Bet ar apsimoka sta
tytis sau tokius namus ir kas 
gali turėti pinigų tokiems 
namams statyti, ekskursan
tai nepaaiškino. Tik Katri- 
na Petrikienė pasakė, kad 
profesorius Matulis Vilniu-Aš nesu žurnalistas —

gražbylysčių žinovas, esu 1 je turi tokius namus sau pa
laidų dervbose. Tai rodo ne 1 paprastas eilinis lietuvis sistatęs privačiai gyventi, 
tiktai desperatišką buržua- ‘ darbininkas, bet melagių iš bet jis juos nori parduoti to- 
zinių nacionalistų būklę, bet Į kantrybės išvestas, imu dėl, kad neišgali sumokėti
atskleidžia visišką jų išsigi
mimą. Juk niekas negali pa
laužti tautų siekimo gyventi 
taikoje . . . Sunku dar šian
dien pasakyt, kokie bus kon-

plunksną prabilti.
D.k__ui—___oviecTitvu apaštalai

Salėje į sceną sulipo 4 
bolševikų apaštalai, ekskur-

kretūs pasikeitimo vizitais sijos dalyviai—pranešėjai: tytojus?

valdžios uždėtų privatinių 
namų savininkams didelių 
mokesčių. Šis prof. Matulio 
pareiškimas gal ir rodo kas 
laukia privatinių namų sta-

E k s k ursantai tvirtino,.rezultatai, bet viena dabar.Katrina Petrikienė, Jonas 
nime jis ten nevertinamas aišku, jog šaltojo karo ša- Gasiūnas, Amelija Juškevi- į kad dabar minimalis pragy- 
nė kaip vabalėlis. Štai kad hninkams suduodamas rim- čienė ir Antanas Metelionis. įvenimas Lietuvoje vienam 
ir čia minimu atveju su juo tas smūgis...” Pranešimuose teisybės ma- asmeniui kainuoja 600 ru-

Vilniaus radijas ir neno- žai pasakė, o melo daug. į bliu per mėnesį. Ir šitam tei-
J \7Z~Z ____ • A- ’.u.:_____ mmiii vznL’Sfnvisai nesiskaityta. 

Mašinų prikrautas trau kdamas tuo savo komenta-
kinys turėjo išeiti vakare. t>ent iš dalies patarnavo 
Visi vairuotojai pasiruošė, Lietuvos laisvinimo reika- 
susipirko kelionei maisto, juj.
atsinešė drabužius, avalynę j j- to komentaro iv pa. 
ir kitus reikalingus kelionei;^ wrietinių pasisakymų 
daiktus, bet jiems pasakė, 4 tos LietVos žmonės 
kad traukinys įseis tik kitą įužir0 jej neišpreta tiesio. 
dieną 10 vai. ryto, todėl jie ^niai klausvdamiesi ]aisvo. 
daiktus palikę traukinyj ga- lio ,.adijo)> kad
h eiti namo. Taip visi ir pa- <^io ,jetuviai h. jų organi.

j- . . . i * zacijos veikia tikslu atgauti
Kitą dieną nustatytu lai- Lietuvai laisvę. Tai turi sti- 

ku ns! susirinko isyaziuo-1 rinti tėvvnėje gyvenančių 
U, bet atėję sužinojo, kad vi!tis ir pasirvži_
traukinys jau naktj jsejo. ma
Vadinasi, visa jų manta iš-; į ,ej Vilniaus radijo ka. 
važiavo ir jie paliko be me-: menta,.ai lai iktai pasisa. 
ko kaip stovi. Jiems hepe ko ješ užsienio ]ietuvi
sesti j nesvarų gyvulim va- |KU0taikas ir pastangas ry- 
goną, kuriame be kelių len- -ium su chru5i.iovo viztal>
tų nieko nebuvo ir dvokė 
kiaulių mėšlu, nes, matyti, 
kiaulės jame buvo ką tik 
vežtos.

Dar laimingas buvo tas, 
kuris netoli gyveno ir galė
jo parbėgti namo ir dar šio 
to pasiimti ant kelio, bet 
daugumas to negalėjo pa; 
daiyti, taip ir išvažiavo be 
reikalingų daiktų ir maisto.

Taip atsitikus ir Ameri
koje nebūtų malonu, o jau 
ten—tikra tragedija. Mais
tas, aišku, suges, o ar nuva
žiavę besuras savo daiktus, 
labai abejotina, nes jei kur 
neužsimes, tai kiti pavogs, 
nes ten visko didelis trūku
mas.

Laiške rašoma, kad verkė 
išlydėti atėjusios žmonos, 
verkė ir išvažiuojantieji.

Pažymėtina, kad ponai 
viršininkai tuo traukiniu ne
važiavo. Jie lėktuvu išskri
do į Kazachstaą.

Pyksta dėl užsienio 
lietuvių veiksmų

Vilniaus radijo politinis 
apžvalgininkas St. T/auri-

tai dėl to. jog užsienio lietu
vių mintys , perduodamos 
laisvojo pasaulio lietuvių 
radijo transliacijose ir spau
doje šiaip ar taip patenka į 
Lietuvą, gyventojai apie 
juos sužiro—šiaip juk Vil
niaus radijui nebūtų reika
lo'su užsienio lietuviais po
lemizuoti.

Keistas dalykas: Kai Mi
kojanas, Chruščiovas ir ki
ti sovietiniai veikėjai vyksta 
į Ameriką, stengiasi su 
amerikiečiais draugauti ,tai 
Vilniaus radijui atrodo ge
ra, bet kai užsienio lietuviai 
palaiko gerus santykius su 
amerikiečiais, Lietuvos lai
svės šalininkais, tai jau ne
gerai, tai “keliaklupsčiavi
mas'’ ir pan. Jei jau drauga
vimas su amerikiečiais yra 
toks negeras dalykas, tai ko 
Chruščiovas atvyko į Ame
riką? (E)

Jei tavu draugus ar kaimv 
nas neskaito ■‘Keleivio’’, para* 
gink išsirašyti. Kaina ■

tik $4.

Visi pranešėjai tvirtino, gimui reikėtų tikėti, 
kad driskių jie Lietuvoj ne- Ekskursantai lankėsi ir 
matė. Matė žmones dėvint • fabrikuose, buvę Kauno 
tokius rūbus kaip ir Nevv i Audinių fabrike (tai bus 
Yorke Times Square. Cia jie i “Kauno Audiniai” įrengti 
teisybę pasakė, nes ir aš dar nepriklausomos Lietu- 
prieš porą savaičių gautame Į vos laikais). To fabriko vy- 
giminės laiške iš Kauno l iausiąs inžinierius-vedėjas 
tarp kitko radau parašyta: |e k skui-santams paaiškino, 
“Kai mes norime pamatyti kad jis gaunąs 1,500 rublių 
Ameriką, tai mums nereik per mėnesį, kvalifikuoti 
važiuoti į Nevv Yorka, Chi-i darbininkai gauną po 700- 
cagą ar Washingtoną, o pa-j-9^0 rublių, o paprasti eili- 
kanka išeiti Į Laisvės Alėją niai darbininkai gauna po 
ir ten mes matome moteris 400 rublių per mėnesį. Tai 
dėvint pačias moderniau-: ar gali bent vienas dariu
sias gėliuotas sukneles. įvai- įninkąs pagalvoti apie staty- 
riaspalves žvilgančias ska- mą sau gyvenamų namų, 
reles, dieviškas nailono ko- kuomet pragyvenimo mini- 
jines, o vyrai demonstruoja mumas vienam asmeniui 
savo išdidumą, sulindę į yra 600 rublių per mėnesį? 
plačiapečius jūsų siūtus ar K. Petrikienė kalbėdama 
paltus,”. priminė, kad ji pasikalbėjo

Ekskursantai iki Įkyrumo ir su viena paprasta eiline 
liaupsėdami tvirtino, kad darbininke, kuri gauna 400 
jie ir Amerikoje nėra matę rublių per mėnesį. Petrikie- 
tokių milžiniškų pastatų, i nė jai patarusi lankyti kur- 
.cokius jie matė Lietuvoje sus ir pasidaryti kvalifikuo- 
jau pastatytus ir statomus, ta darbininke. Norisi ačiū 
Didžiulius namus stato vai- pasakyti komunistei Petri- 
džia, o mažus atskiri asme- kienei bent už tokį kapeikos 
nys. Nejaugi jūs, melagiai, vertą vargšei patarimą, bet, 
ridami pro Nevv Yorko dan-įmano supratimu, Tamsta, 
goraižius, užsi merkiate ? ponia Petrikiene, turėjai nu- 
Juokas ir pyktis ėmė bežiū- eiti Į Darbo Komisarijatą ar 
rint i pranešėjų dedamas; Ministeriją, arba į Komuni- 
pastangas Įtikinti klausyto- 'stų Partijos centro komitetą, 
jus, kad bolševikų pastaty-įten trenkti kumščia į stalą 
ti Lietuvoje pastatai gal net ir priminti jiems, kad ir pa
kelis kartus yra didesni už prasti darbininkai yra žmo- 
a m e rikoniškus dangoi ai-į nės ir turėtų gauti bent mi-
zius.

Kokiems biesams toks a- 
kiplėšiškas pagynų melas? 
Juk ir pats kvailiausias 
Amerikoj gyvenantis komu
nistas nepatikės tokiam me
lui.

Ekskursantai, girdami tą 
plačią statybą Lietuvoje, 
dažnai kartodavo apie pri
vatinių asmenų statomus 
sau gyvenamus namus, ku-

r.imalinį pragyvenimui rei
kalingą atlyginimą—600 ru
blių vienam žmogui, o jei 
yra šeima, tai ir daugiau. 
Bet Tamsta, ponia, didesnio 
susirūpinimo skriaudžiamo 
darbininko būvio pagerini
mu neparodei. Patarimas 
darbininkui individualiai iš 
esmės blogos padėties nepa
keičia. Ypatingai darbinin
kų ‘ rojuje” neturėtų būti to

kios darbo rūšies, už kurią 
atlyginimas yra visu treč
daliu žemesnis negu mini- 
malinė pragyvenimo suma 
vienam žmogui. Tai yra bai
sus darbo žmogaus išnąudo- 
jimas, begėdiškas lupikavi
mas.

Vagy* — sukčiai

Dabar bandykime išsiaiš
kinti, kas yra tie taip gar
siai reklamuojami ir garbi
nami turčiai—namų savi
ninkai, kurie turi pasistatę 
ir dar statosi sau gyvenamus 
namus po 100,000 rublių 
vertės? Gautame laiške iš 
Kauno prietelis rašo: “Tu 
parvykęs į Lietuvą Kauno 
apylinkės neat pažintum. 
Kaip Žaliasis Kalnas taip 
ir Aleksotas apstatyti nau
jų ponų gyvenamais na
mais. Nuo Aleksoto, pro 
Maisto mėsos fabriką Gar
liavos link (ten, kur tu jau
nystėj motociklų lenktynė
se sportavai), abiem pusėm 
plento, iki pačio Garliavos 
miestelio stovi gana gra
žūs privatūs gyvenami na
mai. Nuotolis 10-20 kilo
metrų problemos nesudaro, 
nes namų savininkai turi sa
vo nuosavas mašinas.”

Reikia pažymėti, kad čia 
dar neviskas, šitie patys 
Naujieji ponai Palangoje tu
ri pasistatę moderniškai 
įrengtus vasarnamius. Tai 
pagaliau, kas jie tokie yra? 
Atsakymas gali būti tik vie
nas: — vagys-sukčiai.

Nebūkime naivūs iš pu
pų nevaromi Tamošiai, tikė
dami komunistų teisingumu. 
Jeigu, Petrikienės tvirtini
mu, vienos šeimos gyvena
mas namas kainuoja apie 
100,000 rublių, tai logiškai 
galvojant Palangoj moder
ni vila kainuos dar daugiau. 
Tai iš kur tie privatūs asme
nys gauna tiek daug pinigų? 
Aiškumo deliai į pagalbą 
mums ateina komunistų iš
leistas “Palangos Vadovas,” 
kur tarp kitų pagyrų rašo: 
“Dabar Palangoj yra labai 
daug naujai pastatytų ir mo
derniškai įrengtų vilų, ku
rios gali priimti 80,000 va
sarotojų. Dauguma tų vilų 
priklauso mūsų draugams 
bazių ir trestų darbuoto
jams.”

Vagys aiškūs. Sukčiai bū
dami trestuose ir gėrybių 
paskirstymo bazėse, jie fal
sifikuoja dokumentus, per
dirbinėja buchalterijos kny
gose skaitmenis, pajamas 
keleriopai mažina,, išlaidas 
didina, o skirtumą krauna 
sau į kišenę, plačiai gyvena, 
statosi sau nuosavus namus, 
Palangoj vilas, važinėja sa
vom mašinom.

Jeigu prof. Matulis aima
nuoja dėl didelių mokesčių.

itai sukčiams tik nusispiauti. 
Jie gerdami šampaną-kon- 
jaką juokaudami tuos mo
kesčius sumoka.

Pavogti ar nusukti tūk
stanti rublių gali ir vienas 
asmuo, let šimtus tūkstan
čių—jau turi priklausyti va
gių-sukčių bandai. Reik 
manyti,, kad geriausiai su
organizavusi vagių-sukčių 
gauja yra gėrybių paskirsty
mo bazėse. Kodėl nevogti, 
jeigu ir kontrolierius yra va
gies vilos kaimynas, o Pa
langos vadove kumunistai 
juos vadina “draugais,” kas 
ten reiškia partijos nariai.

Dabai šitie sukčiai Lietu
voje dominuoja. Jie formu
luoja “laimingos” liaudies 
nuomonę, šiandien jie yra 
stipriausia ir patikimiausia 
komunistų partijos atrama. 
Jie karo bijo, nes žino, kad 
karas sukčių lizdus sunai
kins. Jie garsiai šaukia už 
komunizmą, už dabartinės 
padėties palikimą nors ir 
tūkstančiui metų. Taigi, 
ranka ranką mazgoja, puo
das puodą vanoja, o abu 
juodi.

I Šie darbo žmonių engė
jai, turtingi parazitai Ame
rikos komunistų-ekskursan- 
tų gana švelniai vadinami 
“privatūs asmenys.” O Lie
tuvos komunistai juos vadi
na “draugais bazėse ir tre
stų darbuotojais.” Viso to 
begėdiško Šlamšto globėja 
yra Lietuvos Komunistų 
Partija, kuri savo ruožtu 
yra tik maža dalis Visasą
junginės Komunistų Parti
jos.

Karvių melžėjos ir silkė
Ekskursantai lankė ir pir

maeilius parodinius kolcho
zus. Prie Mariampolės 
(Kapsuko) Šešupės kolcho
zo vadovybė pareiškė, kad 
ji savo darbininkams jau iš
moka už darbadienius po 12 

I rublių. čia pat Patrikienė 
Ibuvo supažindinta su labai 
gailinamomis ž a 1 m argių 
karvių melžėjomis. Jos Pe- 
trikienei gyrėsi, kad savo 
darbu esančios patenkintos. 
Kiekviena melžėja turinti 
prižiūrėti ir išmelžti po 15 
karvių. Kasdien melžia po 
tris kartus. Karvės maitina
mos tik dobilais, tai ir pie
nelis iš jų upeliais teka. 
Kiek Lietuvoje pieno litras 
kainuoja, ekskursantai ne
žino. Jie nežino silkių, bul
vių ir kito darbininkų varto
jamo maisto kainų, nes ne- 
siteiravo. Sviesto kainą ži
no—27 rubliai kilogramas. 
Kadangi aš teiravaus, tai 
ekskursantams pran esu: 
pieno litras (maždaug kvor
ta) Lietuvoje kainuoja 3 
rubliai, o silkė, kai retkar
čiais pasirodo valdinėse 
paiduotuvėse, irgi 3 rub
liai, o bent kiek didesnė 4 
rubliai.

Ką reiškia tos ameriko
niškos kaivių melžimo ma
šinos prieš lietuvaites kar
vių melžėjas? Jos laimin

giausios ir garbingiausios
kolchozo darbininkės. O jų 
iaupsinimui ir galo nesima

to.
Bet norisi paklausti eks- 

cursantų, ar jie turi supra- 
imą, koks sunkus darbas 
ra merginai prižiūrėti ir 
šmeižti 15 karvių? 3 kal
us melžiant kas dieną gau
nama 45 kibirai pieno. Ar 
lūs, ponai ekskursantai, pa
turėjote, kaip atrodo tu lie- 
uvaičių rankos? Ar ilgai 

mergina gali ištverti taip 
sunkiai dirbdama? (Ameri
koj prieš 'melžiamų mašinų 
atsiradimą, tik vyrai kal
ves melždavo). O atlygini
mas? Tos “laimingiausios” 
karvių melžėjos už taip jų 
sunku darbą iš komunistų 
geriausiame kolchoze gauna 
po 12 rublių už darbadienį. 
Už tuos rublius jos gali nu
sipirkti lygiai vieną ameri
konišką svarą sviesto, arba 
3 didesnes silkes. Geras ro
jus, ar ne? Labiausiai gyrė 
šį didelį atlyginimą Katri- 
na Petrikienė, tai jos ir no
rėtųsi paklausti: Ar poniu
tei nekilo noras pasilikti lai
mingųjų karvių melžėjų tar
pe už taip didelį atlyginimą 
—3 silkes už darbadienį?

Kas gali žinoti. Patrikie- 
nei pasitempus, ji gal galė
tų dvigubai pakelti karvių 
melžėjų našumą, tapti sta- 
chanoviete, prižiūrėti ir iš
melžti po 30 karvių per die
ną. Draugai komunistai ti
krai jos nenuskriaustų ir 
dvigubai atlygintų — pini
gais tiek, kad galėtų net po 
šešias silkes pirkti kasdien. 
Be to, visa komunistinė 
spauda su pasigardžiavimu 
tik ir rašytų, kad amerikon- 
ka melžia karves Lietuvoje 
ir gauna dvigubą užmokestį 
(žinoma, kad tas dvigubas 
užmokestis yra lygus šešiom 
silkėm, jie nerašytų).

Petrikienė priminė, kad 
ekskursantai žino, jog Lie
tuvoje yra ir “apsileidusių” 
kolchozų, kurie darbinin
kams labai mažai temoka už 
darbadienius, bet jie ten ne
silankė ir, matyti, su skur
džiais kolchozninkais nera
do reikalo kalbėtis. Daugu
ma kolshozų darbininkų 
dar ir dabar iš savo ponų 
komunistų tegauna tik po 2 
rublių pinigais už darbadie- 
n„ tai jie ir vienos silkės ne
gali nusipirkti. O tie, kurie 
gauna vos po 50 kapeikų, 
tai ir silkės uodegos nenu- 
perka. Vyksta baisus darbi
ninkų parazitiškas išnaudo
jimas. Skursta dirbantieji, 
skursta jų moterys ir vaikai. 
Jiems pagelbėti yra degan
tis reikalas. Bet komunistai, 
apsitvėrę geležine uždanga, 
ir įsileidžia į kraštą tik sa
vo aklus pakalikus, kurie 
užuot padėję vargšams, jų ir 
nematę šmeižia, niekina, 
apsileidėliais ir tinginiais 
vadina, o niekam tikusią 
kolchozinę, Stalino įvestą 
kvailą sistemą garbina.

(Nukelta į 5-tą psl.)

■KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems netams

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

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

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

KELEIVIS 
636 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mas*.
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Ju pasakos apie lietuvą
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M . . . .dama: “Ir storulės skun-
° en* tdžiasi, kad blogai Lietuvo-

Katrina Petrikienė baig- je gyventi.” Toks akiplė- 
dama savo pranešimą pa- aiškumas mus visus lietu- 
minėjo, kad pas ją buvo/ius tik įžeidžia, 
atėjusios moterys su skun
du. Jos pradėjo skųstis esą Sadistas
dabar Lietuvoje blogai. Tai 
poniutė Petrikienė sakosi 
toms moterims atkirtusi 
taip: “Jeigu jau viskas*taip 
blogai, tai iš kur jūs turite 
tiek lašinių? O tu gali sver
ti apie 200 amerikoniškų 
svarų. Moteris aiškinosi, 
kad jos storumas nėra iš ge
ro gyvenimo, o tokia jau 
jos prigimtis.”

Iš šių kelių bendro pobū
džio sakinių sunku atspėti, 
kokioj vietoj ir kokio pobū
džio moterų delegacija krei
pėsi j ponią Petrikienę su 
savo vargo bėdomis skundu 
Žinant bolševikinę pries
paudą šiandien Lietuvoje 
žmonės neturi kur ir kam 
skųstis savo sunkia gyveni
mo dalia. Tenka manyti,

Kitas ekskursijos dalyvis 
Jonas Gasiūnas savo prane
šime visokiausių niekų pri
plepėjo begirdamas bolše
vizmą Lietuvoje. Jis ir savo 
seserį, nors ir po 40 metų 
pamatęs savo tėviškėj, Že
maitijoj, bolševizmo labui 
prie “apsileidėlių” priskyrė 
tik už tai, kad ji jam pasi
skundė dėl negalėjimo gau
ti statybinės medžiagos su
smukusiam nameliui patai
syti. Sesutė jam pasakiusi,

Pradus. Kalifornijoj, gyventojai iškabino šitokią iškaba rusų ir angly kalbo
mis: “Kiekvienas šio naujo Los Pradus miestelio gyventojas yra laisvas, laimiu, 
gas ramų savininks.*’ Jie tikisi, kad pra važiuojantis pro šalį Chruščiovas ją pa
matys, nors jis ir pamatęs pamanys, Kad kapitalistai ir buržujai nori jį apgauti.

—Koman, Maik, pasikal
bėsim.

—Pasikalbėti galima, tė
ve. Geriau kalbėtis, negu 
muštis.

—Taip, vaike, ir Chru
ščiovas pasakė' pereitą sa
vaitę nusileidęs iš padangių 
i Vašinktono miestą. Jis dė- 
kaVojo mūsų prezidentui, 
kad pakvietė ji Amerikos 
įuimatvti ir nasikalh^ti Vis 
kai tojo “Družba i mir.”

—Ar tėvas klauseisi jo 
kalbos?

—šiur, kad klausiausi.
—Ir supratai, ką jis sakė?
—Ai beč jur laif, kad su

pratau. Ir aš tau pasakysiu, 
kad tas dubina nesiektai nu
kalbėjo. Pasveikino prezi
dentą ir pridūrė, kad Sovie
tų inžinieriai ir darbininkai 
sveikina Amerikos inžinie
rius ir darbininkus. Sako, 
mes žinom, kad Amerikos 
žmonės nori pakajaus; to 
paties nori Sovietų narodas. 
Nu, tai būkime frentai, sa
ko, kad nereikėtų muštis. 
Jes, vaike, Nikita nurietė 
nesiektą spyčių.

—Atvykęs j svečius, tė
ve, jis kitaip ir negalėjo kal
bėti.

—Ale neužmiršo ir pasi
girti, kad sovietų inžinie
riai gerai nucieliavo savo 
raketą į mėnuli. Sako, mūsų 
raketa jau ant mėnulio. Ir 
sako, kad ta raketa nunešė 
Sovietų flagę ant mėnulio. 
Nu, tai pasakyk, Maiki, kaip 
dabar bus? Ar mėnulis da
bar prigulės jau Sovietų Ru- 
sijai?

—Sovietų Rusija galės 
pasisavinti mėnulį tik tada, 
tėve, kai pats Chruščiovas 
su savo komisarais tenai nu
lups.

—Aš galiu bečyti, Maiki, 
kad jis tenai nenutups. Jis 
neturi tiek atvogos. O jeigu 
ir nulėktų, tai kaip jis iš te
nai sugrįžtų?

—Tiesa, tėve, sugrįžti ne
galėtų. Ir gyventi tenai ne
galėtų, nes mėnulis neturi 
nei oro, nei vandens.

—Nu, .tai koks pažitkas, 
kad Sovietai nusiuntė tenai 
savo flagę?

—Tas naudinga Sovietų 
prapagandai, tėve, ypač 
šiuo laiku, kai Chruščiovas 
lankosi Amerikoj. Jis dabar 
gali girtis, kad pirmą kaitą 
pasaulio istorijoj žemės gy
ventojai pasiekė mėnulį, ir 
garbė už tai tenka Sovietų 
mokslui. Ir nėra abejonės, 
tėve, kad tai via nemažas

mokslo laimėjimas. Tą pri
pažįsta visi rimti Amerikos 
mokslo vyrai.

—Tai kodėl jie patys to 
repą darė? Būtų nušluostę 
ruskiams nosį.

—Bandė, bet nepavyko.
—Ar tai tu rokuoii, kad 

ruskių mokslas geresnis?
—Iš karto nepavyko ir 

jiems,tėve. Kiek žinoma, jie 
bandė šauti į mėnulį kelis 
kartus, ir tik iš trečio ar ke
tvirto bandymo pasisekė. 
Aš neabejoju, kad ir ameri
kiečiams pasiseks, jeigu jie 
norės daryti daugiau bandy
mų.

—Nu, jeigu tu viską ži
nai, tai noriu paklausti dar 
vieno daikto. Chruščiovas 

■gyrėsi Vašanktone, kad ta 
raketa svėre 858 svarus, tai
gi daugiau kaip du senovės 
Lietuvos birkavai, ir ji atsi
mušė į mėnulį lėkdama po 
7,500 mylių per valandą; 
nu, tai pasakyk, kas su ja 
atsitiko, kai ji tokiu greitu
mu atsimušė?

—To niekas nežino, tėve, 
nes vidutinis mėnulio atstu
mas nuo žemės yra apie 
238,857 mylios; o per tokį 
atstumą niekas negalėjo 

■ matyli, kas su ta raketa atsi- 
jtiko, kai ji atsimušė į mėnu- 
jlį. Jeigu ji pataikė į mink
štą mėnulio paviršį, ji galė
jo giliai Įlysti; o jei patai- 
1 kė į kietą plutą, ji veikiau
siai sutrupėjo.

Į —Veidiminut, Maiki* Ar 
čia nebus tik melas? Jeigu 
niekas negalėjo matyt, kaip 
ji nukrito, tai iš kur Mas
kvos bosas žino, kad ji tik- 
rai tenai nukrito, a?

: —Gerai, tėve, gerai, kad
pradedi kritiškai galvoti.

—Šiur, Maik, staišas ge
nerolas visada gerai išfige- 
riuoja.

—Bet apie tą raketą tė
vas ne viską žinai.

—Nu, tai tu man paaiš
kink, jeigu žinai.

—Jos viduje, tėve, buvo 
įtaisytas toks aparatas, ku
ris jai skrendant visą lai
ką siuntė signalus ir jie aiš-1 
kiai girdėjosi: bet staiga jie 
nutilo. Taigi iš to rusai ir 
nusprendė, kad jų raketa 
atsimušė į mėnuli.

—Jeigu taip, Maiki, tai aš 
galiu bečyti iš kvortos šnap- 
so, kad ji neatsimušė. Tas 
plerparatas galėjo nulėkti 
pro šalį, arba susprogti. Juk 
mūsų kardinolas neuždvka 
meldėsi atsiklaupęs, kad 

'kipšas pakištų sovietinin-

ravo. Darbininko pavardės 
kad ir šiaudų, tinkamų kiau- neteka sužinoti, 
ram stogui sutaisyti, nėra. j Visgi reikėtų kam nore 
Mašinoms kertant ingius ir pasirūpinti, kad bolševikai 
kitus javus, šiaudai sutrina- Amerikoj darbi ninkams 
mi. O išgirdęs klausimą: kaulų nelaužytų.
“Ar pasiteiravote, kiek lie
tuvių buvo išvežta į Sibirą
ir kiek grąžinta?” šis bešir-! Ekskursantai džiūgauja 

kad Lietuvos moterys, pa- dis dvikojis sutvėrimas pa- manydami, kad Lietuvos 
mačiusios dailią, žilais plau
kais įspūdingą savo sesę 
lietuvę amerikietę, atsitikti
nai sudarė moterų delegaci- • 20-ame suvažiavime pareis- kad jau visiems vilkams jų

Vilko dantys

rodė dideles savo iltis. Kuo vilkui dantys jau išlaužti, 
met net Chruščiovas savo Man atrodo, jie klysta. Ir 
garsioje kalboje bolševikų Stalinas klydo manydamas,

Chruščiovo tikras veidas
tokį kraštą,- kuris dešimt
mečius neleistu šeiniai susi- 
jungti ir drauge gyventi ten, 
kame nori? Tas tegalima tik 
Chruš čiovo “žmoniškoj, 
draugiškoj” tvarkoj. Tas 
mažas faktelis geriau už 
ką kitą rodo Nikitos ir ko
munizmo tikrąjį veidą.

R. M.

SIS TAS APIE MĖNULI

Šiuo 'metu Nikita Chruš
čiovas važinėjasi Ameriko
je ir visur šypsosi, rodo savo 
susirūpinimą taika, draugiš
kumu, žmoniškumu. Nevie
nas lengvatikis amerikietis, 
nežinojęs ar pamiršęs, kaip 
Nikita padėjo Stalinui “iš
valyti” savo partiją, šimtų 
šimtus savo draugų ir vien
minčių pasiųsdamas į aną 
pasaulį ir į Sibiro vergų dar
bus; kaip jis siautėdamas 
Ukrainoje milionus žmonių 
nugalabijo: kaip jo tankai 
traiškė Vengrijos darbinin
kus: kaip jis, rusiškąjį im
perializmą plėsdamas, visą 
pasaulį laiko įtemptoj padė
ty, baimėje, gali patikėti, 
kad jis tikrai nori to, ką jis 
sako. Bet mes lietuviai, ra
gavę “komunistiško rojaus”,

kė pasipiktinimą dėl žmog- dantis išlaužė, bet mirė vil- 
žudžio Stalino nekaltai iš- ko dantų paliestas. Kruvini 
tremtų komunistų į Sibirą, Įvykiai Vengrijoje, kruvinos 

ita gražian čiulbanti pauk- tai sadistinių palinkimų Ga- demonstracijos dėl duonos 
!stelė bus joms kaip moti- siūnas dar ir dabar gieda ir laisvės Rytų Vokietijoj 
nėlė ir išklausys jų skundą, seną Stalino laikais sugal- ir Lenkijoje byloja, kad tie 

' Bet vargšės apsiriko. K. Pe- votą dainelę, kad į Sibirą dantys nėra išlaužti, o tik 
trikienė jų skundo nepriėmė buvo vežami banditai, kietai, kietai sukąsti. Bolše- 
ir neišklausė. Ji pavaitojo žmogžudžiai ir kad jie visi vikų nunakintas — pusiau 
komunistų propagandos buvo nuteisti tik po 25 nae- nulineiuotas Lietuvos darbi- 
mokyklos dėsnį: “Jeigu tu tus vergų stovyklos bausmė- ninkas, kuris toli gražu ne

begali ar nenori atsakyti į mis. Jo supratimu (kaip jis gali uždirbti nė pragyveni- 
itau patiektą klausimą, nu- pats pasakė), bausmė per mui reikalingo minimumo,

Gasiūnas okupantams b o i sevikams j tinome Nikitos ir jo gengės 
pulk savo pnesą asmenis- butų buvęs teisėju, tai tiems Himnų negieda. Ir jis laiko i_j

dantis sukandės.

;ją, kuri ir nutarė kreiptis į 
i ją su savo bėdomis, drąsiu 
skundu. Jos tikėjosi, kad

pnesą
| kai.” Taip padarė ponia Pe- tremtiniams savo tautie- 
; trikienė. Ji nenorėjo girdė- čiams seneliams, vaikams ir 
ti nei žinoti, kad Lietuvoje kitiems jis būtų skyręs dvi- 
blogai. Ji tuoj, pirštu rody- gubai didesnes bausmes, 

j dama į storesnę moterį puo-
■ lė jas visas asmeniškai dėl
■ kai kurių jų storumo.

Žinoma, moterėlės nusi-
, vylusios “sesės amerikietės” 
• šiurkštumu, nuo jos pabėgo. 
Jeigu tos moterys dar yra 
laisvos, tai dėl savo ryto
jaus likimo tikrai dreba. 
Mes, išgyvenę metūs laiko 
prispausti bolševikų panta- 
plio, geriair už Petrikienę 

| pažįstame okupantą.
Bent kiek išauklėjimo 

žmogus turėdamas visuomet 
vargšų skundus priima. Juos 
paguodžia, bent pažada at- 
žvelgti į jų reikalą. Poniu
tės Petrikienės išauklėji
mas pasirodė abejotinas. Ji 
žmoniškumo jausmo nepa
rodė. Ji skaudžiai įžeidė 

j pas ją atėjusias su skundu 
moteris. Bet dar to maža. 
K. Petrikienė, ir čia Ameri
koj pasakas pasakodama 
apie Lietuvoje esamą “ro
jų,” dar bando pajuokti tas 
nelaimingas moteris, saky-

kams koją.
—O kas bus, tėve, jeigu 

pasirodys, kad tų maldų nie
kas neišklausė?

—Nu, tai tada žinosim, 
kad reikia daugiau melstis.

—Ne, tėve, maldos nieko 
negelbės.

—Sakai, nemačys?
—Ne.
—Kodėl ne?
—Todėl, kad maldomis 

kipšo į talką neprisišauksi. 
Gali sau melstis visi kardi
nolai visi vyskupai ir visos 
davatkos, o Chruščiovas 
gers Washingtone šampaną 
ir juoksis. Juoksis iš tų mal
dų ir kipšas.

—Nu, jeigu taip, Maiki,
'tai gudbat • *

Kai Sovietų Sąjungos ra
keta pasiekė mėnulį, i ji dar 
abiau atkreiptos visų mūsų 
akys, o ne vien tik įsimylė
jusių porelių. O kas yra tas 
mėnulis? Apie jį daug ką 
žinome, bet, aišku, dar dau
giau sužinosime, kai jį pa
nieks pats žmogus.

Dabar manoma, kad mė- 
įulio amžius yra maždaug 
oks pat, kaip žemės. Jis via 

.ris kartus mažesnis už že
mę, nes žemės diametras 
^skersinis piūvis) turi 7967 
mylias, o mėnulio 2160 my-

tikrąjį veidą, žinome, kad 
jų rankos yra kruvinos kaip 
didžiausio mėsininko ir kad 
jų žmoniškumas yra kaniba
liškas (žmogėdriškas).

Darbo žmonių 
klasės išgamos

Komunistų ekskursantai, 
nuvykę į Lietuvą, rado vie
nus žmones (kaip jie vadi-

Koks žmoniškas yra Niki- lių. 
ta, gražiai liudija ir šis ma- j Mėnulio temperatūra sau- 

la “privačius asmenis”) la- žas faktelis. į lės apšviestoj daly pasiekia
baigčiai gyvenančius, tu- Clevelande gyvena Jonas 250 laipsnių karščio, o tam- 

nerimaudamas vis rinčius savo namus, Palan- Armonas su savo dukra, siojoj daly nusileidžia iki 
balso. Susirinkimo goję vilas, važinėjančius sa-i Juodu jau seniai deda vi-.215 laipsnių žemiau nulio.

O kitus sas pastangas savo žmonai Mėnulis keliauja aplink

Enkavedistai laužo 
darbininkui

kaulus

Pranešimams v y k stant, 
darbiniuose rūbuose darbi
ninkas
prašo
vedėjas J. Giybas pora kar- vonns mašinomis. _ ------ _ _
tu perspėjo/kad jis duos ’*ado skurdžius, kuriems ir brokui iš Lietuvos aUiim-j zeW 2287 mylių greičių per 
klausimams baisa tik prane- bolševikų valdžia tik pusę ti, bet iki šiol be jokių pašė-įkandą, aplink žemę jis api- 
šimams pasibaigus. Darbi- i minimumo temoka reikalin- , kų- . |bega per 27 dienas / valan-
ninkas nepatenkintas nesu- gam pragyvenimui. O kai-i Priminsime, kad antrasis das 2d minutes ir 11.o se- 
tiko ir reikalavo dabar tuoj nK) kolchozninkui tik tiek pasaulinis karas užtiko Ar- kundzių.
jam duoti baisa. Tuomet duoda kapeikų už jo darba- monus Lietuvoje. Kadangi, Menulio matomoj pusėj 
prie jo prisiartino stiprios dienius, kad jis ir silkės uo-i tėvas ir duktė buvo gimę skaičiuojama apie 30 000 

degą r.evisuomet gali nusi- Amerikoje, tai jiems pavy-,vulkaninių kiaurymių <kra- 
pirkti. ko iš komunistų užimtos:/rių), kai kurių jų skersi-

Bet ekskursantai, būdami Lietuvos išvažiuoti, betBar-lnjs P/vis siekia iki 18 my- 
Lietuvoje ne tik nė pirštu boros Armonienės ir sū-!dM- ^^eno jų gylis vra net

išvaizdos vyras ir abiem 
rankom taip smogė tam 
vargšui į kiūtinę, kad jis 
kūliais persirito per netolie
se stovėjusius stalus. Antra 
bolševikas pribėgęs nutvėrė 
jo ranką, užplėšė užpakalin 
ir taip suko laužė, kad tas

lepajudino, kad tą darbi-/aus, kurie buvo gimę Lie- 23,800 pėdų.
Jame yra Ivgumu, kuriuėrė ninku padėtį pagerintų, bet tuvoje, komunistai neišlei

di nesidomėjo tuo. Dar do. Taip šita šeima buvo iš-idiametras siekia 150 mylių, 
blogiau, jie tiek būdami ardyta. Vėliau Armonienė j Mėnulio matomoj daly yra 

plotai.žmogelis dvilinkas raitėsi iš Lietuvoje, tiek grįžę, nieki- -su sūnumi buvo ištremti į1 dldeli tamsūs 
skausmo 
sutvarkytas
vo išmestas per duris lau- Juus apsiieiaenais ir pa . . „ , . , . .
kan. Šia šiurpaus vaizdo našiais iš pačių storiausių jiems įeiuimą atvižiuoti į menulyje nėra.

1 .4.......... i. i . i A i ____________ i__ f
sceną įtemptai sekė netolie
se stovėdamas Antanas 
Bimba, lietuviškų bolševikų 
dvasios vadas ir Jur būt, 
visas tas šlykštus reikalas 
jam sudarė nemaža malonu
mo, nes jis ir pirštu nepaju
dino, kad silpnas darbinin-

torakaklių kapitalistų sko- Ameriką iki šiol nepavyko, Į žemės iki mėnulio,
lintais vardais. į nors, kaip minėta, buvo da- skaičiuojant nuo žemės cen

tro iki mėnulio centro, vraLietuvoje lėbaujantiems ryta visokių pastangų, 
sukčiams prireikė daugiau Neseniai į tą reikalą įsi-l?. mylių, kada jis la 
reklamos. Jie pasikvietė iš kišo ir Cleveland Press ®iausia nutolsta nno 
Amerikos savo trubadūrus, dienraščio vyriausias redak-
komunistinius ekskuisantus. torius Louis B. Seltzer, ku
ri šie gnžę juos ant šakės ris skambino Chruščiovui, 

kas nebūtų dviejų mušeikų .* padanges kelia. kad jis B. Armonienę su 19
kankinamas. " Būkime tikri, kad visokio metų sūnumi išleistų į Ame-

Už geros valandos laiko, plauko vagys, sukčiai, pa- rika dar prieš atvykdamas

blausia nutolsta nuo žemės, 
ir 221,900 mylių, kada jis 
yra arčiausia žemės. Pa
vyzdžiui, rugsėjo 14 d. vi
durdieny mėnulis buvo ar
čiausia žemės, kitą kartą jis 
bus tokioj padėty spalio 12 
d. 9 vai. vak., lapkričio lo 

gruodžio 8 d.
baigiantis pranešimams, vi- razitai, darbo žmonių engė- čia. Tai, sako, būtų jo žmo-į ,* ' a. * \a *’ sų nustebimui ir vėl atsira- jai-išnaudotojai, melagiai ir niškumo įrody mas. |2* ’ val; P1®’,-
do tas pats darbininkas ii- kitokie nenaudėliai sulindę Ar Chruščiovas šį karta1/.,?!? ’ 'a > :*pats darbininkas ir Kiionie nenauaeiiai sulindę į Ar Chruščiovas šį kartą i’ A,?1el lkoS °lU
pareikalavo balso. Dabar a'*ių kailius, prilips liepto tą prašymą išpildys, dar ne-i________ __n *________
pirmininkaujantis jam da- stos prieš teisingu- žinoma, bet jei ir išpildytų, 1
vė balsą. Darbininkas, prisi- ni<> žalios spalvos stalą. Ne- tas neliudytų Nikitos žmo-! 
artinęs arčiau scenos, paša- isg/bės jų nuo likimo Pe- niškumo. Juk jis būtų pada- 
kė, kad jis norįs žinoti, kiek trikienės, Gašlūnai ir kiti į rytas tik propagandos tik- 
dabar Lietuvoje bulvės kas- juos panašus pataikūnai. i siu. Kas, rodos, tokio mosto
tuo ja? ------------------------------------ i nepadarytų? Ką giDeja, atsakymo negavo, yra tas. kuris liūsta
nes ekskursantai nežinojo. pasiekimo.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

Lietuvoj būdami nepasitei-j .Vi Klolclb

“Keleivio” administraci
ja praio mielųjų Keleivio 

reiškia prenumeratorių, kurie kei- 
Sovietų Sąjungai išleisti 'čia adresus, pranešant nau- 
vieną moterį ir jaunuolį pas ją adresą nepamiršti parašy- 
vyrą ir tėvą? Kur rasi kitą li ir senojo.
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MOTERŲ SKYRIUS
ŠIS TAS APIE KARŠTI

aSXX253 iM.rm—n

V. Mykolr.itis-Putinas

Penas Skrodskis
(Tęsinys)

Baigusi tvarkyti patalynę, Agota pasakė ponui la
banakt ir liūliuojančia eisena iškiūtino is kabineto, nebe
sitikėdama, kad dar bus ponui kam nors reikalinga. Pa
vakarieniavęs ponas Skrodskis liepė Motiejui .uždegti 
pypkę, rankos mostu Įsakė išsinešdinti, o pats sėdo i krė- ' 
slą prie mažojo staliuko, kur stovėjo seno vengrino bu
telis ir krištolinė taurė. ........

Ponas Skrodskis is visu rūmų kambarių labiausiai 
mėgsta ši savo kabinėta. Salonas ir valgomasis per erd
vūs, tušti ir šalti kambariai, miegomsis jam primena li
gonę žmoną ir paskutines jos valandas, taip pat, kaip ir 
jos buduaras. Biblioteka ir vaikų kambariai apleisti, ne
jaukūs. Nebent kai parvažiuoja sūnus ar duktė ir ima 
lankytis svečių, rūmai atgyja ir palinksmėja.

Pono Skrodskio kabineto padėtis rūmuose labai pa
togi. Iš vieno šono niekieno nebelankoma biblioteka, iš 
kito—nuolatos tuščias miegamasis. Stiklinės durys išeina 
i verandą sode. šis antrasis išėjimas, paslėptas nuo pa
šaliečių akių, daugeliu atvejų ponui Skrodskiui būdavo 
labai patogus.

Kabinetas turtingai ir jaukiai Įrengtas. Tamsiai ru
dais apmušalais dengtos sienos, keletas geros mokyklos 
senoviškų paveikslų, ant ąžuolinio parketo persų kilimas, 
prie lango, kampe, rašomasis stalas, vidury kambario 
apskritas valgomasis stalas keturiems žmonėms susėsti, 
pasieny, netoli nuo knygų spintos, mažas staliukas su j 
dviem minkštais krėslais—mėgstama pono Skrodskio 
vieta. Prie staliuko pypkė su ilgu kandikliu, stalčiuje rū
komosios ir uostomosios labokos ir retų tais laikais ciga
ru dėžutės. Spintoje, šoninėje lentynoje, pono Skrodskio 
mėgstamojo vengrino butelis, padėklas ir keletas krišto- 

nažiūrėti.

OLANDUOS PRINCESĖ

O andijes sosto Įpėdinė princesė Beatrix atvyko Į New 
Yorka dalyvauti olando Henry Hndson 350 metę su
kakties minėjime. Hudson pirmas ištyrė jo vardu pa
vadintą upę ir Šiaurės tolimas sritis. Dabartinis New 
Yorkas kadaise buvo olandu kolonija ir vadinosi 
Naujuoju Amsterdamu. Princesė nufotografuota gie
dant himną jai miesto garbės pilietybės suteikimo 
iškilmėse.

YRA ŠALIS

Yra šalis, kur upės teka 
Linksmai tarp girių ūžiančių 
Ir meiliai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkų vievirsių.

linin tauriu AT ntioifin;■V V A -

veikimą, norėdamos kaištį 
sumažinti, šito pasėkoj kū
nas nustoja skysčių ir dru-

Del tos priešė stiei- i
dos, tik gal ypatingame at
sitikime, nemėginkite nu-Kas žinotina apie karštį

Jeigu jūsų temperatūra 
pakyla pusantro ar daugiau 
laipsnių aukščiau norma
lios, tai tas rodo, kad kas 
nors jūsų kūnui yra negera. 
Nes karštis yra nelaimės si
gnalas, kuris Įspėja, kad ap- 
sikrėtimas ar kokia liga su
trukdė jūsų kūno šilumos 
pusiausvyrą.

Bendi ai kai bant 98.6 
laipsniai, matuojant po pa
žastimi, daugumai žmonių 
laikoma noimalia tempera
tūra. Tačiau yra daug svei
kų žmonių, kurių normali 
temperatūra yra 99.5, o kitų 
ir 96.5 laipsniai. Bet ir to 
paties žmogaus temperatūra 
per dieną kitėja nuo pusės 
iki dviejų laipsnių, žemiau
sia yra anksti rytą miegant. 
Moterų temperatūra labiau 
kitėja, mėnesinių metu pa
kildama beveik rišu laip
sniu. I

Be šitų nuolatinių kitėji
mų, mūsų kūno temperatū
ra dar pakyla virš norma
laus dydžio dėl įvairių kitų 
aplinkybių. Susijaudinimas, 
fizinis nuovargis, karšta 
vonia ar karšta diena taipgi 
gali mūsų temperktūrą pa
kelti. Burnos temperatūra 
gali pakilti ar nukristi dėl 
karato ar šalto valgio, todėl 
daug gydytojų temperatūrą 
matuoja sėdimoj žarnoj, 
kur ji būna nuo pusės iki 
vieno laipsnio didesnė ne
gu burnoje.

Jeigu temperatūra pakilo 
pusantro laipsnio ar dau-

mušti temperatūrą be gydy- skų. Todėl turint kai ščio 
tojo patarimo. ] reikia gerti yandens ar ki-

Temperatūrai greit nu- i to skysčio kas valandą. Tu- 
mušti gydytojas gal patars' rint aukštą temperatūrą il- 
imti aspirino ar į ianašių vai-i ?esnį laiką gydytojas gal 
stų. O gal jis patars šaltą : patars vaitoti druskos tab- 
kompresą ant kaktos ar lėtes..
krūtinės, šaltus ledus dėti 
virš širdies arba šaltu van
deniu vidurius »-plauti. Try
nimas alkoholiu ar drung
nu vandeniu gari taipgi pa
gelbėti.

Karščio turint mūsų kū
no saldžiosios glardos, ku
rios reguliuoja kūno šildy
mo aparatą, padidina savo

tsssacsocsc-tjcce s acei

Tuo atveju reikia maitin
tis lengvu daug proteinų tu
rinčiu maistu ir dažniau 
valgyti.

Linksma
ginusiai.

širdis gyvena il-

Shakespeare

Opus būsi, greit supūsi.

JDO^IOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio PABUČIAVIMAS, parašė J. GrO- 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti . novelių rinkinys, 155 puslapių.
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi;
iš miego, geria::s:a dovana kiek
viena proga. gražinis kietais vir
beliais. illustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina .......... $5.50

DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus' 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina .... 6.00.

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ........................................ $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS, 
paruošė Anicetas Simiris, dau?vbė 
žinių lietuvi'.: ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 464 
psl. kaina ............................. $6.50.

MAŽOJI LTETUV A. rarašė M. Gini 
hutiene. I. G: nb. ■ n s. .1. I.ingis, .T. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl.. 
kaina .................................... $5.00.

Kaina ................ ................... - $1.50.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kain keitėsi vi

suomenės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina .••••••••»•.... .26c
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, parašė M. 

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

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 {vairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslaniu. 
Kaina ............ ...................... S2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė aoysaka iš pirmųių krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipr«*. Knyga laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina ...................... $2.25

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.59

JSNGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG 
LĮSK AT. Cerjpus’as vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis; duods
•įtarimų, anglišku’ posikalbėjitnn- 
Kaina ................................. .............78*

Ten prakaitas aplieja žmones 
Prie vasaros sunkių darbų 
Ir prastas parėdas marškonis 
Apdengia sąnarius visų.

giau, tai jau yra įtarimas, į 4AELBORO,-CH.S ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.59LITIIUANIAN 

?I. Inkienė, ge-ypač kai yra kiti ligos žtn- į self-taught.
klai. Iš tikrųjų karštis yra •
pasipriešinimas ligai. Jis at- j
siranda, kai svetima protei- demokratinio soči a lizm o 

PRADAI. Populiari ir naudinga

buvo 
rūsyje, nei

nnrpioca

neisse.Ktu nei kabinetokad vengrinas 
spintoje.

Bet svarbiausias to kambario baldas—tai didelė 
plati, minkšta sofa. Vietoje atramos ties ja ant sienos 
kabo senoviškas gobelenas, kurio paveikslas vaizduoja 
idilišką piemenaičių meilės sceną. Ponas Skrodskis, pa
silikęs našlys, atsižadėjęs miegamojo patogumų, juokau
damas saky’davo, kad pamėgęs ši asketišką viengungio 
gultą dėl kūno sveikatos ir sielos išganymo . ..

Ponas Skrodskis, pasilikęs vienas, atsisėdo i savo 
mėgstamąjį krėslą prie staliuko, prisipylė taurę vengri
no, gurkštelėjo ir papsėdamas pypkę susimąstė apie sa
vo buitį. Ką besakytų Jurkevičius ir kaip jį beramintų. 
vis tiek ta reforma, tas ciesoriaus manifestas jam nebe 
duoda ramybės, lyg tas Įkyrus dieglys šone, kurį jis pa
juto, lyg tyčia, grįždamas namo manifesto paskelbimo 
dieną. Jau nekalbant apie platesnio masto ūkines proble 
mas, štai kasdieniniai mūsų reikalai—ir tie pradėjo šlyti

Visų pirma—dvariškiai, tarnai. Jų nusiteikimas po 
tfui ima pastebimai kiteli ir diena iš dienos vis blogėja. 
Motiejus ir Agota, tiesa, pasiliko ir liks ponui Skrodskiu' 
ištikimi po senovei. Kur ir beeitų tie griozdai? O būtu 
net ir geriau, kad išeitų, nes kas iš jų per nauda! Privaiz- 
das su akmistrine taip pat neišeis, nes abudu jį apvagi- 
nėja. kiek beįmanydami. Vežėjas Pranciškus ir sodinin 
kas Grigelis, abudu iš chlonų. jau riečia nosį ir apie ai 
gų padidinimą ima niurnėti. Ypač nesukalbamas pasi
darė vežėjas Pranciškus. Ėmė sauvaliauti bernai ir mer
gos. Prievaizdas sakė, kad tas perėjūnas šundaktaris 
Dimša čia landžioja ir juos agituoja. Liepsiu ji šunimis 
užpiūdyti arba policijai atiduosiu.

Šlyja ir jo paties, pono Skrodskio intymieji reikalai. 
Lig šiol jis elgėsi savo dvare su savo baudžiauninkais; 
kaip tikras feodalas, karaliukas. Jis vien negalėjo jiems į 
gyvybės atimti, sunkiai sužaloti, bet visos kitos teisės 
jam priklausė. Jis galėjo juos iškeisti, parduoti, galėjo 
leisti ar neleisti vestis, galėjo liepti vesti tą, o ne kitą. 
tekėti už to, o ne už kito. Ypač šitos teisės jam malo
niai apsimokėdavo, pasaldindamos jo našlautinio, vien
gungiško gyvenimo kartumus. Juk nemaža čia jam buvo 
prisistatę tų visokių mergšių prašyti sutikimo ištekėti 
už to ar kito jauno baudžiauninko. Tegu teka. ar jam 
gaila. Nors prievaizdas sako, kad nereiktų leisti jiems: 
perdaug veistis. Dvarui darbo rankų jau pakanka, o ne
reikalingos' burnos tik veltui duoną ėda ir alina juos pa
čius. Tas neigiamai atsiliepia Į jų darbo našumą.

Ponas Skrodskis naudodamasis savo teise, tas merg
šes ir iš arčiau patyrinėdavo, ir supažindindavo su vedy
binio gyvenimo pareigomis. Apskritai, jų tarpe retai 
pasitaikydavo Įdomesnių egzempliorių. Dažniausiai jos 
būdavo klusnios ir bailios kaip avelės, pasiduodavo be 
didesnio pasipriešinimo, beveik visos verkdavo—ir tas 
labiausiai erzindavo poną Skrodskį. Tačiau kai kurios 
priešindavosi labai Įnirtingai ir atkakliai. Dar pereitą ru
denį jis neįveikęs išmetė ir liepė rykštėmis nuplakti vieną

Bet tave meiliai pavaišina, 
Kai tik nueisi į svečius:
Ten tave myli, valgydina, 
Kiek tiktai leidžia išteklius.

kvtis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ......................... S $1.25

Ir grakščios tos šalies merginos 
Ten žydi vis konapuikiau . . . 
šalis ta Lietuva vadinas!
Bet aš neilgai ten buvau . . .

Atsimenu, kada į guolį 
Saulutę prašo vakarai 
Ir gieda lietuviai varguoliai, 
Nes pabaigti dienos darbai.

no medžiaga sutrukdo kū- 
įo šilumos kontrolę.

Dažniausia karščio prie
žastis yra kokia nors apkie- 
•iamoji liga, bet kūne šku
nos pusiasvyra gali būti su
trukdyta ir operacijos, sme
genų sužeidimo, tokios ar' Aukštaitį 
atokios alergijos (ypatin 
ro jautrumo), dehidracijos. nemuno sūnus, 

saulės'

flovaiAcvvo wiri_VIC»I OIVOIVO
su rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 nuslaniai. 
Kaina .............................. 50 centų.

knyga šių dienų klausiniams supras 
tL Kaina ......................................50e
DIEVŲ MI5KAS, Balio Smogos ne

užmirštamas aprašymas. ka jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina ............... .. $5.00

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta

Amerikos lietuviams. 144 puslaniu 
Kaina ............................................ $1.09

>

Kaip tąsyk mergos veidą skaistų 
Prie rūtų lenkia kvepiančių, 
Dainuodamos jas meiliai laisto, 
Lelijų skinas žydinčių.

it *1
Atsimenu, kaip va 
Po v

-•'<4 <
Seniai jau paukščiai medžiuos snaudžia,
Bet pats užmigti negali.

Kaip tąsyk 
ir užgirdėt tūlitoli.

Kaip upės vandens, mintys teka 
Idėjos reiškiasi galvoj;
Gamta su tavim, rodos, šneka: 
‘‘Gražu gražu mūs Lietuvoj!”

O, tėviške’ Koks mielas kraštas, 
Kurio tai}) netekau ūmai,.—
To neišreikš nė vienas raštas,
Tą pasakys vieni jausmai.

Pranas Vaičaitis

(Pianas Vaičaitis mirė 1901 metais rugsėjo 21 dieną 
būdamas 25 metų amžiaus.)

-„.:įX_R= 2. a a *<£££!

tokią pasiutėlę, kuri spardėsi, kandžiojo ir draskėsi kaip 
laukinė katė. Su tuo siejasi keletas labai nemalonių įvy-i 
kių. kui ių ponas Skrodskis nemėgsta prisiminti ir sten 
giasi kuo greičiausiai nukreipti mintis kita linkme.

Ir dabar, norėdamas atsikratyti tuo nemaloniu, kaž
kodėl galvoje atgijusiu atsiminimu, ponas vėl vaizduojasi 
Balsio kieme matytą merginą, nė nusimanydamas, kad 
tai jo, kaip išalkusio vilko, aistra piešia ją visomis gro
žio, žavesio ir patrauklumo spalvomis. Pagaliau prisisva- 
jojęs ir išgėręs vengrino daugiau, negu buvo pratęs, jis 
šaukia Motiejų, kad padėtų nusirengti.

(Bus daugiau)

(kūno išdžiūvimo), 
smūgio, o taip pat silpni
nančių ligų—vėžio, reuma- 
inio karščio.

Jei temperatūra nenor- 
-nališkai pakyla, reikia tuoj 
<viesti gydytoją. Dažnai jis 
lieko nedarys karščiui nu
aušti, Mat, karštis yra ne 
ikigvartil p^eųiDnė’į figai 
nustatyti, T5et taipgi fr var
io jamų vaistų veiksmingu- 
nui įvertinti. Dar daugiau, 
karštis dažnai yra savos rū
šies vaistai. Daug ligų suke- 
lėjų pakilęs karštis susilpni
na ar visai sunaikina.

MIŠKAIS ATKUS A RUDUO, Ma
riaus Katūiškie romanas. Ištisa 

kaimo tipų galerija. 
614 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininku sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dali® 
280 psl. Kaina .....................  $3.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V Putmo-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats berves kunigas, ap
rašo, kain kunigas Vasaris išsiža- j 
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys jrič-os j viena knv- 
gų, kieti viršai, 631 poslapis. Kai-

\R ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS* Parašė 

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

'’EZARTS. Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas S 
knygas i< $6.00.

NAUJA VALGIU KNYGA. M. Mi. 
chelsonienės parašvta: 250 įvairių

-eceptų. 132 pusi. Kaina ____ $1.25
“OPTEŽIAT TR LIETUVA. Kun<«m 

M Valadkos parašyta knyga. 2M 
msL Kaina .......................... $2J>ė
A KIRS TN THE DARK. J. Jazmi. 

no anglu kalba sodrūs vardeliai
’RO nosį. Kaina kietais viršeliai® $3 
minkštais viršeliais ....................51.0f
ATT.ATDU PAVERT, n. Abelkio ro.

manas iš Žemaičių Kai vari ioe pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pošva
riai, kuiną ;.v.

dai, Paulius Galaunė, didelė kuy- i VISUOTINAS TVANAS, 
ga su daugybe paveikslų, gerame tHę, tranas būti ir kų apie tai 

popieriuje. Kaina .................. $8.60 . ako mokslas. Kaina ....................26*

$6.00
LIETUVIU LIAUDIES MENAS, jo 

meniniu fornr.’ rlčt-'iimosi-.nagria-

VALGIŲ GAMINIMAS, paraše ke 
turios namų ūkio sgronomės: -E 
Drųsutiene. O, Pndaitienė. E 
Starkienė ir A. šliži?nė. Didelio
formato, su daug paveikslų. Kieti
apdarai. Kaina .....................  $7.50

$4*00
Ar galėto

'LIKO GRUPIU KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

Žinoma dainininkė, pagar
sėjusi visokiomis užgaido
mis Maria Callas skiriasi 
nuo savo milionicriaus vy
ro Menegheei ir, kaip žmo
nės kalba, ižteka už kito 
■UKMueriau*

KNGLU-LIETrYIT’ KALBU ŽO- 
OYN^S. apie 20.090 žodžio, 368 pu

slapiai. redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir uaujoriškiausias žo
dynas, kieti viršai. Ksira .. $4.00

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

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistą diktato, 

ra faktų šviesoje. Trumpa holševir. 
vio istorija ir valdymo praktika. l>a» 
bai daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina ............................................ 50c.
MILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo

gos trilogiška istorijos kronika
173 pusk, didelis formatas, gera 
■lopiera. Kaina ......................... J2.60

APIE LAIKA IR ŽMCKER. Poeto 
J. Aisčio «it.simin::noi apie Binkį, 

vtiškinj. Tuma, Savickį, Giras ir fct
*49 pusi. Kaina .........................$2.60
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Atnlklo 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su ki«t»is
Apdarais. Kaina ..................... $3.50
BENAS KAREIVIS MATclUTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji
mas apie nepaprastų žemaitį, kuria 
daug nuostabių <ia!y\ų padarė, tik 
ųepadarė viena, knrį tikrai turėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina .......... $3.

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

MIRUSIOS SIET/IS. M. Gogobų 
svarbiausias veOt»l»s. išvertė vį

Miškinis. 290 pusi. Kaina .. $3.25
SOGTALDEMOKRaTTJA IR BOb.

9EVTZMAS. Parai K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta ti«r 
klausimu knygutė. Kaina ........... 25c
4OGTATTZMAS TR RELIGIJA. Pa. 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-
’as. Kaina ....................................... lOe
UPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kič
ais viršeliais. Kaina ............... 53.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Ikonas Blumas. Trumpa*

•ocializmo aiškinimas. Kaina 25c,
KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ.

Pilna argumentų, kurie visiems 
domūs. Kabia .................................20e
JUOZAS STALINAS, arba katp 

Kaukazo razbaininRas buvo pasida
vus Rusijos diktatorių. Kaina ..25c
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ........................................ 25e
* R ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa- 
rašė kun. M. Valadka. Svarba 

kiekvienam perskaityti. Kaina 51.29
JETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

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

NEMUNO SCNCs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina............................ >4.00

’ER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa
rašė Liudai Dovydėną*, įdomi 

apysaka, 176 psl. Kaina .... $2.20.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adreso: 
KELEIVIS

<36 Eaat Bm*dw»y Se. BmIm 27,
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Caro ir Nikitos keliones VIETINES ŽINIOS Jieškojiniai

J. VLKS
„ O kodėl Rusijos caro Mi- į Galop Liepojoje pasirodė 
’*kės buvusios kelionės perdaras. Patikimi carui žmo- Lietuvą Į užsieni dabar ne- nės ir patikimų draugijų at- 
g) prisiminti, jei tarp dabarti-'

7 rėš diktatoriaus Nikitos ke- stovai buvo verčiami eiti 
carą pasitikti. Iškilmingiau- 

Bd.-lionės esama daug panašu-i šiai jį pasitiko vietos vokie- 
įį-'mų ir tų kelionių priežastys tių baronai ir kiti turtuo
li ir tikslai veik tie patys? liai. Net vienas latvių cho- 
įc i Rusijos caro Mikės kelio- ras tautiniais rūbais apsirė- 

k, ,rr> i (jęS ir tas dalyvavo tose iš
kilmėse. Taip pat buvo ir 
Liepojos klebonas kunigas 
Lepackas, kilęs iš Joniškio. J.so" Nr. 6, 1903 m. Tilžėje Daugyhė buvo popų ir kitų spausdintame ir slaptai Lie-Ęįtuvoj platintame. Čia trum- jpai, suglaustai aną rusų ca- Iro kelionę atpasakosime,^kaip ji tame laikraštyje Pilkio buvo aprašyta.

£< Seniai rusu caro ministe- 
Huiai, jo auklės, ruošė jo ke-

f

kjlnė buvo pastabiai, sultingai 
i • k a n d ž i a i aprašyta v-; Lietuvos socialdemokratų laikraščio 'Darbininku Bal-

svečių kartu su caru iš Pe 
tersburgo atvykusių. Tik 
Liepojos darbininkai tose 
caro iškilmėse nedalyvavo 
ir jie buvo slaptai išleidę 
latvių kalba atsišaukimą. 
Atsišaukimas smerkė Caro 
valdžią ir ragino žmones to-

KAI TRYS MAŠINOS SUSIDCRC

iCcty'jt į ĖicUiC h, Ca'., susidūrė 3 automobiliai, du

keleiviai užmušti, 5 sužeisti, policija aiškina įvykį ir 

teikia nukertėjusiems.

BALF’as dėkoja Raudonasis Kryžius ieško

BALFo Bostono skyriaus Petronėlė Ostronč iš Lenki- 
rugpiūčio 23 d. gegužinę įjos per Raudonąjį Kryžių 

! Romuvos parke gausiai ap-1 ieško savo vienintelės sesers 
lankė plačios apylinkės lie-!Emilijos (ar Amelijos) Tho- 
tuviai. Valdyba džiaugiasi, Į Ynas. Pagal Petronėlės Os- 

I kad dar daug turime gera-' tronč sakymą, jos sesuo E- 
širdžių tautiečių, paremian- i milija išvyko iš Lietuvos

Ir.k-ta Pakėnaitė-AMBRASKIENC. 
uvojc, šeško Lroiio Do.uaeo PA-

KĖNO (Au--;u tino sūr.au. > ir Alek-
■> CEKAVičIAU.8 (Jucz.> sūnaus).

Menas anksčiau jryveno Chicajjoj, ki
tas Amsterdame. N. Y. Jie patys 
ar j os žinantieji rašykite adresu.

X. Mitke\ iėiu-
:?3 Peri y Street, ( 11K

’ionę i užsieni. Šalyje darėsi se iškilmėse nedalyvauti.
p.eramu, žmonės nerimo dėl 
paro valdžios daromų viso
kių gyventojams skriadų ir 
neteisybių. Plačiai sklido 
andas, kad pats caras Mikė

O rugsėjo 6 d. per Šiau
lius, Radviliškį, Dotnuvą, 
Kėdainius caras Mikė buvo 
vežamas traukiniu Gardino 
link. Tada visas geležinkelis [yra niekam dėtas, bijosi net i buvo apstatytas kariuomene jsavo gyventojams pasirody- ! ir policija. Jie nugara stove* [ti. Tai caro aukštesnieji pa-j jo į geležinkelį. Visiems bu- įeigūnai sumetė jį gyvento-j vo įsakyta, jei kas artintųsi 

įams parodyki ir suruošti j prie geležinkelio, tokį įspė- 
įiam kelionę į užsienį, jog ti, o jei nepaklausys, tai vie- 
Įkrašto gyventojai įsitikintų,: toje kaip šunį nudėti. Caią [kad caro esama galingo, su sutikti buvo suvaryti visokie Ijuo net užsienis skaitosi ir
įten jis laukiamas svečias.

Tada Mikę carą pavežio
jo po Kursko guberniją,
[buvojo Minske ir nukeliavo

£ga

vežtas į Austriją. Ten pini
guočių jis buvo iškilmingai 
sutiktas, bet Vienos miesto 
darbininkija susirinko ir nu
tarė tą kelionę apšvilpti ir 
ta proga išleido atsišauki
mą—‘Šalin caro valdžia!”

KUR ŠALČIAU?

Kaip manote, kur šalčiau 
—šiaurės ar pietų ašigaly? 
Greičiausia pasakysite, kad 
šiaurės ašigalyje, bet taip
sakydami suklysite

Dabar Maskolijos dikta- šiaurės ašigalis yra ap
tariu Nikitą Chruščiovą tu- semtas vandeniu, o pietų

valdininkai, viršaičiai ir ki
ti iš tų vietų, pro kurias va
žiavo caras. Deja, jie iš tolo 
turėjo laikytis, o traukinyys 
niekur nesustodamas tik Inet į Tambovo guberniją i šmėkštelėjo.

[aplankyti Sarovo tyrus, kur Kai caras pravažiavo, tai 
[būk tai kada tai gyvenęs šv.
[Serafinas. Tos visos caro 
įkeliones buvo labai puoš
nios, triukšmingos ir daug'lę degtinės.

visiems geležinkelį saugoju
siems buvo duota dovanų— 
50 kapeikų ir ... po burne-

rime čia, Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Džiugu pa
tirti, kad čia jis visų gyven
tojų sutinkamas,' kad ir 
smalsiai, bet susilaikančiai, 
jam jokios pagarbos nereiš- 
kiant. Jei kas spaudė jo del
ną, tai kai kas iš piniguočių 
—alkanųjų milionierių ir 
aukšti valstybės valdininkai 
iš pareigos jam rodė man
dagumą. Bet visur dides
niuose miestuose, ar kur bū-

ašigalis yra ant žemės pa
viršiaus. Kai pas mus žie
ma, saulė šiaurės ašigaly 
nepasirodo 3 mėnesius, o 
kai pas mus vasara, saulės 
nematyti pietų ašigaly taip
gi 3 mėnensius. Taigi, būna 
laikas, kada ir šiaurės ir pie
tų ašigaliuose yra labai šal-1 
ta. (

Bet vandenynas niekada 
neatšala taip, kaip žemė. 
Todėl žemė netoli vandeny-

čių rengėjų pastangas, tel
kiant lėšas vergijoje ir 
tremtyje esantiems broliams ! sušelpti. Atsilankydami, už- 
valgydami ir atsigerdami mieli gegužinės dalyviai 
šiam kilr.iam tikslui sudėjo 
$464.38 gryno pelno. Nors 
ši pinigų suma nėra didelė, 
bet vis dėlto, padės varge 
esantiems broliams ir gyvenimo ūkanose užžiebs švie
sos kibirkštėlę.

Širdinga padėka priklau
so p. Onai Ivaškienei ir j'os 
vadovaujamam T a u t inių 
Šokių Sambūriui už atliktą 
prokramą, Balfo apskrities 
pirm. kun. V. Martinkui už 
gražią kalbą, Balfo centro 
dir. A. Andriulioniui už ta 
proga paaukuotus $26.50, 
p. Lapšienei jau kelintą kar
tą vadovavusiai užkandinei, 
ir visoms jos padėjėjoms, 
visiems kitiems įvairius dar
bus dirbusiems, p. Martin- 
kienei už paaukotą tortą. 
Taip pat dėkojame kaimy
niniams Balfo skyriams ir 
visiems gegužinės d a 1 y- 
viams.

Skyriaus Valdyba

Balfas mini savo sukaktį

Balfo Bostono skyrius 15- 
kOš metų jubilėjiiiį banketą

leš'au Anastazijos TASIULIUTĖS, 
iš te.-, ėjusio.-, pavardės nežinau. Pa- 
ei .a iš Savai) ijos, Zapi.-kio parap., 

. v. • ... Div.oarah.s km. Girdėjau, kad tryve-metų amžiaus ir yra gimusi lo v.\, t Vilnia, .n Pa-
Jusigirys (Užgirio?) vals- ' l* ar-:4 bartieji atsiliepkite, 

čiuje. Ji ištekėjo Amerikoje

1912 metais. Ji yra 60-65

už Josef Romejko (Remei 
kio?) ir, rodos, turi du vai 
ku. Jos paskutinis žinomas 
adresas buvo Boston, Mas- 
sachusetts.

Kas žino ką nors apie 
Petronėlę Tamas-Remeikie- 
nę prašom pranešti Ameri
kos Raudonajam Kryžiui

Anna Waitkus 
77”>;l T:o;n Street, 
PitL buit'h 21, Pa.

^užarta Adomavičiūtė-Girškienč iš 
Lietuvos paieško savo broliu Antano 
ie Pranciškaus ir sesers Macdalenos. 
Jie iš V»'endowskų km., Skirsnemu
nės farariio.-. Girdėjo, kad tryver.a 
Phiiadeiphijoj. .lie patys ar juos ži
nantieji praneškite

.Yrs. J uita Kosrneh 
4<jy Hampshire Street,
Lauret.ce, Mass. (39

Bostone, telef. KE 6-6226 ' ^.nimuiinmnj t 
nuo pirmadienio iki penkta- § 
dienio.

Bostone lankėsi V. Alseika

Praeitą savaitę Bostone 
lankėsi žurnalistas Vytautas 
Alseika, dabar gyvenantis 
Los Angeles. Jis savo atos
togų metu aplankė Wash- 
ingtoną, New Yorką, Cleve- 
landą, Bostoną. Bostonan 
jis buvo atvykęs savo sesers 
dr. Marijos Gimbutienės, 
svainio dr. Jurgio Gimbuto 
ir jų šeimos aplankyti.

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNĖ 
Tūkstančiai suprato, kad* 

New Era shampoo yra kasdie-į 
ninis reikalas. Tik švelnus dar
žovių muilas be gyvulių tauki, 
gali užlaikyti diržingą odą, 
nuo ko priklauso gražūs plau
kai, naturališka spalva, nežifi-J 
rint amžiaus.

Siųskite 22 už 8 oz. butelį 
Krank Bitautas

527 East Evposition 
Denver. Colorado *

mitingą?

NAUJOS KNYGOS

[ Kaštavusios.
Po šių kelionių buvo su- 

|mesta carą pavežioti po už
sieni. Bet apie tai viešai ne
skelbta. Slėpta nuo žmonių, 

[nes nežinota, ar toji kelm
inė gali pasisekti. Todėl ir 
[buvo parengta keliauti Bal
tijos jūromis iš Peterburgo

Gardine carui buvo su
ruošta medžioklė. O iš ten 
rugsėjo viduryje jis išvyko 
į Vokietiją. O pavasarį buvo 
sumanyta jo kelionė į Ita
liją, Austriją.

Italijos socialistai, apie 
tai išgirdę, subruzdo. Tuoj 
buvo išleisti atsišaukimai,

įį Liepoją, o iš ten per Lietu- kad tą dieną, kai caras at- 
įvą Gardino link Į Vokietiją, vyks Italijon, bus paskelb- 
JLiepojos miestas tos kelio- tas streikas, kad traukiniu 
[nės proga buvo papuoštas, ’ važiuojant rusų carą visur 
[apšvarintas ir pusantro va-į darbininkai palydės švilpi- 
jgono atgabenta uniformuo-; mais, nes esą Maskolijos 
’tų šnipų. Daug buvo kariuo-! caras yra nagaikos garbin- 
į menės prigrūsta ir nemaža i tojas. Toji kelionė buvo at
idai- atvyko civiliai apsirė
džiusių šnipų. Jie sekiojo 
(.gyventojus ir kas tik įtąria- 
)m2s buvo, visus tokius į ka
lėjimą kišo. Liepojos kalėji
me visi suimtieji jau nebe

šaukta, kaip dabar buvo 
diktatoriaus Nikitos kelionė 
atšaukta į Skandinavijos 
kraštus. Ir tų kraštų gyven
tojai ir jų spauda griežtai 
pasisakė prieš tokią dikta-

|tilpo. Reikėjo kitus išgaben- > toriaus kelionę.[ti kitur. I Bet caras Mikė buvo nu-
b

' SPECIALŪS RUDENS STANDARTO PAKETAI

i •

-F
v

SU DAIKTAIS YPATINGAI LIETUVOJE REIKALINGAIS 
SUL 20 — S».»0

3 su trečdaliu jardų grynos vilnos mėlynas kostiumui ar apsiaustui 
3 su trečdaliu iar. 85', vilnos Tcnnis pilka ar mėlyna kostiumui 

(10 svari; kitokių daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti j tą pa
ketų Ik- ekstra pašto persiuntimo išlaidų).

XG1 — SI 2.00
3 jard. 85'k vilnos medžiaga vyrų apsiaustams, gerai nešiojasi, pil- 
•ka ar mėlynos spalvos
3 su trečdaliu jar. grynos vilnos worsted kostiumams mėlyna, pil
ka ar ruda su juostelėmis

3 su puse jardų dirbtinio šilko pamušalui pritaikintos spalvos 
<8 svarai kitu daiktų iš mūsų katalogo gali būti pridėti j paketą 
be ekstra pašto persiuntimo išlaidų).

MAR 19 — M5.00«
3 jardai vilnos Velour moterims žiemos paltui, mėlyna ar juoda 
3 jard. grynos vilnos Tweed moterų kostiumams juodos, mėly

nos. pilkos, žalios, geltonos vyno ar šviesiai mėlynos spalvų
• 3 jardai dirbtinio šilko pamušalo pritaikintos spalvos
• 4 jardai rajono afgaline kasdieninei suknelei mėlynos, karališkai

mėlynos, šviesiai mėlynos, pilkos, žalios, ružavos ar juodos spalvų
• 1 setas moterų apatinių rajono medžiagos
• 1 Škotiška vilnonė skara

(10 svarų kitų daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti į šitą pa
ketą be ekstra išlaidų už persiutimą paštu)

PETER — 958.00
• 10 su H jardų vilnonės medžiagos juodos, mėlynos, rudos, ar tam

siai pilkos su juostelėmis
(5 svarai kitų daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti j šitą pa
ketą be ekstra išlaidu už. persiuntimą paštu)

I paduotas kainas įeina viskas: Sovietų muitai, leidimas, pašto iš
laido , draudimas. Mes siūlome daug kitų standartinių paketų. Pra
šykit informacijų ir pavvzdžių.

VAISTU IR MEDIKALINIV PRIETAISŲ SIUNTIMAS YRA MŪ
SŲ SPECIALYBĖ. MŪSŲ DAKTARO IR VAISTININKO PATARI
MAS NEMOKAMAI TEIKIAMAS REIKALUI ESANT..

TAZAB
SI Rewnoir St. CAMBRIDCE, Man. Tdt Kl 7-OT0S

(Offisas atdaras vira laiką)

ta ar nebūta diktatoriaus j no niekada taip neatšala,Nikitos, ten buvo tylos de- kaip toli nuo vandenyno. . - ,. , T. . .
Kadangi šiaurės ašigalis yra • SP^Į10 25 d. Lietuvių
po vandeniu, tai ir saulei ' JjhecnI Draugijos saleje. 
ten nešviečiant dali šalčioi ^1U?. Pras0™a kitas oi gam- 
atima vanduo ir todėl čiai^ijas tą dieną savo poky- 
yra šilčiau negu pietų aši- j 1neruošti n visus dalyvau- 
galy, kuris yra ant žemės ^a^° sukaktuviniame pa- 
paviršiaus.

monstracijos su įvairiais 
įrašais nešamuose plakatuo
se.

Ypač pažymėtina, kar tas 
“darbininkų rojaus” apaš
talas mažiausia palankumo 
susilaukė darbininkų tarpe.
Juk didžiausios darbinnikų 
organizacijos — ADF-CIO 
vyriausioji vadovybė atsisa
kė su Nikita kalbėtis. Jei
kai kurie iš darbininkų va- Indijoj vienas kaimas su 
dovybės sutiko su juo pa- galvojo šitokią savotišką 
simatyti, tai tik norėdami jį; priemone su girtuokliavimu 
painformuoti, kaip griežtai i kovoti.

GIRTUOKLI ANT 
ASILO SODINA

Amerikos darbininkai yra prieš jį nusistatę.Kaip caras taip ir dabartinis Sovietų Sąjungos dik

Kaimo gyventojai sudėjo 
pinigus asilui ir skustuvui 
nupirkti Kiekvienas neblai
vus turi mokėti piniginę pa-

rengime. Banketo visi daly
viai bus apdovanoti tam tik
rais ženkleliais šiam poky
liui prisiminti.

Banketo globėju yra pre
latas P. Virmauskis, vyr. 
šeimininke Monika Plevo- kienė.

Skyriaus Valdyba

Sumažino automobilių 
draudimą

Keleivio administracijoj gali

ma gauti dar ir šias naujas 

knygas:

TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS. 

Petronėlės Orintaitės eiliuota 

apysaka, 110 psl. kaina .. $2.80 

UPELIAI NEGRĮŽTA Į KAI  ̂

NŪS, romanas, parašė Pranas 

Naujokaitis, psl. 509 .. 25.00.

TAUTOS PRAEITIS. Istorijos 

Draugijos žurnalo pirmoji kny

ga, 164 psL...............................................................$3.00.

MANO ATSIMINIMAI, dr. V 

Tumėnienė, 175 psl...........................$2.50*.

JUSTINAS TUMĖNAS, parašė 

dr. V. Tumėnienė, 174 psl. $1.50

MARTYNAS FIERRO. parašė 

J. Hernandez, poema, 82 pusla

pių. kaina ................................................................ $1.50.

n n ——TTI— 
KIMBARAS ZOLfi

Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs

lės ligų, šlapinimosi 

kanalo uždegimo ir 

nuo odos išbėrimo. 

Ramunės žiedai eu- 

ropiški ir Ramunės 

arbata yra visada 

gerai išsigerti.

Medleva žievės yra vienos iš ge

riausių dėl vidurių užkietėjimo. 

Pas mus galite gauti visokių žo

lių ir šaknų, kurios tik randasi 

kur pasaulyje. Turime ir me

daus — Kubos medaus, ibpos 

žiedų medaus, dobilų ir orenėių 

medaus. Medaus per paštą ne- 

siunčiame.

Alex. Mizara 

414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass. 

Užeikite į A’exander’s vietą.

tatorius čia atvažiavo pro- baudą ir be to jam nuskuta
pagandos tikslu. Jam rūpė
jo ta kelione jo imperijos

puse. gšdv 
mas ant asilpavergtiesiems (taigi ir Lie- per

tuvos žmonėms) palodyti, 
kad jis yra tokia žymi- as
menybė, kurios visur lau
kiama, kuri net galingoji 
Amerika pasikvietė svečiu.
fK.2'rX!.4£:*:Q3'FR.

AR SKAITĖTE DARBĄ?

Paskutinis numeris ypa
tingai įdomus. Jame rasite 
jaudinančių eilėraščių iš Si
biro, ištrauką iš didelį pa
sisekimą turinčios M. Kati
liškio knygos “Išėjusiems 
negrįžti,” įdomų, supranta
mai parašytą bolševikų nu
kankinto prof. A. Žvirono 
s t r aipsnį “Materialistinis 
istorijos supratimas ir gam
tos mokslų materializmas.” 
Jame yra ir A. Baltaragio 
straipsnis apie tai, kaip mes 
turėtume santykiauti su 
Lietuva. Tas klausimas šiuo 
metu darosi vis opesnis ir 
kiekvienas s ą m o n i ngas 
žmogus turi jį sau išsiaiš
kinti. Tame numery yra ir 
daugiau įdomių dalykų pa
siskaityti. Numerio kaina 
$1, galima gauti ir Keleivio 
administracijoje.

Pakalbinkim drauąm ir 
kaimynus užsisakyti “Ketai- 
vį"- Kaina metama $4.

Vedybos

- Ta priem<5ū& pasiręHė la
bai veiksm toga; Jies girtuo
klių skaičius kaime greit 
sumažėjo per pusę. <

Mass. valstybėje privalo
mas automobilių draudimas 
sumažintas vidų tiniškai 
2.9 rč. Tas palies 328 mies
tus. Dviejose miestuose 
draudimas paliktas koks bu
vo ir 21 mieste kiek pakel
tas. Skaičiuojama, kad tas 
sutaupys automobilių savi

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
nasiturinčiu vyru. (’0 ar daugiau me
tų. Esu pasiturinti. Daugiau infor- 
maciių per laišką. Rašykit:

E. Komer (40
R 1, Box 92 
Allen, Mich.

Vedyfe) tikslu noriu. susipažinti su 
paŠKurinčiu vyru, 60 ar daugiau me
tų. Aš esu pasiturinti. Platesnės in
formacijos — per laišką. Rašykit:

Helen Milės
c/o J. R. Foldenauer
White Creek Rd. (38
Rt. 1
Kingston, Mich.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie*uvių.

1256 Puslapiai 

dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Negalima įsivaizduoti niekšy- Į ninkmas apie 2 milionu do
bęs. kurios nepadarytų syk- lerių.
štuolis

Knigge

Bostone tas mokestis vis 
dar yra pats ddižiausias.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE

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

SEA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 daUmOal 

ir dvidešimčia metų ypatingai naudinga jaunimui. Fa 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mašamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas atai-
«*L

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $826 Į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo 
gilios senatvės.

Daugiau tanių apie SLA darbus ir apdraudaa galite 
ti SLA kuopooaa, kurios yra visose 
kmijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu

DR. M. 7. VINKAS
$07 Waat Mtb Sšraat, Naw Yarit l, fe J.

ATsrrnmKv

NEPBA.

VAISTUS Į LIETUVĄ
ir j VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski

te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 

Asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS. Reg. Ph. sav. 

100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.
46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

oouoeeeoeeeooesMOA

MES ATLIEKAM ... 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

M tamstoms reflds—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTG ALVIAIS
♦ BET KOKUI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"KetoMo” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis Šiuo adreso: 

-KELEIVIS”

n.

a $



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 38, Rugsėjo 23, 1959Puslapis Aštuntas
į “Chruščiov, lauk iš Lietu- Sunktai sužeista 
vos” sušuko: ‘ Kodėl nešau- Marija Jansonienė 
kiate — Lauk iš Amerikos”.

j Į katedrą eisenoje daly-

V** ‘“ijo ,ieUz G*ve,i°

ĮSPŪDINGA protesto demonstracija

Teisių dr. Eduardas ir Praeitą šeštadienį A. Rūk- pTvSi^atiri^S
avę suėjo su savo vėliavo- Marija Jansonai Cape Cod stelės kūrinių paroda buvosnaudjTeilė rinkini

mis ir plakatais. Kardinolas tuii gražų vasarnami ‘Au- oficialiai uždaryta, bet ją jLnimui Davadinta “Voro 
iCushing savo pamoksle pa-;dronė”, kuriame .nevienas dar galima buvo apžiūrinėti tinklas.”’ P
žymėjo, kad visi turi kovo-: bostoniškis turėjo progos ir sekmadieni. Parodą ap-1
ti su komunistų propaganr 
da ir lamino pavergtųjų

Ryšium su Chruščiovo rio kitose gi upėse nebuvo. Uutu žmones nenustoti vil- 
vitšnage Amerikoje kilusie- Jos visos savo- kasas buvo t;es -r nemanyti, kad Chru- 
ji iš komunistų pavergtųjų persirišusios juodais kaspi-'^iovui ištiestas 
k.ašių žmonės visokiais bū- r.ais. (Ben d. ai daug vyrų ir, kilimas vra ženklas, kad
dais reiškia savo protestą, moterų nešiojo ant rankų Amerika‘užmirš pavergtą- 
I tą judėjimą dedasi ir daug juodus raikščius). gias ^ut^. Vargonais su-
amerikiečių o r ganizacijų

Neatsiliko tuo požiū 
i iu ir bostonas. Amerikos tus. Jų šūkiai 
Liviuvių Taiybos sumany- Chrušėiov 
mu buvo
tautų 
kuri; 
d

maloniai atostogas praleisti.- lankė per 300 asmenų, par-
Vasarnamis po Darbo die
nos jau buvo uždarytas, bet 
M. Jansonienė pasiliko ja- 

raudonas me sutvarkyti ir pasilsėti.
Rugsėjo 13 d. ji su savo vy
ru automobiliu grižo i Bos
toną. Kelyje juos ištiko 
didelė nelaimė: neatsargus 
vairuotojas pastojo Jansonų

rijų. Lietuviai turėjo 5 plaka- i griežus Vatikano ir Ameri-
>žiū- tus, gražiau už kitų padaiy- kos himnus, visi išsiskirstė.
ikA. ,, šūkiai buvo tokie: j Demonstlaeija rado dide_ j mašinai keii, ir Jansonų 

, . sf,ov’ !aaf “ Petuvos! i Ho atgarsio ir spaudoje. Ki- !Inas,na P»ts dr.

bendras komitetas, gtai Lietuvai! 750,000 lie-
j d ė jo paveikslų (Boston
Herald’e buvo tautiniais nebaigtas Kol kas ii
drabužiais apsivilkusių mer- tefcėra

!°i8“™ Common), į jėgą. o ne sutartis! I vakaįLple demonsttacijų j to*>. Priežiūroje.
^.F^^^ytanetiAtųišjospaUš

uris šeštadieni rugsėjo 19 tuvių nori išeiti iš 
. surengė tikrai įspūdingą ' tracijos stovvklų! K 

protesto demonstracijų pa-'masnepakenčia laisvo žmo-,™? â“^lk^“urn““ 
ciane miesto vidury—įmes- gaus! Sovietai tepripažįsta L-• „fLt. nati i

š koncen- 
Komuniz-

E. Jansonas lengviau, o M. 
Jansonienė sunkiai sutran
kyta. Įtariama, kad yra su
gadintas nugarkaulis. Ty

ku! šeštadieniais visada 
vaikščioja daug žmonių. 

Daug jų buvo ir praeitą
raimeciai ir latviai, kitos ^eievįzijOj (Aiškiausiai bu-

. . ........................... . tautos tik po vieną arba me-. vo matyti lietuvių plakatas
se^dien. ir visi jie mate ko. -Chruščiov, lauk iš Lietu-
tą demonstraciją ir girdėjo Pne paminklo visų daly-'vosn
kas ten buvo kalbama. i vių vardu buvo padėtas vai- 

Pagrindir.ę kalbą pasakė nikas ir protestonų kunigas

r
Moterų legionierių pokylis

Neabejotina, kad tas ne- Stepono Dariaus legionie-a^.iimu.Y namą Illhdb II pi UICM.U11 U - eta i pil ic amprikipėil] I . r *" ®
kun. Osuald Blumit, po jo sukalbėjo trumpą maldą. Xmonštraciia inų posto motei?'s
kalbėjo kitų tautų atstovai.< į§ ten Tr emontgatve dau- d- “į

____ 7,_____ j- šaxo pnesKomumstimų ai- Draugijos ^j So .Bostone
rengia 22-jį metini banke
tą. Pradžia 5 vai. vak.

Kalboms pasibaigus, pirmi- ^mas demonstracijos da-i
ninkaujantis Waldemars n™ žvgiavo i katedra.*^ukimų, grįžę namo jspu
Ia nbera neskaitė rpzolin V™! z>gia'° >. .Kateai * i dziais dalinosi SU kitais, ramoeig perskaitė rezoiiu- kad demonstracijoje neda- Tuo būdu apie mūsų kru. 

kun sumetama prezi-,lyyavę bostoniečiai turėtų vi skriaudP„ sužinųojo ir
I c ro naraniio«Ueoi-kp'tnn' aP^e suPrat^ma’ fasa!^’- daug amerikiečių. Todėl de
lta o pai apijos oi kedrui Sim. kad eisenos pradžia bu- o \traeiia reikia laikvti 
sugnežus Amerikos himną, vo prie Broadvvay, o jos ga- ^onstlacl^ ieikia 
demonstracijos dalyviai, iš- jas Tremont gatvėj ties sodo
sirikiavę po 6 su tautinėmis viduriu. Kitaip sakant, ji 
\ėli\aomis ir plakatais, žy- tesėsi apie puse mviios. O, 
giavo prie paminklo Ameri- kaip minėjau, nemaža dalis 
kos Nepriklausomybės pas- eisenoj nedalyvavo. Todėl, 
kepimo dienai atminti.! mano skaičiavimu, demons-

ZA£1HYO 01 zlolvvovn nm*_ _ - - - ------- ----- ------------

Filmai apie Rusiją

duota 10 paveikslų. Be pra
eitame numery paskelbtųjų 
paveikslus dar nupirko: L. 
Lendraitis “Rugių gubos,1 
K. Merkis “Kaimynystė,1 
K. Tamošaitis “Saulėlydis 
laukuose,” K. Adomavičius 
“Vasaros šešėliai.”

šeštadienį, u ž d a r ymo 
dieną Vilniaus Krašto Lie
tuvių S-gos skyrius parodos 
patalpose surengė arbatėlę. 
Jos programą tvarkė A. 
Matjoška. Inž. B. Galinis 
padarė pranešimą apie nū
dienį Vilnių, savo žodžius 
pailiustruodamas e k r a ne 
gausiais paveikslais. A. Ju
knevičius trumpai apibūdi
no dail. Rūkštelės asmenį ir 
jo kūrybą. Pats A. Rukšlelė 
savo žody padėkojo visiem, 
kurie padėjo parodą sureng
ti, pabrėžė, kad jis neneigia 
ir modernaus meno, bet 
jam rūpi, kad jis duotų idė
jų, kad jame būtų dvasios. 
Jis pats atstovauja idealis
tinį realizmą, jam rūpi, kad 
kūriniuose atsispindėtų lie
tuviška dvasia. Už tai jis 
kai kieno puolamas, bet jis 
nuo savo pažiūros į meną 
uždavinius neatsisakysiąs.

J. Vaičaitis, kuris dau-į 
giausia paroda rūpinosi, 

atsilan-

BUTAS NUOMAI

šešių kambarių butas, naujai įreng
tas, naujos sinkos ir kiti patogumai, 
išnuomojamas pigiai tuoj pat suau
gusių žmonių šeimai, šiido.nas alie
jumi. Kreiptis: 713 E. Eifth St., So. 
dostone po 5:30 vai. vak.

PARDUODAMA
Pečius aliejų kūrenamas (ne virtu
vės) ir mažai vartotas šaldytuvas. 
Kreiptis: VI. Trečiokas, 539 E. 7th 
St. (pirmas aukštas) So. Boston. Te
lefonas: AN 8-2Gt-6. (38

Peter Maksvytis
CARPENTER A BUILDERl

Atliekam visokius namų tai-! 
symo darbus iš lauko ir viduje: 
pijazas, langus, duris, grindis, 
laiptus, dedame aliuminijaus lan
gus ir duris, darome virtuvės ka
binetus ir kitokius vidaus įren
gimus. Naujiems pastatams turi
me įvairių standartinių projektų 
Darbas gsraatuotas. Pasaukite 
dėl jkainaviaM.

į925 E. 4th SL, So. Bostone 
TeL AN 8-3830

UOBSD
Kaa perka ar

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės į

Praną Lemberlą
REALTOR 

697 E. BROA1>WAV
KO. BOSTONE 

šaukit nuo y iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

i mrsnrz

l

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki 
iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
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 8-04S9. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Jei Jums Reikia
sigyti namus, apdrausti turtą, 

užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro pataraa-

pasisekusią. So. Bostono miesto skai-
Žinoma, d e monstracija tykia (646 Broadvvay, gre- 

galėjo buti gausesnė. Gale- į ta Keleivio įstaigos) rugsė-
jo ir lietuvių būti daugiau,! jo 24 d. 7:30 vai. vak. ro-! padėkojo visiems 
nors jie vyravo. Ypač mažai įdys du filmus: “Raudona- j šiušiems į jos uždarymą ir 
tebuvo lenkų, kurių čia juk'sis košmaras” ir “Rusija”.'^ lankiusiems, 
gana daug yra. Matyti, jų Juose pavaizduota, kaip ko-Į Po oficialios dalies susi-

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY 

Real Estate ir insurance 
Brokerius 

389 W. Broadway, So. Boston 
TeL AN * 8 - 6030

DR. D. PILKA
Ofiao Vaiandoa: ano S Ud 4 

ir buo 7 iki S

546 BROADVVAY
SO. BOSTON, 1IA8S. 

Telefonas AN S-1S20i

TeL AV Z-4924

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir 4-8 
Nedelioint* ir Šventadieniais:

pagal susitarimų

495 Columbia Road
Arti Upbagn's Corner 

DOkCHEST'ER, MASS.

V. Vadeiša
ODA SIUNTINIAMS

mu.
_ Sielius, gatavus batus tinkamus

pradedant 1905 metų revo- čiavosi girkšnodami kavutę. itinia^nup^te'kainažius siun
t lieka visus batsiuvio

kuri sekė lietuvių grupė. Jai i3OOo' žmonių o eisenc»i virš! orgamzacija buvo labai imunizmas vystėsi Rusijoje ' rinkusieji dar ilgai šneku-
buvo ’skii’ta. nirmoii vi^tu ' oaaa * *4 i ♦ t. ipiasta. Latviai savo skaičių-i--—*,<ia_ a.. ______
uuiu s-nnta pu moji vieta, 2000 žmonių. Saiygatviuose •1
nes ji savo gausumu sudarė 
ii i ne pusę visų dalyvių. Už 
lietuvių ėjo kitos tautinės 
c i upės alfabeto tvarka. Be 
lietuvių dalyvavo: latvių, 
estu, lenkų, čekoslovakų, 
rusu, ukrainiečių, vengiu 
organizuotos grupės.

Lietuvių priešakinėse ei
lėse ėjo tautiniais rūbais pa
sipuošusios moterys — jų 
tarpe buvo visokio amžiaus, 
j >radedant mažomis mergai , 
temis. Tokio gausaus tauti-1 
riais rūbais apsivilkusių bū- ”

esantieji žmones s' 
seną ir skaitė nešamus pla
katus. Vienas perskaitęs

tebėjo ei- m.i.sekė. 1“ liet.uvių’ ‘refi°j 
J i eilej—ukrainiečiai.

liucija. ir užkandžiaudami.

Ž-ti* I

LAISVĖS VARPAS * * *
Naujosios Anglijos Lietuvtų 
Kultūrinė Radio Programa

WKOX, 113*' kilociklii) 
Frarr.ingham, Mass.

Sekmadieniais 
nuo S iki 9 vai. ryto

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

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

t 
►

darbus £
it. sąžiningai ir duodu patart

us apie odas. Adresas:
173 Eighth SL, So. Boston
uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 

trečiadienius ir sekmadienius.
Telefonas: AN 8-0055

ras

Visiškas
Įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTUOS motorui

$245
PASAUK DABAR GE 6-1204

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

SEPT. 30
ROCKINGHAM

| SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

» Priimami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai- ' 1
* ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą
| UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE
J Siuntiniai ajiuraa.-t;. apmuitinti, taip. kad gavėjas nieko neprimoka, 

mūsų jsta.gų siuntii.-.a: siunčiami 3 kartus j savaitę ir pasiekia
♦ adresatą laike 4-. savaičių. or<; paštu—s-12 dienų. Siuntėjų patogu

mui savo įstaigose turime didelį pasirinkimą geros kokybės impor- 
t.:otų ir vietos gamybos prekių: medžiagų vyr. ir nioter. paltams, ko. .i 
stiuniams, dirbtinio šilko ir nyior.o, pamušalų, siūlų, adatų. Vilnoni- '1 
nių. kailun.i.ių ir sii .o skarelių, .doter. ir vyr. marškinių ir kojinių. 
Oiios batams su vi-ais prie..ai-—puspadžiais, vitpaoziais. odinio pa
mušalo. Jpiių—iš Austrijos. Laikrodžių. Importuojame patys be tar
pininkų. lodei dauge.j prekių gadinę pa.-iū’yti pirkėjams žymiai pige
sne kaina, pavyzažiui. austriški deimanto stiklui pjauti rėžtukai, 
plaukam.- kirpti mašinėlė- ir -to-ingen" vok. skustuvus savo klijen-

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

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

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

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

382a W- BR0ADWAY, tarp E Ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

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

POST TIME 1:M P.M. 
SATUROATS 2:1* P.M.
"Adniitsion't »h« S«m« «t ths 

fir,t doy you coms"

GRANOSTAND $1.00 
CLUIHOUSE $2.00

(TAX INCL.1

V»»»»ll

»

klien
tams parduodame tix už .$1.75 už štuką.

Atkreipiame dėmesį į mūsų standartinių siuntinių vertingumą pagal 
jų žema- kainas, ypač vaisių, siuvamų mašinų, akordionų ir maisto, 
siunčiamų per EUROPA.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:30 ryto iki Sį30 vai. vakaro 
o šeštadieniais nuo H vai. rvto iki t vai. po pietų.

ADRESAI:

« Ridi Ddi> ‘Bi! P&RklNC

» 307 A West Broadwav.♦»»»»»

SO. BOSTON 27. Mass. AN 8-2718
PL 6-67666 John St., WATERBURY, Conn

av. Mykolas GURECKAS.

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberia
(Atlieka visokius “plumbing”— 
{aliejaus r gazo vamzdžių įvedimo 
J ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu k« darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kninų.

Telefonas CO 5-5838 
312 Mt. Vernon, Dorshester, M;

TeL AN 8-2712 irba BI4-901S

Dr. J. C. Seymour
(LANDttUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirargae 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RA ? Aparatų 
Pritaiko Akmius 

VALANDOS: nu< 2-4, nuo 7-8 
534 BRO A l»W A Y 

SOUTH BOSTON. MA88.

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 Harvardo 
universiteto doktorancas ir vtr- 
či Sv. Raštą į lietuvių kalb^

Tel. AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki fi vakaro. 
Seredomis—ofisas * uidarytae.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liaia; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

A. J. NAMAKSY
KKAL ESTATE & INSURANCM

409 W. Broadway
SOUTn BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948

**
**
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GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
308 WEST FOCRTH ST.. SO. BOSTON 27. Mass. TELEFON AS: AN 8-5040 

( VIENAS BLOKAS NI O BROADM AY, EINANT ‘D’ STREET)
Siunčia Jūsų atneštus mums siuntinius i Lietuva ir į kitus Sovietu valdomus kraštus. 

- i ki'.o- išlaido:- >u::i<>bai)i<>- pa- nius, todėl siuntinių gavėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai
apdrau-li. pri-laH ma- garantuot a-, nes jie siunčiami su Inturisto licenzijomis.
Ivrimt didelį pa-irinkimą |VAIKlV iMEI>2l \GV ir odų I.alams žemomis kainomis. Gautas NAl'JAS 
IR \S au-triškų deimantinių stiklui piaati rėžtukų po $1.85 už. šiuką. laip pat vokiškų plau-
kam- kirpti mašinėlių bei Solingen skustuvų po $1.75 už štuką.

IŠTAIGA ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 vak.. šeštadieniais nuo 8 iki f vai. po piet. 
VISI S KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavimu patikimos įstaigos.

Bostono Skvriaus Vedėjas .MEėAS K tl.M.IAI SK AS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 West Broadway, So. Boston 27, Mass. TeL AN 6-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis, 
ii naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir S&SR muitų sumoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Ii toliau siųskite siuntinius mūsų viriu/ nurodytu adresu, {dėkite daik
tų sųrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį 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 z 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti fld 
22 svarų siuntinius.

{STAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTO. 
Siunčiame -a Inturi*to įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. valu, ketvirtadieniais BU*
• ryt® iki 7 vsj. vak. ir ie-«»dieniaM nno m rvtn iki 7 vaL ge pietą 

ll hf lAS: JONAS ADOMOMS

14 Gartbmd Street

Y«L: JA 4-4674

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ R NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jrnttoe af the

B.
8a. Boston 27,

TsL AN 6-1741 ir AN 8-2483

KETVIRTIS A CO.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimaatal 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalu*
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. Alekna

428 Eaat Braudway
_____ Beatos 27, Mase.

Telefonas AN 84148
Beajamin Moore Malevaa 

Popiero.i Sienoms
Stiklas Lana.*

I 
I

Reikmenys Ne 
Reikmenys Plumberiaaa £
Visokie GeleMas Daiktai I


