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Sovietų Svečias Išvažiavo
Nesutikimai Paliko Tie Patys
Sovietų Diktatoriaus Pasitarimai Su Prezidentu Nieko

Neišsprendė; Dėl Ginčijamųjų Klausimų Bus Taria
masi Vėliau; Bolševikų Diktatorius į Bažnyčių 

Nėjo, Bet “Atsipirko” Geru Darbu Kunigui
Juozui Prunskiui.

Sovietų Rusijos diktato
rius Nikita Chruščiov sek
madienį rugsėjo 27 d. aplei
do Ameriką ir išskrido šu 
savo šeima namo. Grįžęs 
namo N. Chruščiovas tuoj 
pat pakils į naują kelionę į 
komunistinę Kiniją, kur jis 
dalyvaus 10 metų kinų ko
munistinės revoliucijos per
galės minėjime ir turės svar
bius pasitarimus su Kinijos 
komunistų vadais.

Nuo pektadienio ik sek
madienio Sovietų svečias 
turėjo pasitarimus su prezi
dentu D. D. Eisenhoweriu. 
Apie jų pasitarimus plačiau 
dar nepranešama, bet iš jau 
paskelbtų pranešimų žino
ma, kad pasitarimuose ne
buvo išspręstas nė vienas 
ginčijamas klausimas, tik 
buvo susitarta dėl tų klausi
mų tartis vėliau. Pasitari
mai tarp prezidento ir so
vietų svečio buvę atviri ir 
šrdingi, be jokių išsišokimų 
ir priekaištų.

Pereitą savaitę N. Chruš
čiovo lankymasis praėjo 
kiek geresnėje nuotaikoje. 
Svečias buvo širdingai pasi
tiktas San Francisco mieste, 
Iowa valstijoj ir Pittsbur- 
ghe, todėl jis geresnėj nuo
taikoj grįžo į Washingtoną. 
Taip pat ir Chruščiovo žmo
na, Nina Chruščiovą antrą 
lankymosi savaitę turėjo 
keletą pasikalbėjimų su 
spaudos žmonėmis, papa
sakojo apie Chruščiovo šei
mos gyvenimą ir paliko 
amerikiečiuose geraširdės, 
prie savo šeimos prisirišu- 
sios moters įspūdį.

Sekmadienį N. Chruščiov 
prezidento buvo pakviestas 
vykti į bažnyčią kartu su 
juo, bet svečias atsisakė, 
kad ten Sovietijoj “nekiltų 
triukšmas”, bet jis lyg juo
kais pasižadėjo į bažnyčią 
nėjimą atpirkti kokiu nors 
geru darbu.

Tą gerą darbą jis ir atli
ko. Savo pasimatyme su 
spaudos atstovais sekmadie
nį jį pakalbino kun. Juozas 
Prunskis, marijonų leidžia
mo dienraščio “Draugas” 
redaktorius ir įteikė jam 
prašymą, kad Chruščiovas 
'leistų atvykti Amerikon 
kun. J. Prunskio motinai, 71 
metų moteriai. Chruščiovas 
pažadėjo prašymą paten
kinti.

Chruščiovas padarė gerą 
darbą ir Leonų šeimai. Le
onai 1944 metais pasitrau
kė į Vakarus, o jų du vaikai, 
sūnus ir duktė paliko Lietu
voje. Leonai iš Chicagos nu
vyko į Iową, ten gavo pro
gos įteikti Chruščiovui pra
šymą, kad jis leistų jų vai
kams atvykti į Ameriką. 
Chruščiovas pažadėjo tą pa
dalyti . . . Panašiai PiUs-

burghe Chruščiovas pažadė
jo Armonui iš Clevelando, 
kad jo žmona ir vienas sū
nus galės atvykti į Ameri
ką.

Pranešime apie prez. Ei- 
senhowerio ir svečio Chruš
čiovo pasitarimus sakoma, 
kad buvo išsiaiškinti įvairūs 
klausimai ir buvo prieita 
nuomonės, kad nusiginkla
vimo klausimas dabartiniu 
metu yra pats svarbiausias. 
Pasitarimai padėsią tuos 
klausimus spręsti ir todėl 
bus naudingi vėlesnėms de
ryboms. Pranešimas taip 
pat sako, kad buvo aptartas 
ir Vokietijos klausimas, o 
dėl Berlyno reikalo bus ta
ri n magi včlian, karia hug na.

I informuotos kitos suintere- 
Isuotos valstybės. Taip pat 
'buvo aptartas ir prekybos 
I pagyvinimo klausimas tarp 
{Amerikos ir Sovietų Rusi- 
’jos.
j Gal svarbiausias prane
šimo punktas yra tas, kad 
prez. Eisenhoweris ir N. 
Chruščiovas sutarė visus 
ginčijamus klausimus spręs
ti derybomis, vengiant karo.

Prezidentas D. Eisenho- 
weris vyks į Sovietų Rusiją 
tik kitą pavasarį, nes su juo 
važiuos ir jo anūkai, o pava
sarį laikas gražesnis lankyti 

į Sovietų kraštą . . . žinoma, 
tikras lankymo laikas pri 
klausys nuo vėlesnių susita
rimų.

Spauda ir Amerikos vi
suomenė ilgai dar aiškinsis 
N. Chruščiovo lankymosi 
svarbą ir to lankymosi įta
ką į dviejų galingiausiųjų 
pasaulio kraštų santykius.

IR JIE ŠOKA

šita mažų eskimų pora šo
ka surengtame pokyly to
limame Alaskos kampe 
Cape Perry, ten. kur eina 
radaro įspėjimo stočių li
nija.

TRUMANAS PATARIA CHRUŠČIOVUI TIRPTI KANTRYBES

uuvęs prezidentas Harry S- Truraanas (kairėj), kuris atsisakė dalyvauti buvusio 
Niujorko gubernatoriaus Harrimano surengtame Chruščiovui pokyly, pataria Niki
tai mokintis kantrybės, kai jis yra “badomas” adatomis, tai yra kai jam duodami 
sunkesni klausimai. Dešinėj Nikita vaikšt j
kad jį galėtų nufotografuoti.

:n rFrancisco gatvėmis. Jis sustojo,

Vyriausybė Išsijudina Kištis, 
Kad Plieno Streikas Baigtųsi
Plieno Streikas Po 11 Savaičių Kenkia Krašto Ūkiui;

Daug Dirbtuvių Trūksta Plieno, Mažina Savo Veik
lą; Vyriausybė Imsis Žygių Streiką Pabaigti,

Bet Dar Nežinoma Kaip; Derybos Tarp
Unijos ir Darbdavių Nutrūko.

Belgų Kongo Afrikoj 
Gaus Autonomiją

Belgijos vyriausybė sku-
KiMrv iAlyiiaėi a ll iiinurna 1B1C19VI IK&UJU0
kymus dėl suteikimo savo 
Kongo kolonijai gana pla
čios autonomijos.

Seniau belgai visai negal
vojo apie autonomiją ar sa
vivaldą Kongo kolonijai, 
bet pernai ir šiais metais ki
lusios riaušės parodė bel
gams, kad ir jų kolonijoj 
nepriklausomybės judėji
mas auga ir negalės būti su
laikytas.

Todėl kaip pirmą žingsnį 
į apsisprendimą belgai nu
tarė suteikti Kongo koloni
jai plačios autonomijos tei
ses.

Vienuolis Nušovė 
Ceilono Premjerą

Pereitą penktadienį vie-
«<w vmminlio icAlCbO AJtlVlAOVlg TtVilUViiO 40 IV
volverio nušovė Ceilono mi- 
nisterių pirmininką S. W.

Japonijoj Siautė 
Baisiausia Audra

Pereitą savaitgalį Japoni
joj siautė nepaprastai smar 
ki audra, kuri pridarė labai 
daug nuostolių. Audroje žu
vo 1158 žmonės, 4433 buvo 
sužeisti ir 1363 yra dingę. 
811,388 žmonės paliko be 
pastogės, jų namai audros 
buvo sugriauti ar jūros van
dens užlieti.

Audros smarkumas gali
ma spėti iš to, kad vėjas 
protarpiais pūtė 160 mylių 
per valandą greičiu.

Audra padarė nuostolių 
ir amerikiečių oro bazei 
Tachikava, kuri turėjo apie 
$50,000 nuostolių.

Gynybos Sekretorius
Rengiasi Trauktis

Krašto gynimo sekreto
rius McElroy rengiasi pasi
traukti iš savo vietos ši$ 
metų gale. Spauda jau pra
neša, kad jo vietininku nu
matomas jo pavaduotojas 
Gatės.

Jau pernai ėjo kalbos, 
kad krašto gynimo sekreto
rius trauksis iš savo vietos. 
Kaipo priežastį jo pasitrau
kimo minimas jo privatus 
biznis, kuris reikalauja sei
mininko priežiūros.

Plieno stereikas jau tę
siasi 12-tą savaitę. Plieno 
pradeda vis labiau trūkti, o 
todėl ir vyriausybė pradeda 
galvoti, kad gana bus “ne
utralumo” ir reikės ką nors 
daryti, kad streikas pasi
baigtų.

Praneša, kad vyriausybė 
norėjo paskirti komisiją pa
dėčiai išaiškinti ir pasiūlyti 
kokį nors sprendimą plieno 
ginčui, bet darbdaviai tam 
pasipriešino ir vyriausybė 
linksta panaudoti Taft - 
Hartley įstatymą, pagal ku
rį teismas gali įsakyti strei
ką nutraukti 80-čiai dienų. 
Laukiama, kad vyriausybė 
taip padarys. Tiesioginės
uvijrvvro vok p vtujjvro u

Nauja savanorių grupė va-į da vių nutrūko. Unija sako, 
dinasi “American Flayersįkad darbdaviai tik juokus 
for Laos”. Kol kas jų yra i krečia iš derybų ir, nutraukė 
tik užuomazga, bet jeigu bergždžius pasikalbėjimus.

Amerikos Lakūnai 
Savanoriai Laose

Pirmieji 9 amerkiečiai la
kūnai išvyko į Laosą, kur 
jie įsijungs į lakūnų savano
rių grupę Laoso vyriausybės 
tarnyboje. • Amerikiečiai la
kūnai yra vadovaujami ma
joro lakūno Cliffton L. Spe- 
er, kuris jau kuris laikas 
yra pasitraukęs iš aktingos 
karo tarnybos.

Amerikos lakūnai sava
noriai Laose tarnaus, kaip 
kadaise panaši amerikiečių 
savanorių grupė tarnavo Ki
nijoj, kada japonai ją už
puolė, o Amerika dar buvo

Naujos Kalbos Apie
Pavergtų Vadavimą
Republikonų partija jau 

yra nutarusi ateinančiais 
metais per rinkimus skelbti 
kaip savo tikslą pavergtųjų 
Europos tautų išvadavimą

24VUV4 au.

D. Bandaranaike. 
to pasikėsinimo ’
pirmininkas mirė, o jo vietą mis Priemonėmis, 
užėmė W. Dahanayke.

reit po
iš bolševikiško jungo taikio-

Rinkimuose 1952 metais
Budistų vienuoliai jau ku- republikonų partija garsiai 

i. reikalavo kari skelbe Pavergtųjų tautų va-ns laikas reikalavo, kad 
Ceilonas būtų tvarkomas 
kaip budistinė valstybė, ku
rioje budistų tikyba būtų 
valstybinė tikyba. Atrodo, 
kad tai ir buvo viena iš prie
žasčių, kodėl ministeriu 
pirminnikas buvo revolve
rio šūviais pašalintas iš sa
vo vietos.

Ceilono politikoje laukia
ma žymių sukrėtimų ir ko
vų po ministerio pirmininko 
nužudymo. Ceilono vyriau
sybės vadas dar šią savaitę 
buvo pasiruošęs lankyti 
Ameriką ir čia jis buvo lau
kiamas kaip mūsų vyriau
sybės svečias,

davimą. Rinkimuose tas šū
kis dažnai buvo kartojamas.

Bet greit po rinkimų “va
davimo politika” pasidarė 
nebepatogi, nes atrodė ga 
na karinga, todėl prie “va
davimo politikos” buvo 
prikergti žodžiai “taikio
mis priemonėmis”.

Kiek vėliau “vadavimas” 
buvo išėjęs iš mados, o da
bar jis vėl “taikiomis prie
monėmis” atgaivinamas rin
kimų reikalui.

Indijos ir Kinų 
Pasienyje Neramu

Laose karas užsitęstų, tada 
savanorių grupė neabejoja
mai padidės.

CEILONE VIENUOLIAI 
NESIRODO GATVĖSE

NEPASTOVUS ŽMOGUS

N k holas Petruli! nuvykus 
į Maskvą atsisakė Ameri* 
kos pilietybės ir prašė So
vietų pilietybės, bet greit 
apsigalvojo ir nuo prašymo 
atsisakė- Dabar jis sukti. 
io į Niujorką- Jis gy vena 
Valley Stroam. N. Y. ir dir
ba metalo fabrike.

Kinų komunistai tęsia 
“sienų atitaisymą” su Indi
ja ir daugelyje vietų pasie
nyje pastūmėjo savo kariuo
menę pirmyn į Indijos teri
toriją. Siena tarp Indijos 
ir Kinijos yra 2,600 mylių 
ilga, todėl visą sieną neį

manoma apstatyti kariuo
mene ir kinų komunistai 
visada suras progų įžengti 
į Indijos teritoriją ir joje 
įsistiprinti.

Kinu komunistai “taiso”c
sienas iš Tibeto teritorijos, 
kurią jie dabar naujai užka
riauja iš Tibeto sukilėlių.

Indijoj kinų komunistų 
sauvaliavimas pasieniuose 
kelia didelio nerimo ir pasi
piktinimo.

Amerika ir Sovietų Ru
sija susitarė pasikeisti moks
liškais patyrimais medici
nos srityje ir ateityje ben
dradarbiauti kovoje prieš 
įvairias ligas. Toks susitari
mas nesiriša su N. Chruš
čiovo lankymusi, bet yra iš
dava įvairių pasitarimų tarp 
Sovietijos ir Amerikos gy
dytojų. Ateityje gal net bus 
įkurti bendri ligų tyrinėji
mo centrai.

Vienas budistų vienuolis, 
30 metų Somorama Thero, 
praeitą pektadienį nušovė 
Ceilono ministeriu pirmi
ninką. Dėl tos priežasties 
žmonės taip įniršo prieš vie
nuolius, kad laidojant mi- 
nisterių pirmininką ir dieną 
prieš tai vienuoliai negalėjo 
pasirodyti gatvėse, nes 
jiems grėsė žmonių kerštas. 
Kai kur žmonės užpuldinė
ja vienuolius ir juos apdau
žo. Iš 9 su viršum milionų 
Ceilono gyventojų 7 su vir
šum yra budistų tikybos.

NIKITA KALTAS

las vyras Antoine Sim- 
haldi j policijos rankas pa
kliuvo per ('hroščiovą. Jis 
dirbo San Francisco viešbu
ty, kuriame sustojo Chruš
čiovas. Policija, aišku, prieš 
tai patikrino visus jo tar
nautojus ir išaiškino, kad 
Antoine yra seniai policijos 
ieškomas, nes kaltinamas 
prieš 13 metų Paryžiuje 
užmušęs moterį

Unijos pirmininkas Mc
Donald pereitą penktadienį 
išėjo iš derybų su darbda
viais ir sakė, kad jie nebe
nori dalyvauti komedijoj. 
Darbdaviai nenori daryti 
jokių nuolaidų.

Anglijoj Rinkimų 
Kampanija Karštėjo

Anglų rinkiminė kampa
nija eina karštyn. Abiejų 
partijų šaukiami vieši mi
tingai sutraukia didesnes 
minias ir mitinguose ne
trūksta karštų ginčų ir net 
bandymų priešininkų mitin
gus suardyti.

Užsienių politika rinki
mų kovoj mažiau minima, 
negu buvo laukiama. Dar
biečiai eina į pnkimus su 
ištisa programa naujų so- 
cialinų reformų, jie siūlo 
geresnę globą jaunųjų, ge
resnį išsimokslinimą visiems 
ir aukštesnes pensijas se
niems žmonėms. Konserva
toriai sako, kad naujos so
cialinės reformos nuves 
kraštą į infliaciją ir kitokias 
negeroves.

Kova eina dėl 630 vietų 
parlamente. Senajame par
lamente buvo 339 konserva
toriai atstovai, 278 darbie
čiai, šeši liberalai ir vienas 
nepriklausomas konservato
rius. Rinkimai spalio 8 d.

21 BŪVIS
Svečias iš Maskvos N. 

Chruščiovas buvo pasitiktas 
ir išlydėtas 21 kanuolės šū
viu, kaip priimami ir išlydi
mi valstybės galvos, prezi
dentai ir karaliai. Tai buvo 
daryta todėl, kad priduo- 
ų Sovietų vyriausybės va

do lankymuisi daugiau iš
kilmingumo ir pompos. So

vietų Rusija turi savo pre
zidentą, kurio įtaka betgi 
lygi nuliui.
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CHRU8ČIOVAS ATSISVEIKINA

Chruščiovas atsisveikina su San Francisco majoru 
George Christopher ir dėkoja už malonų priėmimų.

100,0 GO, 00 Odueklių metuose
Daugelis lietuvių siunčia maisto ar drabužių pake

tus į Lietuvą savo giminėms ar pažįstamiems. Kitų kraš
tų ateiviai daro tą pat. Siuntiniai į Lietuvą, kaip ir į ki
tus kraštus atseina labai brangiai. Jie tokie brangūs todėl, 
kad už siunčiamus daiktus reikia mokėti aukštus muitus 
ir, be to, pasiuntimas ir įvairios rinkliavos baisiai pa
brangina siuntinių kainą.

Viena kongreso komisija susidomėjo siuntinių biz
niu į “anapus” ir patyrinėjo, kaip amerikiečių kišenės 
yra apkraustomos bolševikų valdžių Sovietų Rusijoj,
Lenkijoj, Čekoslovakijoj ir Vengrijoj. Komisija dabar i 
paskelbė savo tyrinėjimo išdavas. Kongreso komisija 
priėjo išvadą, kad amerikiečiai, siųsdami maisto ir dra
bužių paketus savo artimiesiams Sovietų Rusijoj, Len
kijoj, Čekoslovakijoj ir Vengrijoj, kasmet sumoka boHe 
vikiikoms valdžioms tuose kraituose po 100 milionų do- 
krių duoklių, neskaitant pačių siunčiamųjų prekių kainos.!
Tiek bolševikų valdžios nulupa iš geraširdžių amerikie- į 
čių už jų siunčiamus paketus artimiesiems muitų ir vi- į 
šokių rinkliavų pavidalu! Į ”

Tai yra nesvietiškas plėšimas, bet komunistai visai• čias reikalas, 
nesisarmatydami papildo savo iždą doleriais iš giminėms ^-„^u^^buvo^aliesti 
siunčiamų dovanų paketukų. žmonės čia neturi kitokio JSL vakarienėje su So- 
pasirinkimo; jie turi mokėti muitus už siunčiamus daiktus vj^tų Rusijos diktatorių, 
ir turi mokėti visas kitas aukštas rinkliavas, arba jie visai i
tai nutraukti ..nikių šelpimą bolševikų vaMomuoee Teisė streikuoti Rusijoj

Įdomu, kad ir kongreso komisija abejojo, ar ’ Unijų vadai pakėlė klau- 
skelbti savo tyrinėjimo rezultatus, ar padėti juos į štai- simą, ar Sovietų darbinin- 
eių dulkėms ėsti. Mat, bijota, kad iškėlimas viešumon
bolševikiško “šantažo” (blackmail) gali paskatinti komu
nistus visai uždaryti sienas pašalpos siuntiniams. Bet 
paskui nuspręsta, kad bolševikai per daug riebiai pelno
si, kad jie iš keršto patys savo pajamas sumažintų, už- 
drausdami paketų siuntimą iš Amerikos. Todėl kongre
so komisija paskelbė tyrinėjimo išdavas, bet nesiūlo su
varžyti paketų siuntimo. Kongreso komisija tik atkrei
pia visuomenės dėmesį į tai, kaip komunistai išnaudoja 
žmonių vargą savuose kraštuose ir amerikiečių gerašir
diškumą tam, kad iš paketukų giminėms riebiai pasipel-

kai turi teisę streikuoti, jei 
jie kitaip negali pašalinti 
nepakenčiamų darbo sąlygų 
ar išsikovoti aukštesnių už
darbių?

Pagal kongreso komisijos apskaičiavimą, kuris var
gu yra visai tikslus, į Sovietų Rusiją buvo pasiųsta pake
tų. vertės 70 milionų dolerių, ir iš tos sumos 23 milionai 
yra “duoklės” bolševizmui ir tik 47 milionai dolerių yra 
pasiųstųjų prekių vertė. Lenkai, čekai ir vengrai dar 
didesnę dali paketų pasigriebia sau pavidale muitų ir ki
tokių rinkliavų. Be to, riebiai pelnosi ir bolševikų agen
tai, kurie čia Amerikoje priima siuntinius, juos apmuiti
na ir išsiunčia i anapus geležinės uždangos.

Iš mūsų patyrimo galime pasakyti, kad bolševikų 
valdžia Maskvoje daugiau negu trečdalį paketų vertės 
ima į savo kišenę, štai keletas pavyzdžių: Siunčiamų 
prekių vertė $31,40, o pasiuntimas su muitais ir kitomis 
rinkliavomis kainuoja $39.44; paketo vertė $28.90 — pa
siuntimas kainuoja $38.26; paketo vertė $26, pasiunti
mas $45.59; paketo verrtė $8.08 (maistas), o pasiunti
mas kainuoja $41,74; paketo vertė $10.33 (maistas), o 
pasiuntimas kainuoja $42.68; paketo vertė $16.97, o pa
siuntimas kainuoja $33.04; paketo vertė $10.20, o pa
siuntimas kainuoja $34.19. Tokių pavyzdžių galima duoti 
daugiau. ‘ •
J ' čia paimti pavyzdžiai
ketų pakvitavimų, kurie yra mūs redakcijoj. Iš jų mato
me, kad pasiuntimas su visokiais muitais, rinkliavomis ir 
neišvengiamomis pašto išlaidomis kainuoja dvigubai ar 
net trigubai ir daugiau, negu siunčiamųjų prekių vertė. 
Taip bolševizmas išnaudoja žmonių vargą ir amerikiečių 
norą padėti vargstantiems žmonėms.

Prieš tokį banditizmą ginklų nėra. Deja, nėra.

t Apsisprendimo teisė
Unijistas Feller klausia 

Chruščiovo, kodėl žmonės 
bėga nuo komunistų. Jis pa
minėjo tris milionus vokie
čių, kurie iš rytinės Vokieti
jos pabėgo nuo komunistų į 
vakarinę Vokietiją, virš 3 
milionų korėjiečių, kurie pa
bėgo nuo komunistų į pieti
nę Korėją, apie 300 tūkstan
čių vengrų, kurie nuo komu
nistų pabėgo į Vakarus po 
1956 metų kruvinai nuslo
pinto sukilimo.

Į šitą klausimą Chruščio
vas atsakė: “Ar tai viskas? 
Pagalvok. Gerk savo alų, gal 
tas padės suprasti ir surasti 
atsakymą”.

Feller pastebėjo, kad 
Chruščiovas neatsakė Į 
klausimą ir, matomai, neži
no, kaip atsakyti, kodėl mi
lionai žmonių bėga nuo “is-

tas aiškinti.
Unijistai su Chruščiovu 

“aptarė” nemažai klausimų 
— nusiginklavimą, rėmimą 
ūkiškai atsilikusių šalių, uni
jų laisvės klausimą ir daug 
kitų. Chruščiovas tame pasi
kalbėjime dažnai klausė 
unijistų: “O kas jus įgalio
jo kišti savo snapą į sveti
mus reikalus?” ir panašiai.

Unijistų klausimai Chruš
čiovui buvo nepatogūs. Ka
pitalistai tokių klausimų 
jam neužduoda ir apie ven
grų kraują nekalba, todėl 
Chruščiovui daug maloniau 
su jais kalbėtis. Todėl ir lie
ka neaišku, koks jam reika
las buvo kalbėtis su kai ku
riais unijų vadais, kaip ne
aišku yra, kodėl 8 unijų va
dai rado reikalo su juo bar
tis.

Aišku tik yra vienas da
lykas — iš pasikalbėjimo 
nieko neišėjo, visi pasiliko 
prie savo nuomonių ir visi 
po pasikalbėjimo žino tą 
patį, ką jie ir prieš pasikal
bėjimą žinojo.

S. D.
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Keistas svečias
žino, kaip komunistai i to- Sovietų Rusijos valdovas |kius kiaiįįmus žiūri, todėl 

Nikita Chruščiov, kehauda- jie nieko naujo g Chruščio- 
mas po Ameriką, vienoje v0 negaiėjo išgirsti, o Chru- 
vietoje nusiskundė, kad jam Klovas seniai turėjo žinoti, 
lengviau yra kalbėtis '^ kaip demokratiško nusisU- 
Amerikos kapitalistais, ne-'tymo darbininkai žiūri į ko
pi su Amerikos darbininkų munįzmą ir ypač į rusiško

komunizmo praktiką.atstovais. Esą, su kapitalis
tais gali kalbėti apie biznį ir 
jokių nesusipratimų nėra, o 
su darbininkų atstovais kas 
kita .. .

Neaišku, kodėl Chruščio
vas norėjo susitikti su Ame
rikos unijų atstovais. Taip 
pat neaišku, kodėl kai ku
rių unijų atstovai norėjo su 
juo susitikti ir leistis į gin
čus dėl laisvės, dėl streika- 
vimo teisės, dėl tautų apsis
prendimo teisės, dėl vengrų 
skerdynių ir dėl kitų klau
simų. Juk uniją vadai seniai

Bet visgi buvo sutarta su
sitikti San Francisco mies
te prie vakarienės. Tris va
landas Chruščiovas praleido 
su astuoniais darbininkų 
unijų vadais ir per tą laiką 
nė vienas klausimas nebuvo 
rimtai aptartas, nė vienu 
klausimu nebuvo prieita 
vieningos nuomonės, bet 
užtat Chruščiovas išriplūdo 
daugiau negu ir jam sveika, 
o unijų vadai dar kartą įsiti
kino, kad su bolševiku kal
bėtis apie laisves yra tui-

Chruščiovas aiškino, kad 
juridiškai (teisiškai) darbi
ninkai turi streikų teisę ir 
per 40 metų Sovietijoj yra 
buvę streikų, bet dabartiniu 
laiku streikų Sovietijoj nė
ra, nes darbininkai, unijos 
ir vyriausybė yra vieningos 
nuomnoės.

Jūrininkų unijos vadas 
Curran klausia, ar praktiš
kai darbininkai turi teisę'^‘Tu oloj ų”Tomwnistų. 
streikuoti? J tai Chruščiovas Chruščiovas į tai “atsakė” 
atsako: “Juridiškai taip” ’

Tada tą patį klausimą pa
kelia automobilių darbinin
kų unijos vadas Reuther. 
Jis sakosi dirbęs 18 mė
nesių Gorkij miesto auto
mobilių dirbtuvėj ir išvaži
nėjęs visą Rusiją skersai ir 
išilgai. Jis sakosi buvęs So
vietų Rusijos unijų narys, 
bet rusiškos unijos yra tas 
pats, ką čia Amerikoje va
dinama “kompanijos unija”, 
darbdavio įrankis. Sovie
tuose unijos yra vyriausybės 
— darbdavio įrankis. Po to 
pasakymo kyla triukšmas ir 
pasikalbėjimo užrašyti

kad jis ir velnio nebijo . 
Apsisprendimo teisė buvo

aptarta ryšium su rytinės 
Vokietijos ir Vengrijos liki
mu, jam buvo prikišamai 
palodyta, kad komunistų

Demereckis, Jonas, kilęs iš 
Jurbarko, turėjo ūkį prie Kai- 
šiadorio-

Francūzevičius, Vilimas, iš 
Užvenčio-

Griškelis, Silvestras, iš Už
venčio.

Kibartas, Juozas, Vinco sū
nus, kil. iš Tauragės vai.

Kratavičius, Pranas-
Mincevičius, Juozas, kilęs nuo 

Suvalkų Kalvarijos.
Racevičiutė - Halschy, Ona, 

Boleslovo duktė, iš Raseinių, 
gyveno 3026 Wade Avė., CIeve
land, Ohio.

RadavičĮus. Vilimas, įr Rada- 
vičiutė, Valerija,, iš Užvenčio.

Reden - Kalinauskienė, atvy
kusi iš Vokiėtijos į Kaliforniją 
1952 m- vasario mėn.

šapaga, Pranas, kilęs iš Kre
tingos.

Severinas - Grinkevičiūtė, Ju
zefą, dantų gydytoja, gyv. Los 
Angeles Kalifornijoje.

Banienė - Juodytė, Liucija, 
kil- iš Kretingos miesto-

Drigotienė, Konst ancija. 
Pranciškaus duktė.

Kuliešius, Matas, Kazio sū-

Uf, išvažiavo!
Svečias iš Sovietijos iške

liavo namo .Iškeliavo svei
kas ir drūtas po dviejų sa
vaičių atostogų Amerikoje, 
ir po ilgokų pasikalbėjimų 
su prezidentu D. Eisenho- 
weriu.

Kai svečias įsėdo į ru
sų lėktuvą, daugybė žmonių 
lengviau atsiduso. Ypač at
siduso tie žmonės, kurie tu
rėjo rūpintis Nikitos Chruš
čiovo saugumu. 40,000 ar 
daugiau žmonių įvairiose 
Amerikos vietose vienu ar 
kitu būdu dėjosi prie sve
čio iš Sovietijos saugumo, 
kai kur gal net ir perdėda- 
mi tą “saugumo” reikalą. 
Bet saugumu rūpinosi ne tik 
Amerikos policija, nacio
nalinė gvardija ir specialiai 
skirti agentai, bet ir pačių 
sovietų atsivežtiniai polici
jos agentai, kurie kartu su 
amerikiečiais sutarė, kas 
svečiui gali būti nesaugu 
lankyti. Viena tokia abiejų 
— sovietų ir amerikiečių 
policijos galvų nesaugi vie
ta buvo atrasta “Disney- 
land” parkas Los Angeles 
mieste, bet dėl negalėjimo 
to parko pamatyti Chruščio
vas daugiausiai ir dejavo ir 
net skundėsi esąs “po nami
niu areštu”.

Uf, išvažiavo! Taip pa
sakys ir plačioji Amerikos 
publika, kuriai irgi Įkyrėjo
matuti Mikita ir toloviziini 
ir spaudoje, ir girdėti jo ra
ketomis barškinimą per ra
ciją.
Kokia nauda?

Jo “taikaus sugyvenimo” 
sąlygos nepasikeis dėl to, 
kad jis čia pasitrankė po 
kraštą ir pamatė “laidoji
mui” skirtą Ameriką iš ar
čiau.

»»

čiovaą, pradėjo ’ŠVąfst 
džiais kaip iš kulkosvydžio. 
Aprimus visiems, Reuther 
ir vėl klausia, ar Chruščio
vas gali nurodyti bent vie
ną atsitikimą, kur Sovietų 
unijos ar bent kuri nors vie
na unija būtų kitokios nuo
monės kaip vyriausybė? 
Chruščiovas ir vėl paraudo
navo ir ėmė berti piktus žo
džius, kyla naujas triukš
mas. Reuther pastebi, kad 
“kiekvieną kartą, kai aš už
duodu aštresnį klausimą, 
jis (Chruščiovas) neatsako 
į klausimą, bet pyksta . . .”

Chruščiovas į šitą pasta
bą šaukia: “O mes sakome, 
kad jūs esate kapitalistų 
liokajai”.

Reuther į tai vėl pastebi, 
kad į nepatogius klausimus 
jis (Chruščiovas) neduoda 
atsakymo ir pyksta.

Taip “teisė streikuoti” 
Sovietijoj ir paliko nebaigta 
aiškinti. Žinoma, praktiškai 
ir unijistai, ir Chruščiovas ir 
visas svietas žino, kad So
vietijos darbininkai neturi 
teisės streikuoti, kad jie ne
turi nuo darbdavio nepri
klausomų unijų, kad jų už
darbius nustato vyriausybė 
pagal savus išskaičiavimus 
ir visai neatsižvelgdama į 
darbininkų reikalus.

žodžiai griežtai prieštarau- "“Labutytė,
ja komunistų darbams, bet 
Chruščiovas dėl Vengrijos 
pasiaiškino, kad rusai į 
Vengrijos reikalus nesikišo, 
jie tik padėjo Vengrijos vy
riausybei numalšinti “ban
ditų ir chuliganų” sukilimą.

Unijistas Knight labai iš
kalbingai pasisakė už tautų 
apsisprendimų teisę, bet į

kad “Eapirsrnstai yra 
ištreniravę gerus kadrus”, 
vadinasi unijų vadai yra ka
pitalistų agentai...

“Apsisprendimo teisė” 
taip ir paliko iškelta, bet 
neišaiškinta ir visi žino ko
dėl.
Apie laisvę

Užėjus kalbai apie min
ties laisvę, Chruščiovas pa
sigyrė, kad jis kaip “darbi
ninkų klasės galva” (kitoje 
versijoj buvo sakoma “dik
tatorius”) turi saugoti Sovie
tų darbininkus nuo “kapita
listų propagandos”. Esą, jo 
pareiga yra žiūrėti, kad 
darbininkai nebūtų kapita
listų tvirkinami.

Ta proga Chruščoivas at
sistojo ir pašoko unijistams 
“can-can” šokį, kaip jis jį 
matė Hollywoodo vienoje 
studijoj, kur dirbamas fil
mas “can-can”. Chruščiovas 
pakraipė užpakalį ir rodė, 
kaip šokančios mergaitės 
rodo publikai “nuogus” už
pakalius ir, nustojęs šokti, 
paklausė unijistų, ar jie to
kios laisvės nori Sovietuo
se?

Žinoma, laisvės klausi
mas, po tokios Chruščiovo 
demonstracijos ir po jo “šo
kio”, taip ir paliko nebaig-

gyvenusiFliorė,
Wilkes - Barre, Pa.

Marmakas (Morkus), Karo
lis, Mykolas ir Povilas, kilę iš 
Juodmiškio km-

Pakinkis, Jonas,
Brooklyn, N- Y.

Pažarskas, Adulis.
Samulis, Jonas, Tadaušo sū

nus, gimęs Troškūnuose, buvęs 
Anglijoje.

Valančauskas, Kleme nsas, 
Tomo sūnus, kilęs iš Paparčių 

j km., Mažeikių aps.
Petronėlė, gy- 

vehšasė'"dikfegotšą* IR- -V' 
žemaitis, Antanas fr Pranės, 

Jono žemaičio (John James) ir 
Sofijos sūnūs.

Alenčikas, Juozas, Jono sū
nus.

Elertas, Vytautas. 
Jeruševičius, Juozas, Prano 

sūnus, ir jo duktė Sarapinavi- 
čienė, Monika, iš Purvelių km-, 
Nedzingės vai., Alytaus apskr.

Juška, Jonas, seniau atvykęs 
Amerikon, turėjo seserį Petro
nėlę Misevičienę, gyvenęs Cleve- 
lande.

Misevičius, Matas, Jono sū
nus, gyveno Čikagoje.

Sarapinavičienė, Monika, ir 
jos tėvas Jeruševičius, Juozas, 
Prano sūnus, iš Purvelių km., 
Nedzingės vai., Alytaus apsk.

šimulaitis ir jo sesrys, vaikai 
Prančiškaus šimulaičio, . kuris 
buvo kilęs iš Vilkeliškių km.,

gyvenęs

Ar bus kokia nauda iš 
Sovietų svečio lankymosi 
Amerikoje? Ar jo pašneke
siai su prezidentu Eisenho- 
weriu pastūmėjo taikos rei
kalą šiek tiek pirmyn? Al
bus rimčiau kalbama apie 
nusiginklavimą ir mažiau 
spiaudomasi didžiųjų vals
tybių santykiuose? Kaip bus 
su Berlynu, dėl kurio Mas
kva naują krizę valstybių 
santykiuose ir paperėjo? Ar 
turėsime viršūnių pasimaty
mą?

Tokie ir galybė kitų klau
simų bus atsakyti tik vėliau, 
kai diplomatai ir pačios 
“viršūnės” susės prie dery
bų stalo ir bandys surasti 
koki nors kompromisą gin
čijamiems klausimams sprę
sti. Kažinkokių stebuklų iš 
Sovietų diktatoriaus atsilan
kymo vargu ar kas laukia.

Sintautų vai., šakių apsk., gy
veno Girardville, Pa-

Tamkus, Aleksas, gim. Šiau
liuose.

Ulba, Antanas ir Povilas, An
tano sūnūs.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West «2nd Street 
NEW YORK 24, N. Y.

GOOD NEWS

GEROS ŽINIOS 
... keliauja greičiau
siai telefonu.
Pasidalyk gera žinia su 
savo draugais toliau 
gyvenančiais . . . pa
skambink jiems dar 
šiandieną per užmiečio 
tolefoną!

NEW EI8LAII TELEMINE 
AM TEIKIAM CIMMNT

“Yra milionierių ...
Komunistų “Laisvė” 

spausdina laišką iš Lietu
vos, kuriame žmogus skun
džiasi :

“Lietuvoje yra kolūkių 
milionierių, ten ir kolūkie
čiams gerai gyventi, gauna 
daug už darbadienius grūdų 
ir pinigų. Bet mūsų kolūkis 
tai silpnas, tai už darbadie
nius gaunam mažai. Aš dir
bu motoristu, į dieną pusan
tro darbadienio uždirbu; 
už darbadienį gaunu vieną 
kilogramą grūdų ir vieną 
rubli pinigais.”

Vienas kilogramas javais 
už darbadienį ir vienas rub
lis pinigais, kadangi moto
ristas per dieną uždirba pu
santro darbadienio, duoda 
per dieną pusantro kilogra
mo javų ir pusantro rublio 
pinigais. Amerikoj tai būtų 
15 centų pinigais ir gal 12 
centų už gaunamus javus, 
arba viso 27 centai uždar
bio per dieną.

Tokių kolchozininkų eks- 
kursanti Į Lietuvą nematė 
ir nesiteiravo, kaip jie mai
tinasi. 0 kiek tokių skur
džių Lietuvos kolchozuose 
yra? Ir kiek yra tų “milio
nierių” kolchozų?

Korespondentas Vilniuje
“The New York Times” 

korespondentas Osgood Ca- 
ruthers lankėsi Vilniuje. Jis 
yra pirmas Amerikos laik
raščių korespondentas, ku
ris aplankė Lietuvos sosti
nę po to, kai tas miestas 
buvo “atidalytas” užsienie- 

jčiams turistams ir spaudos 
žmonėms.

Tas pats korespondentas 
į lankėsi ir Taline, kuris taip 
pat neseniai atidarytas sve
timtaučiams lankyti.

Iš abiejų sostinių, Lietu
vos ir Estijos, koresponden
tas paduoda tik bendrus 
įspūdžius ir pastebi, kad 
tuodu miestai yra Įtraukti Į 
Sovietų ūkišką gyvenimą, 
bet visgi jie išlaikė savo 
charakteringus bruožus ir 
nenuskendo visai sovietų 
atneštoj kultūroj.

Apie gyventojus kores
pondentas mažai ką terašo. 
Tik Vilniuje daug kas pri
siminė turįs giminių Ameri
koje. Pagal korespondentą 
“ne visi yra laimingi po 
nauju režimu”, bet visi su
tinka, kad “gyvenimas da
bai* yra geresnis negu jis 
buvo” (Stalino laikais). 

Alžyriečių atsakymas?
Prancūzai laukia, kaip at

silieps Alžyro nacionalistai 
maištininkai į prezidento de 
Gaulle pasiūlymą duoti Al
žyro . gyventojams apsis
prendimo teisę. Jau antra 
savaitė atsakymo dar nėra.

Bet pereitą savaitė, rug
sėjo 25 d., Alžyro mieste 
maištininkai pakišo kelias 
bombas ir užmušė 9 civilius 
prancūzus ir 12 sužeidė. 
Taip pat ir karo “fronte” 
maištininkams pasisekė už
klupti keliasdešimt prancū
zų ir magometonų karių ir 
juos iššaudyti.

Tai yra neabejotinas at
sakymas, kurį gal seks dar 
ir kitoks žodinis atsakymas. 
Karas tęsiasi.

________ J. D.

t v
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Atsisveikinant su J. Čiurliu
J. KAMINSKAS

Rugsėjo mėn. 14 dieną 
Broklyne Simučių šeimoje 
mirė prof? Jurgis čiurlys. 
'Dvi savaites vasarojęs su 
žmona J. Paknio vasarvie
tėje, atrodė gerai pasitai
sęs, iš karto pašlijo, širdies 
priepuolio ištiktas ir vis sil- 
pnėdamas užgeso ant žmo
nos rankų.

Velionis, sulaukęs 78 me
tų amžiaus, priklausė tai 
mūsų tautos kartai, kuriai 
tam laikotarpyje teko išgy
venti istorinės reikšmės įvy
kių grandinę. Savo inteligen
tų pastangomis pažadinta 
sąmonėjančiam tautiškam 
gyvenimui, tautiškas savo 
aspiracijas susiedama su 
politinės nepriklausomybės 
siekimu ir už jį kovodama, 
lietuvių tauta per tų laiką 
buvo atsikūrusi nepriklau
soma, nežiūrint vidinių su
krėtimų sparčiai tarpo ir 
pagaliau vėl liko pavergta.

Velionis buvo veiklus tų 
tautos etapų dalyvis. Dar 
būdamas jaunuoliu Šiaulių 
gimnazijoje, buvo pirmosios 
ten 1897 metais susikūrusios 
lietuvių mokinių kuopelėj 
narys, o tos kuopelės nariai, 
patys tautiškai sąmonėdami, 
jų tarpe ir velionis, pasiža
dėjo būti lietuviais ir dirbti 
Lietuvai.

Velionies studentavimo 
metai iš karto Peterburgo 
universitete, vėliau Techno
logijos institute sutapo su 
dideliais sukrėtimais carų 
imperijoje. 1905 metais kilo 
pirmoji Rusijoje revoliuci
ja. Įvykiai Rusijoje, veikda
mi lietuvių tautą, Lietuvoje 
virto atmintinais audringais 
1905 metais, — kovos už 
Lietuvos politinės laisvės 
pradžia. Prof. J. čiurlys 
studentu būdamas, buvo tų 
kovų dalyvis. Buvo Didžia
jam Vilniaus seime ir vykdė 
jo nutarimus. Kai buvo pas 
mus pavaryti rusai mokyto
jai, mokytojavo jau lietuviš- 
koie, mokykloje, revoliuci- 
nWF įeliu įsteigtoje savam 
Kupffiįo //rialsčiųje«< Dirbo

partijos narių '^Tętosė još 
partinėse o r g a n i ž acijose, 
baigė Technologijos institu
tą 1913 metais, baigęs pasi
liko Lietuvoje.

Pergyveno sunkų reakci
jos laikotarpį nuo pralaimė
tos revoliucijos iki pat pir
mojo pasaulinio karo, ir 
dirbdamas Lietuvoje inži
nierių, tarnybos buvo kartu 
su kitais priverstas evakuo
tis Rusijon. Dirbęs tremtyje

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprėžoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; 
Įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
A]de HoHywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vynų.duo;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
YeBomstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
ĮMsran. kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tesąs valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės Šaltinis;
Ka|p gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais

Knyga jau ittjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
atančiame. Kaina 75 centaL

"KELEIVIS"

So. Boston 27, Mass.

ir lietuvių ‘‘pabėgėlių” tar
pe, grįžo namo 1918 metais 
ir iš karto įsijungė į jau ne
priklausomai atsikuriančios 
Lietuvos darbą.

Tik darbe nepriklauso
moje Lietuvoje visoje pil
numoje ryškėjo velionies as- 
knuo ir jo būdas. Ramus, 
stropiai pareigingas sava
jam kraštui, humaniškas ir 
lygsvaros santykiuose su 
bendradarbiais, visuomeniš
kai jautrus, svetimas pigiai 
ambicijai velionis prof. J. 
Čiurlys sąmoningai atsiža
dėjo politinės veiklos ir vi
sas atsidavė darbui savos 
profesijos srityje, tuo būdu 
norėdamas būti naudingas 
savajai tautai. Pradėjo dirb
ti inžinierių Lietuvos gele
žinkelių ūkyje ir jame išbu
vo iki pat pasitraukdamas 
į Vakarus 1944 metais. Pra
dėjo nuo pripuolamų parei
gų, ėjo per pastovų, inicia
tyva pažymėtą, darbą įvai
riose susisiekimo ministeri
jos įstaigose prie vis atsa- 
kingesnių uždavinių, lig 
augščiausių pareigų, laimė
damas tinkamą savęs verti
nimą savo asmens privalu
mais.

Tačiau velionies asmuo 
visas netilpo profesiniam 
darbe. Jautrus visuomeni
ninkas ir kultūrininkas, hu
manistas geriausia to žodžio 
prasme, J. čiurlys budria 
akim sekė tautos gyvenimo 
raidą visoje jos pilnumoje 
ir buvo vienas pirmųjų pri
sidėti, kai kilo mintis steigti 
savąjį kultūros židinį, savą 
universitetą. 1922 metais 
pradėjo dirbti technikos fa
kultete vyr. asistentu ir tik 
verčiamas pasitraukė iš pro
fesoriaus pareigų 1944 me
tais, antrą kartą artėjant į 
Lietuvą Sovietų armijai. 
Nuo 1942 metų jau buvo 
Vytauto Didžiojo universi
teto e. o. profesorius. Paži
nęs Maskvos bolševizmą 
per pirmąją Lietuvos oku
paciją, velięnis kartu su 
tūkstančiais kitų 1944 me
tais su stirna pasitraukė į 
Vakarus. . .

Stropiai veiklus ir trem
tyje, kariu su kitais kūrė 
čia Pabaltijo universitetą 
Pinneberge ir jame profeso
riavo, iki 1947 metais iške
liaudamas į Ameriką, čia 
atvykęs, su jam būdingu 
pareigingumu dirbo Fort 
Wayne kolegijoj iki jo svei
kata palūžo. Bet, atsigavęs 
po priepuolio, gyvendamas 
su žmona dukters šeimoje,

Povandenins laivas Patrick Henry pritaikintas Polaris 
raketoms laidyti. Jis varomas atomo jėga. Viršuje 
matyti raketa, o apačioje laivo kapitonas rodo lai
vo modelį kitiems dviem kariam.

velionis pasiliko nepalau
žiamai gyvos sielos. Gyvai 
sekė mūsų emigracijos gyve
nimą šiame krašte ir su ypa
tingu jautrumu domėjosi, 
kas vyko Lietuvoje, dar tu
rėdamas jėgų studijuoti fi
losofinio pobūdžio proble
mas.

Retas asmuo mūsų tarpe 
sugebėjo eiti ilgą gyveninio 
kelią tiek nusistovėjusia pa
saulėžiūra, nekintamais gy
venimo principais, kaip ve
lionis prof. J. čiurlys. Lie
tuviškojo kaimo vaikas, šil
tai minėjo savo gimtuosius 
Itkonius paskutinėmis gyve
nimo valandomis. Kai są- 
monėjant Itkoniais jam vir
to visa Lietuva, jai dirbti 
jis mokėjo visą savo gyveni
mą. Kiaurai humaniškas, 
jis pasisavino socialisto ide
ologiją ir liko jai ištikimas, 
kol buvo gyvas. Velionis 
kūrė savo aplinkoje, savo 
bendradarbių tarpe ypatin
gą šviesaus žmoniškumo at
mosfera, kuri daug toliau 
žmonėse plito, kaip siekė jo 
asmeniški santykiai, kurda
ma gražias visuomeninio 
darbo tradicijas. Mes, so- 
ciald
mės, 
alų
timai^aiėlWmejo

Venonfesvalia, buvo, kad 
jo palaikai per krematoriją 
būtų igrąžinti visatai, o jo 
pelenai būtų nuvežti Lietu
von, kaip tik Lietuva bus 
laisva. Kad jo valia būtų 
greičiau išpildyta, perve
žant laisvon Lietuvon ne tik 
jo materialinius likučius, 
bet ir skaidraus asmens il
gam neužmirštiną atsimini
mą!

NORVVOOD, MASS.

Jubiliejinis Bankieta*
Nonvoodo Balfo 22 sky

rius, Bostono, Brocktono ir 
Providence skyriams talki
ninkaujant, spalio 4 d., sek
madienį, ruošia didelį ban- 
kietą 15-kos metų savo veik
los jubiliejui paminėti. Ban- 
kietas įvyks Nonvoodo Lie
tuvių Bendrovės salėje, 13 
St. George Avė. Tam tikslui 
ruošiama ir meninė progra
ma. Grieš Brocktono Smito 
orkestras.

Nonvoodo Balfo skyrius 
įsikūrė 1944 metais visų 
nonvoodiečių dideliu entu
ziazmu ir vieningumu, čia 
nebuvo jokių partijų, jokios

'pasaulėžiūros. Visų be skir
tumo buvo didelis noras at
likti gerą darbą — padėti 
vargan patekusiems savo 
broliams ir seserims, šis 
skyrius be pertraukos veikė 
ir tebeveikia iki šios dienos. 
Jis yra nemažą Įnašą pada
ręs lietuvių šaljM)s darbe. 
Tenka pasigesti ir apgalės- 
uHuvi, r3u uaiig siO Snyriaus 
organizatorių ir rėmėjų ne
bėra šiame pasaulyje. Jie 
gali būti ramūs, atlikę kil
nų, gerą darbą. Eilės retėja, 
o darbai mažėja. Daugelis 
savo asmeninius reikalus 
bepuoselėdamas suakmenė
jo, užsidengė, užsidarė nuo 
lietuvių šydais ir durimis. 
Lietuvi, nelik bejausmis! 
Tavo gerais darbais nevie
nas varge lietuvis nušluos
tys vargo ir džiaugsmo aša
rą.

Skyrius džiaugiasi, kad 
praeitais metais pradėtas 
bendradarbiavimas su Bos
ton, Brocktono skyriais da
bar darosi dar platesnis ir 
gilesnis. Bus miela vėl ma
tytis mūsų jubiliejiniame 
bankiete. Skyrius kviečia 

iš toli ir arti.
* pas 

)ek-
?nčę Balfo pa-

Skyriau* Valdyba

WATERBURY, CONN.

Bu* kaukių vakaras
Pasibaigus stovyklavimo 

ir iškylavimo metui, Water- 
bury skautai ir skautės, Tė
vų Rėmėjų Komiteto pa
dedami, ruošiasi safo tradi
ciniam kaukių vakarai.

Vakaras bus lapkričio 
mėn. 21 dieną šv. Juozapo 
Parapijos salėje.

Paprastai į šį tradicinį 
jaunimo pobūvį suvažiuoja 
daug jaunimo iš Bostono, 
Worchesterio, New Yorko, 
New, Jersey, Connecticut ir 
tt Rengėjai numato, kad ir 
šiais metais daug jaunimo 
suvažiuos, ir prašo kad kuo 
daugiausiai dalyvautų su 
kostiumais - kaukėmis. Tam 
reikalui skiriamos tiys ver
tingos dovanos.

Taip pat rengėjai prašo 
kitų organizacijų tą dieną 
parengimų neruošti ir tuo 
būdu suteikti progos jauni
mui iš platesnių apylinkių 
kartu pabuvoti

Kodėl Nikita neturi frako?
Iš Vilavicencio atsikėliau 

Į Girordot miestelį, teisin
giau pasakius, perskridau 
Kordiljerų kalnus. Girordot 

lyra i vakarus nuo minėtų 
i kalnų prie Santa Magdele- 
jna upės. Vilavicencio rajone 
vis lijo ir mano reumatiz
mas buvo pradėjęs atgyti, 
čia gi sausa, dieną tempera
tūra apie 90 laipsnių Fah
renheito, o naktį apie 80 

į laipsnių. Miegu plikas, 
'vaikštau pusplikis.

Girardot apylinkėj dideli 
'medvilnės ir drėkinami ry
žių laukai. Toliau į kalnus 
kavos plantacijos. Miestely 
žaliavų supirkimo centri
niai punktai.

j Prie miestelio nėra nė 
'banditų, bet jau toliau į 
' kalnus nuo kelių ir miestelių 
i jie žiauriausiais būdais plė
šikauja, žudo šeimas, gyvu
lius ir derlių. Tai reiškinys, 
panašus į kada tai JAV bu
vusią kovbojų gadynę, apie 
kurią taip daug filmų pri

bukta.
Tuos banditus čia panau- 

! doja ir dvarininkai savo 
i konkurentams sunaikinti, pi
giai ūkiams, gyvuliams ir 
mašinoms nupirkti. Daroma 
visokių kombinacijų. Žmo- 

j gaus . vertė jiems maža, kaip 
ir kitur pasauly, nes žmonės

zrzkioiooi vnoo oil j/vigiviv VV101OOI, Jrp<*v •311~
tuose kraštuose.

Ryšium su bandito Chruš
čiovo atvažiavimu į Jungti
nes Amerikos Valstybes, ir 
Kolumbijos laikraščiai daug 
rašo, deda nuotraukų.

Nežinau, ką lietuvių 
spauda rašo, nes dienraščius 
tegausiu už mėnesio, bet iš 
vietinių liakraščių susidarai 
Įspūdžio, kad išeita su vel
niu riešutauti. Juk Chruš
čiovas nieko kito nedaro, 
kaip tik propagandą.

Kolumbijos laikraščiai 
mėgsta ir pajuokauti iš Ni
kitos. Viename laikrašty 
skaičiau, kad jis su šeima 
Blair House radęs paskuti- 
niausius patogumus, kokius 
tik galima sugalvoti ir tuo 
būdu jis pamiršo Kremliaus 
patogumus, kurie esą tokie, 
kaip dedamame 
0 tas paveikslas 
būdelę, kuri labai 
nelabai patogias Lietuvds 
sodžiuje buvusias “saviems' 
reikalams” skirtas būdelei

Kitoje rieto je vėl skai
čiau, kad i raketą, kurią So
vietai paleido Į mėnulį, Ni
kita liepęs Įdėti K. Markso 
knygą “Kapitalas”, Trum
pą Komunistų Partijos Isto
riją ir rusų kalbos pradžia 
moksli, kad mėnulio gyven< 
tojai galėtų išmokti rusų 
kalbos. !’•

Skaičiau ir kodėl Nikita 
i pokylius ateina be frako. 
Pasirodo, kad Sovietų pla
navimo ministerija to neuž
planavusi, o Sovietijoje, 
kaip žinoma, nieko negali
ma be plano daryti.

J. B.

BROCKTON, MASS.

Kriščiūnas sėdės kalėjime 2 
metus už žmonos mušimą

Plymouth aukštesnis teis* 
mas nuteisė broektonietį 
Juozapą Kriščiūną, 65 m. 
amžiaus, 2 metus sėdėti pa
taisos kalėjime už žmonos 
mušimą, šių metų rugpjūčio 
1 d. jis savo žmoną taip pri
mušė skustuvo galandymo 
diržu, kad ji iš dalies buvo

, jautis Thompsone dideliam
j būriui girdint, kad aš 3 me-

_ . , Į tus buvęs bepročių ligoni-Buvęs 4 apylinkes nuėsto ngj Gaf jfe jr daugiau ką

Išrinkime J. Grigaiti į 
miesto tarybą

tarybos nariu, po kurio lai
ko atsisakęs iš tų pareigų, 
žymus veikėjas Juozas Gri
gaitis vėl kandidatuoja į 
miesto taiybos narius. Rin
kimai bus lapkričio pradžio
je. Worcesterio lietuviai vi
si kaip vienas turėtų savo 
balsą atiduoti už Nr. 1 — 
Juozą Grigaitį,

J. Grigaitis yra mokyto
jas, biznierius, politikas, 
Įdomus kalbėtojas, geras lie
tuvi*. Jei me* jį išrinksime 
Į miesto tarybą, galėsime 
didžiuotis.

Valstybės tseimely turime 
atstovą Vytautą Pigagą. 
Parole Board’e — Tillie 
Aukštikalnytę - Gerulienę, 
į miesto tarybą išrinkime J. 
Grigaitį!
Mirė M. Staliulioni*

Rugsėjo 20 d. staiga mirė 
Motiejus Staliulionis, pali
kęs už nelietuvio gydytojo 
ištekėjusią augintinę.

Velionis daug rūpinosi 
naujaisiais ateiviais, padė
davo jiems surasti darbo. 
Buvo viešnia iš Floridos

Čia pas savo seserį Pa- 
tinskienę viešėjo Stevenso- 
nienė iš Miami, Fla. Telefo
nu ji ir man paskambino ir
klausė apie mano sveikatą, jtopher Emmett. Prelatas 
Ką gi, atsakiau, kad vis dar ‘ Baikūnas — Centro - Euro- 
šlubas ir negaliu dirbti; pos Kilmės Amerikiečių
— gydytojai neleidžia. Taip 
ir leidžiu dienas iki tikros 
senatvės, kuri vistiek jau 
netoli.
Buvau SLA piknike

Buvau SLA 2 apskr. pik-
nike Romuvos parke Brock-, mes atstovaujame brolius^ 
tone, nuvežė sūnus. Ten su-seseris, nešančius vergiją, 
tikau visą eilę seniai matytų už Geležinės Uždangos, 
gerų bičiulių: J. Arlauską, į Christopher Emmett — 
J. Lėkį, V. Anestą, P. Yan- Pavergtųjų Tautų Draugų
kų, K. Jurgeliūną, J. Tuma- 
vičienę, A. Andriulioni, J. 
Gedmintą ir kt

Ten buvo nuvykę nemaža vergtų Europos Tautų Asam- 
ir kitų worcesteriečių: Dva- blėjos pirmininkas, dr. Yu 
rėčkai, Mitrikai, Šalaviejai, Chi Hsue, nuolatinio laisyo- 
Miliauskai, Gaidžiai, M. Že- sios Kinijos atstovo prie 

Jungtinių Tautų pavaduoto
jas,. Dimvtry Halychyn," 
Amerikos Ūrainiečių Kon- 

mažai \ teątsilankė, todėl greso Komiteto pirmininkas, 
bendrai piknikas nebuvo ir kongresmanas Ray J.

ras su mo-

Gtila, kad iš kitų rietu 
lažai ' beatsilankė, todėl

Madden iš Indianos.
Stefan Korbonski savo

kalboje pareiškė, kad tero- 
Lietuvių Piliečių Klubas ru ir kitokiomis priemonė- 

paskyrė 4 stipendijas moks- mis sovietai nepajėgė pa
le pasižymėjusiems studen- laužti pavergtųjų dvasios, 
tams; Danieliui J. Mažei- Sovietai dabar ieško Ame- 
kai, John Bockley - Bač- rikos palaimos esančiai bū- 
kauskui, Joanai Braožytei k lei.
ir Marlyn Paltys - Palevi-j Kongresmanas Madden 
čiūtei. Įkalbėdamas parodė keturių

gausus.
Klubas paskyrė stipendijas

tomų Select Congressional 
Committee tyrinėji mus, 

Daug kas klausia, kodėl kaip sovietai pavergė laio- 
ne visuomet yra žinių iš vas tautas. Nė viena tauta 
Worcesterio? Buvau nete- pati sovietų nelaisvei nepa
kęs ūpo rašyti. O priežastis sidavė. Taip pat kongresma- 
štai kokia. . j nas Madden parodė ir kitų

Vienam naujakuriui dide- 2 tomų Kongreso tyrinėjimų 
liam Alfonsui nepatiko, j apie žudynes Katyn miš
kam aš rašiau apie jam ne- kuose.
patinkamą veikėją. Tas ne- Tų tyrinėjimų duomenys 
tašytas žmogus rėkė kaip ateities kartoms parodys, 

kaip Sovietai pavergė
Aš prisiekiu bet kokia i tironi

jai amžinai priešintis.
Thomas Jefferson

Kodėl nerašau?

vas tautas. Baigdamas 
kongresmanas Madden pa
reiškė, kad kartų kartos ne
gali būti valdomos koncen- 

paraližuota. Policija ją ra-j tracijos stovyklomis, žudy- 
do be sąmonės. Ji ir dabar mais ir pavergimu. Kon- 
tebėra prieglaudoje. gresmanas Madden pažadė-

Kriščiūnas p r isi p ažino - jo susirinkimo priimtą rezo- 
žmoną mušęs už tai, kad ji.liuciją paskelbti Kongreso 
paėmė jo paslėptą piniginę, j rekordų knygose.

būtų prirėkavęs, bet jo šei
mininkė už rankovės paė
musi nusitempė ji i šalį.

Jei dar kartą būsiu be rei
kalo užpultas, turėsiu imtis 
priemonių, kad šmeižtai bū
tų Įrodyti.

J. Krasinskas

NEVV YORK, N. Y.

Gausus įvairių tautų susirin
kimas Carnegie Hali

(LAIC) — Rugsėjo 20 
d. Carnegie Hali New Yor
ke buvo Įvairių tautų susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
2500 žmonių. Susirinkimas 
šauktas šūkiu — “Mes atsa
kom Chruščiovui”. Susirin
kimą organizavo Centro - 
Rytų Europos Kilmės Ame
rikiečių Konferencija ir 
Amerikiečiai Paverg tųjų 
Tautų Draugai (American 
Friends of Captive Na- 
tions). Scenoje plevėsavo 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Čekoslovakijos, Rumunijos, 
Albanijos, Bulgarijos, Ven
grijos, Lenkijos, Ukrainos 
vėliavos. Susirinkimą svar
bia kalba pradėjo prelatas 
Jonas Baikūnas, vėliau su
sirinkimui vadovavo Chris-

Konferen cijos pirminin
kas, savo kalboje pažymėjo, 
kad toji Konferencija atsto
vauja 15 milijonų amerikie
čių ir kad mūsų pareiga 
Chruščiovo melus atremti, 
pasakyti tiesą. Taip pat

A m e r i k iečių pirmininkas 
pasakė kalbą. Kalbas pasa
kė Stefan Korbonski, Pa-
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Iš Pavergtos Lietuvos
“MOTORIZUOTA BRIGADA’

Sis pvaeikslas rodo vieno Dzūkijos kolchozo, turinčio 2.000 
hektaru (apie 2500 akerių) siu metų rugiapiūtės pabaigtuves- 
Jis puikiai parodo kaip ten viskas “motorizuota", kaip kom
bainais ir kertamosiomis mašinomis javai piuanami. Laisvės ir 
\ ilnies ekskursantai šitokių dalgiais apsiginklavusių brigadų 
nematė, jiems tik traktorius ir kombainus terodė tose vietose, 
kurios specialiai parodoms paruoštos.
—UCLi..-... «JT.-.-,.-.-.1— ------1--- - t---- —

skelbė pati komunistų “Tie-1 
,sa”.

“Lenino keliu” kolcozo 
(Kaišiadorių rajone) pirmi
ninkas Antipovas pasista
tęs sau namus visai kitoje 
vietoje ir kolchoze retai su
tinkamas.

“Stalino vardo” kolchozo 
pirmininkas Gylys pasista
tęs jau keletą namų, Įsigijęs 
automobilĮ. Be nuosavų na
mų Kaišedoryse išdygę dar 
namai kitoje vietovėje žmo
nos sesers vardu. Antra 
žmonos sesuo Kaune taip

buvo prisiminta Pijaus Glo
vackio tragiška mirtis. Ta
da buvo rašyta, kad Pijus 
Glovackis žuvo neišaiškinto
se aplinkybėse antrojo pa
saulinio karo pirmose dieno- 
nose plente taip Utenos ir 
Zarasų.

Vienas auhtomobiliu vai- 
pat statanti dviejų aukštų j ruotojų štai ką pasakojo 
namus. Gylio statomas Kai- i apie tai dr. A. Garmui (mi- 
šedoryse tvailas - garažas J*ė Chicagoj). Tas vairuoto- 
esąs panašus labiau i gyve- 1 jas pirmą karo dieną vežė

Kas nušovė P. flovackj?
J. VLKS

Prieš 10 metų Keleivyje kartu su kitais tokiais pat 
jaunuoliais susigundė slap-

Dvi mirties bausmės (realizavimo skyriaus bu-
t • ~ haltens Totmemnas pasisa-(E) Liepos 30 d. Lietu- . , ,. , .. , .s „v r vmes keliasdešimt tukstan-vos TSR. Aukšč. teismo 

baudžiamųjų bylų teisminė 
kolegija” 2 asmenis pas
merkė mirti. Vilniaus “Tie
sa” apie ją plačiai parašė 
tik vienam mėnesiui praė
jus, rugpiučio 30 d.

Toje byloje, mirties baus-. .
me sušaudant, nuteistas Po- nĮnRams labai reikalingos

čių mblių, grobstytoji^ buvę 
ir daugiau). Naujasis direk- 
toiius K. Gelžinis esąs be 
patyrimo, tad Įmonės išju
dinti iš sustingimo dar ne
pajėgęs.

Miestu ir kaimo statvbi-

namąjj namą, ne į t vaitą ar 
garažą.

O “Stalino vardo” kolcho
zas, komunistų laikraščio 
pranešimu, esąs vienas iš at- 
silikusiųjų.

Kaišedorvse nuosavus na-

bėgusius iš Lietuvos Sovie
tų Rusijos pasiuntinį Poz- 
dniakovą ir kitus. Važiavo 
ne jis vienas. Būta kelių au
tomobilių. Tarp tų bėgusių 
ir vežamų buvo A. Snieč
kus, Pijus Glovackis ir dar

tai pradėti veikti Lietuvos 
besi organizuojančioje ka
riuomenėje. Nepavyko. Ka
reiviai tuoj tuos pogrindžio 
dalyvius perdavė saugumo 
policijai.

Teismas P. Glovackj pas
merkė mirti, bet kaip nepil
namečiui mirties bausmę 
pakeitė kalėjimu iki gyvos 
galvos. P. Glovackio likimu 
daug kas susirūpino, o svar
biausia tėvai. P. Glovackis 
mokykloje gerai mokėsi, bu
vo pavyzdingas mokiniys, 
gabus, tai ir mokytojams jo 
likimas buvo skaudus. Po

ANGLIJA RENKA PARLAMENTĄ

fepano s d. Anglijoj bus renkamas parlamentas. Da
bartinis ministeris pirm. Harold Macmillan (kairrėj) 
atvyko Į Bromlev. kur ji sveikina jo vienminčiai, 
čia jis bus statomas kandidatu*

mus turi pasistatę ir buvę Į keletas asmenų, aukštų bu- 
H’ncinc T iofm’Aio rtlriirtaniirtakolchozų pirmininkai Vaši 

levičius ir Saprika.
Kaip išnaudojami 
kolchozininkai

Komunistai mėgsta gar-

vusios Lietuvoje okupacijos 
pareigūnų. Jiems bevažiuo
jant plentu, pasirodė vokie
čių lėktuvas. Tada tie auto
mobiliai sustojo, o jais va
žiavusieji sugulė plento

šiai šaukti apie milionierius griovyje. Pijus Glovackis111— a. — 1 • i •! • z 1 ~ 1 -1 *♦kolchozus, tuo norėdami pa
brėžti, kad ir juose dirban-

pakilo ir atrodė, kad jis no
ri perbėgti į kitą plento pu

rieji yra gerai atlyginami ir i sę. Pasigirdo tik vienintelis
turtingi. O kaip iš tikrųjų 
yra, rodo kad ir ‘"milionie
riaus” — Raudonojo spalio” 
kolchozo pavyzdys (Kauno 
rajone):

Tas kolchozas 1956 me
tais savo darbininkams iš-

lius pinigais.
Jei tą uždarbi sulyginsi

me su nepriklausomoj Lie-

gumo ir kriminalines poli- 
cijos miesto rajono viršinin- grandinių gamybos planą, 
kas — ir Povilas Medišaus- tuo tarPa vielos pagamina
- - /Janoniui \?o»iu ton L-in cmiikas, buv 
mo
kas po
tuvoje, prisidengęs muzi- nauJas- 
kos mokytojo titulu, o Me- 
dišauskas. pakeitęs savo pa
vardę i Medušą, apsigyve
nęs Anykščių rajone ir tar- 
navęęs “bolševiko” kolcho
ze piemeniu ...

Byloje jie abu buvo kal
tinami ir prisipažinę, kaip 
rašo “Tiesa”, dalyvavę t. k.
117 asmenų nužudyme prie 
Ukmergės 1941 m. liepos 
mėn. Žmonės buvę kariami 
ii- šaudomi ir kai kuriais at
vejais pusgyviai užkasami.
Byloje buvo minimas dar 
Pranas Kuzmickas, buv.
Ukmergės kalėjimo viršinin
kas, kuris kartu su felčeriu 
Giedraičiu “ir kitais” jau 
anksčiau buvę nuteisti. Taip 
pat dažnai minėtas Vaclo
vas Deveikis, kuris, be to, 
kaltinamas, kad esąs “atša

sūvis, ir Pijus Glovackis 
krito negyvas. Anot pasako
tojo, tas šūvis pasigirdo iš 
tos pusėės, kur gulėta S. Ru
sijos pasiuntinio Pozdnia- 
kovo, A. Sniečkaus ir kitų.

Įdomu, kad iki šiol apie 
P. Glovackj pavergtos Lie
tuvos komunistų tramdoma 
spauda nieko nerašė — tylė
ta kaip musę prarijus. Tie-

knvtroia “Revoliucinis--- ------- ----------------• tti - i rlfauonun MGpi*lKiHUSOniOJ LlG- lcnVfTOlP llUClIUSbuv. Lkmerges Kaieji- —fe—. —mokėtu žeme/ ūk,"n ..T'*®''*; . ".'7^
nrižiūrėtoias Zamau^ panaudojamos esamos ma- .m0K.etu žemes ūkio, judėjimas Lietuvoje , jos
oo karo buvo likęs Lie- šinos, delsiama isisavinti ^arhJninkui atlyginimu, tai vardyne pasakyta: 
po kai o duvo įihęs ue „ - gausime, kad jis yra nuo 3 z.™"Glovackis, Pijus (1902-

Nustatyta, kad sunkius su puse kartų mažės- 4944) — revoliucinio judė- 
darbus čia atlieka rankomis, nis-admasi, tas miliome- • jjmo buržuazinėje Lietuvo- 
o sudėtingos staklės ir auto- n.us kolchozas savo darbi- je dalyvis. Tragiškai žuvo 
matai riogso šalia nenaudo- ninkams moka tiek kaitų pirmomis Didžiojo tėvynės 
jami. Nenaudojamų Įrengi- jjįaziau negu komunistų kei- l}ęaro dienomis prie Utenos”, 
mų fabrike esą dabar 600,- kiamas nepriklausomos Lie- q įoje pačioje knygoje iš 

tuvos ūkininkas mokėjo.000 rublių vertės. Kiemas 
prišiukšlintas visokiais lent
galiais, gelžgaliais, o tarp 
jų stovi dar neišpakuotos 
naujos vinių kalimo maši
nos. Dar nespėjome sumon
tuoti, teisinosi cecho virši
ninkas Palionis, tartum ma
šinos tik neseniai gautos. 
Tačiau, rašo “Tiesa”, ant 
dėžių ‘"jau žydi užaugusios 
gėlės, gerokai išsikerėjo net 
.<rūmokšniai”.

Vielos pamosimo skyriuje 
taip pat ne mažai staklių 
stovi sustingusios. Grandi
nių skyriuje darbininkai

Bet ir “milionieriai” ne
visi tiek moka, kiek “Rau
donojo spalio” kolchozas. 
Štai kitas “milionierius” 

Lenino vardo” kolchozas,

J. Kličiaus aatsiminimų 
i “Komunistinė spauda Lietu- 
, voje” parašyta:
| “Gaila, kad su dingusiais 
|“Kolektivisto” numeriais žu- 
! vo ir Pijaus Glovackio apy-

urĮ, pačios Tiesos žodžiais braižos apie keturis sušau-L*m a Ižo mo o . —

kingas už 12 tūkst. tarybi- grandines lanksto rankomis,
nių žmonių nužudymą Pivo- 
nijos šile”, ir Mečys Paške
vičius, buv. Ukmergės mies
to raj. pol. viršininkas, ku
ris kaltinamas dalyvavęs 
117 asmenų žudyme ir da
bar pakeista pavarde gyve
nąs Čikagoje. Laikraštis pa
duoda jo tariamą dabartini 
adresą.

Nesunku suvokti, kad vi
sa bylos medžiaga prikirp
ta ir paskelbta taip, kad 
gautųsi kuo didesnis “bur
žuazinių nacionalistų de
maskavimo” Įspūdis.

Dėlko Lietuvoje trūksta 
vinių, grėblių ir kitų
reikmenų£

(E) Vilniaus “Tiesoje” 
(203 nr.) per kelias skiltis 
nagrinėjami trūkumai Kau
no “Nemuno” fabrike. Ilgą 
laiką čia direktorium buvęs 
S. Funkas, kuris nepajėgęs 
kolektyvui gerai vadovauti, 
aplaidžiai savo pareigas at
likę ir vyr. inž. G. Romano
vas, planavimo skyriaus 
viršininkas J. Mikalauskas.

□et tame pačiame skyriuje 
jau ketvirti metai rūdija du 
galigi grandinių suvirinimo 
automatai. Jie nenaudojami 
vien dėl to, kad fabriko va
dovybė neužsako grandi
nėms lenkti mašinos.

Kitur vėl 200,000 rublių 
mašina visai neprižiūrima, 
su ja elgiamasi kaip su nie
kam nereikalingu balastu. 
Kai fabrikas nustojo gamin
ti sraigtus, geros sraigtų 
gaminimo mašinos buvo de
montuotos, jų dalys išmėty
tos po kiemą ir rūdija.

Iš “Tiesos” aprašymo ma
uti. kad “Nemuno” fabri
kas dirba nerentabiliai. — 
Verta pastebėti, kad Kauno 
‘"Nemunas” yra viena tų 
Įmonių, kurias sovietinė 
propaganda mėgsta vadinti 
pažangiomis.

Pirmininkai ir namai

Kas skaitė praeitame nu
mery ilgą L. Norkaus straip
sni “Jų pasakos apie Lietu
vą”, tas sužinojo, kas dabar 
Lietuvoje namus gali staty-

kai ekskursantams reikė 
davo parinkti geresni kolū
ki, Kauno rajono vadovai 
žvilgsnius kreipdavo i Leni
no vardo”, pernai kolchozi- 
ninkams už darbadienį te
davė po 600 gramų (21 un
cija) ir po 1 rubli 70 kapei
kų.

Kur rasi didesnį išnaudo
jimą? Ką sakytų Amerikos 
darbininkas, jei jis tegautų 
cokį atlyginimą?

NAUJOS KNYGOS

Keleivio administracijoj gali
na gauti dar ir šias naujas 
.nygas:
fAFILĖ NUO KRAŽANTĖS. 

?etronėlės Orintaitės eiliuota 

apysaka. 110 psl. kaina .. $2.80 

JPELIAI NEGRĮŽTA Į KAL

AUS, romanas, parašė Pranas 

Naujokaitis, psl. 509 .. $5.00.

i'AUTOS PRAEITIS. Istorijos 
draugijos žurnalo pirmoji knv- 
ra, 164 psl..........................$3.00.
MANO ATSIMINIMAI, dr. V. 

t'umenienė, 175 psl...........................$2.50.

JUSTINAS TUMĖNAS, parašė 

ir. V. Tumėnienė, 174 psl. $1.50

MARTYNAS FIERRO, parašė 
J. Hernandez, poenja, 82 pusla- 
oiŲ. kaina ....................... $1.50.

KAIP RUSAI
LIETUVĄ SUSOVIETINO

dytus. P. Glovackis buvo 
dirbęs drauge su jais ir su 
Įkvėpimu rašydavo apie K. 
Požėlą, K. Giedrių ir kt” 

Dabar gi per Vilniaus ra
diją teko nugirsti ir vėl Pi
jaus Glovackio pavardę Ji 
suminėta atsargiai. Pasaky
ta, kad žuvo tragiškai pir
mose karo dienose ir kad 
1940 - 41 m. buvo aukštose 
pareigose. Tai ir visa.

Čia bus pravartu kiek pla
čiau prisiminti P. Glovackis, 
juo labiau, kad jo mirtis iki 
šiol nėra išaiškinta ir kad 
jis buvo vienas tų komunis
tų bendradarbiu, kuris drį
so tiesą sakyti į akis ir ginti 
bendrus Lietuvos reikalus. 

P. Glovackis mokėsi Ma-

didelių pastangų Pijus Glo
vackis buvo paleistas iš ka
lėjimo. Tada jis bendradar
biavo spaudoj ir šiap vertė
si įvairiais darbais. Su ko
munistais jo ryšiai buvo nu
trūkę. Ir štai kodėl?

1930 m. “Komunisto” Nr. 
4 apie tai štai kas pasakyta:

“Kada po fašistinio per
versmo CK sužinojo apie 
Vico, Glovackio ir kitų mal
davimus, tuoj priėmė nutari
mus apie visų jų išmetimą iš 
Lietuvos komunistų parti
jos”

Toliau ten pat dar paaiš
kinta:

“Vico, Glovackio ir kitų 
maldavimai įnešė demorali
zaciją į silpnesnių paitijos 
narių tarpą. Kova su ta de- 
moralizacija pareikalavo 
griežtesnių kovos priemo
nių”.---

Kas tie vadinami maldi
ninkai? Tai visi nuteistieji, 
kurie atitinkamais prašy
mais prašėsi sušvelnyti 
jiems teismo uždėtą baus
mę arba visai paleisti juos iš 
kalėjimo. Lietuvos komu
nistų centro komitetas nuta
rė, kad visi maldininkai bus 
išmetami iš partijos ii* tą 
nutarimą vykdė.

1940 m. Maskvai okupa
vus Lietuvą, kaip kas iš tų 
maldininkų buvo grąžinti 
partijon, o kitiems leista 
užimti atsakingas pareigas.

Pijus Glovackis buvo pas
kirtas Lietuvos ūkio plana
vimo komisijos pirmininku. 
Tai atsakingas darbas. Kaip 
kuriais atvejais ministeriai 
turėjo paklusti tos planavi
mo komisijos pirmininko 
įsakymams.

Pijus Glovackis tas pa
reigas ėjo skrupulingai — 
visur, kur reikėjo, gynė Lie
tuvos ūkio ir darbo žmonių 
reikalus prieš okupantus. 
Kai buvo tarnybos reikalais 
įšauktas į Maskvą, ir ten 
drįso kam reikia į akis pasa
kyti tiesą.

Kada 1941 m. birželio 
mėn. prasidėjo masiniai Lie
tuvos gyventojų išvežimai, 
tai Pijus Glovackis telefo
nu, viešai, kitiems jo Įstai-rijampolės realinėj gimnazi

joj. Befie 8 klasėj būdamas, gos tarnautojams girdint,

Heilo

paklausė Antano Sniečkaus, 
ar jis žino, kad be jokios 
kaltės Įrodymo, be teismų 
sprendimo Lietuvos gyven
tojai kaip gyvuliai ir gyvu
lių vagonuose išvežami iš 
Lietuvos? Sniečkus kažką Į 
tai atsakė. Tada P. Glovac
kis Įnirtusiai sušuko: “Kuo 
gi spėjo nusikalsti vaikai, 
kūdikiai, seneliai ir kiti. 
Vaikams ne tik pieno, bet 
net vandens neduodama . .. 
Barbarai, aziatai ...” ir jis 
trenkė telefono trūbelę.

Po šio pasikalbėjimo, J. 
Glovackis buvo atšauktas iš 
tos komisijos pirmininko 
pareigų.

Daug kam buvo žinoma, 
kad P. Glovackio dienos 
bus tuoj suskaitytos . .. Čia 
karas ir jo tragiška mirtis 
aplinkybėse, kurios ir šian
dien nėra galutinai išaiškin
tos.

Automobilio vairuotojo 
pranešimas, žinoma, nėra 
tikras Įrodymas. Bet turint 
galvoje P. Glovackio visą 
laikyseną okupacijos metu 
ir jo praeiti, galima prileis
ti, kad i P. Glovackj kulka 
buvo paleista visai sąmonin
gai, apgalvotai nusikratyti 
to nepriklausomai galvo
jančio vyro. O kas i jį šovė? 
Automobilio vairuotojas tik 
teigia, kad šauta iš tos vie
tos, kur būta Pozdniakovo, 
Sniečkaus ir kilų . . .

h* ta tyla, kuria komunis
tai apgaubia Pijaus Glovac
kio asmenybę, taip pat lyg 
ir sako, kad šūvis tikrai ga
lėjo būti paleistas iš tos vie
tos, kaip automobilio vai
ruotojo pasakojama.

Įdomu tas, kad šiuo me
tu, kai, be seniau reabilituo
to Z. Aleksos, dr. St. Matu
laičio, O. Tautkaitės, prof. 
Pronckaus - Žilionio ir da
bar karių Putnos ir Ubare- 
vičiaus, per radiją pasigirdo 
po ilgo tylėjimo P. Glovac
kio pavardė, o spaudoje jau 
pasirodė komunistų veikėjų 
R. Rasiko, Jono šepečio pa
vardės, apie kurių likimą

iki šiol buvo tylėta, nors jų 
likimas visiems buvo vieša 
paslaptimi — visi žinojo ir 
žino,, kad jie buvo pačių ko
munistų kalinami, kiti jų 
“dingo be žinios”.

ALTO IR VLIKO 
LAIŠKAI PREZIDENTUI

(LAIC) — Kongreso na
rė Edna F. Kelly Kongreso 
Rekordų knygose paskelbė 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir VLIK’o laiškus JAV-bių 
Į)rezidentui įyšium su 
Chruščiovo vizitu Ameriko
je.

Skelbdama tuos laiškus, 
Edna F. Kelly pareiškė, kad 
Kongresui susirinkus, ji 
šauks Užsienių Reikalų 
Komiteto Europos reikalų 
pakomisijos posėdžius, ku
rių metu tyrinės Chruščiovo 
vizito Įtaką.

AČIŪ AMERIKOS 
LIETUVIAMS

JAV Lietuvių Bendruo
menės apylinkių bei apygar
dų atstovų ir centrinių orga
nų pirmasis visuotinis su
važiavimas, Įvykęs 1959 
m. rugsėjo 5-6 dienomis 
Detroite, Įvertindamas se
nosios mūsų išeivijos dide
lius

lietuvybės išlaikymo dar
bus Amerikoje, kuriant lie
tuvių parapijas, statant baž
nyčias, mokyklas, sales ir 
kitokius pastatus, steigiant 
lietuviškus laikraščius, or- 
ganizuojnat draugijas bei 
klubus:

nuopelnus nepriklauso
mą Lietuvos valstybę atsta
tant ir ją vėliau moraliai bei 
materialiai remiant;

paramą ir globą karo iš
blokštiems lietuviams Vo
kietijoje, vėliau sudarant 
sąlygas Į šį kraštą atvykti 
ir padedant čia Įsikurti,

reiškia jiems nuoširdžiau
sią lietuvišką padėką.

Smarkiai pašlijusi drausmė, ti. Ten pareikštą minti pa-, 
įsiveisę turto grobstymai j tvirtina ū ši žinia, kurią pa- nistracijoje.

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

Jūsų ••helio” per telefonu 
>r»li priminti senus laikus 
ireriems seniems draugams, 
kurie gyvena dabar toli.

Pat riet nutvok kam nors šj 
vakarą. Atminkit, kad ai- 
miesėio telefono kainos yra 
pigesnės po • rai. Ir sekma
dieniais.

BEW ENSUNI TEIEPNINI 
ANO TELEfitAFN CMffMY

KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems metams

Kalendorius jau ruošiamas spaudai. JĮ jau galima 
užsisakyti. Nors viskas pabrango, yj>ač popierius ir paš
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. 
Kviečiame ji užsisakyti nieko nelaukiant Kaina 50 centų.

Kai Į) 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, Mass.
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Kataliku bažnyčios turtai
Neabejotinai yra daug 

žmonių, kurie mano, kad 
katalikų bažnyčia tik dan- 

igumi tesidomi, kad žemiški 
tuitai jai visai nerūpi. Bet 
jie labai klysta. Katalikų 
bažnyčia yra didžiausias 
kapitalistas šioj ašarų pa
kalnėj. Niekai prieš ją ir 
Amerikos milionieriai ir 
graikų laivų savininkai, 
kaip pavyzdžiui Onassis, ar 
Arabijos aliejaus versmių 
savininkai, ar Indijos maha
radžos, ar Pietų Amerikos 
vario ir cino kasyklų savi
ninkai. Šitų turtuolių turtai, 
palyginus su Romos katali- 

. kų bažnyčios turtais, yra 
kaip lašas jūroj. Juos visus 
kontroliuoja katalikų baž
nyčios galva popiežius.

Betgi tie dideli bažnyčios 
turtai nelengva pastebėti. 
Vatikanas neturi nei fabri
kų, nei kasyklų, nei preky
bos Įmonių, ir, rodos, jis 
nieko neišnaudoja. Jo kapi
talas pats moderniškiausias, 
jis sudėtas Į akcijas (šė
lus).

Sunku yra katalikų baž
nvčios visus turtus tiksliai

— Sveikas gyvas, tėve!
— Maiki, aš turiu būti 

sveikas ir gyvas, ba sirgti 
nėra laiko, kada tau ant 
sprando užgriūva tautiški 
reikalai.

— Tautiškų reikalų yra 
daug; kurie iš jų tėvą taip 
sunkiai užgulė?

— Man, vaike, sunkiausią 
misli užtraukė “Draugas”. 
Juk tu žinai tą šventablyvą 
Čikagos gazietą, ką ‘‘Drau
gu” vadinasi, ar ne?

— Žinau, tėve.
— Nu, tai gerai ir sakyti, 

kaip žiani. Ta gazieta Įdėjo 
Antano Rudžio parašytą at
sišaukimą, pavadintą: “Ši
luvos Marija eina su mumis

Boing ičrininkai.
Domisi jėzuitai ir aliejaus 

bizniu. Jie kontroliuoja 
Phillips Oil bendrovę Texa- 
se ir Creole Petroleum ben
drovę Venecueloj.

Jėzuitams pavyko Įgyti 
gyvojo sidabro Almaden 
Kasyklas, kurios seniau pri
klausė Ispanijos - Amerikos 
bankui Madride. Jėzuitai 
turi gausias gyvojo sidabro 
kasyklas Toskane (Italijoj). 
Tuo būdu jėzuitai tapo gy
vojo sidabro monopolinin
kai. Paskutiniojo pasaulinio 
karo metu jie sąžiningai gy
vuoju sidabru, taip svarbia 
karo reikalams medžiaga, 
aprūpino abi kariaujančias 
šalis.

Ispanijos skyrius gyvąjį 
sidabrą pardavinėjo Vaka
rų valstybėms ir Sovietų Są
jungai, o Italijos — vokie
čiams.

Prancūzijoj jėzuitų kapi
talas dalyvauja automobilių 
pramonėj — Citroen ir Peu
geot, metalo koncerne 
Schneider - Creuzot, kuris 
gamina karo ginklus. Jie 
dalyvauja ir Prancūzų - Ita
lų banke, kuris faktiškai vy
rauja Pietų Amerikos kavos 
rinkoje, taigi ir Niujorko 
kavos biržoje.

Tikrai bedieviškai skam
ba, bet, kaip sakoma, iš dai-

KVIEČIA SCRI PIAISTYTI

ūest Springfield, Mass., parodos pareigūnė kviečia 
viceprezidentą Riehard Nixon (antras kairėj) pjaus
tyti milžiniško dydžio cheddar sūri- Tas sūris savo 
dydžiu kreipė visų dėmesį.

Komunistų ponų vilos
(LAIŠKAS IŠ BERLYNO )

V. ŽARSTEKLIS

šiandien beliko 20,900. Visi 
išbėgo. Katastrofiška padė
tis ir ligoninėse dėl stokos 
prityrusio slaugomojo per
sonalo.

j Stoka didžiausia žemės 
ūkio darbininkų. Ūkininkai 
ir darbininkai kolchozuose 

j vos verčiasi, nors nusavini
mas vyksta užtušuotais re
ceptais. Tačiau padėti patys 
[partijos getuose apsigyvenę 
(partekai laiko jau beveik 
pusiau auksine. Taip jie jau 
nutolo nuo liaudies. Dėl ne
susivokimo tikrovėj, žino
ma, sulaukia pamokų iš gy
ventojų pusės. Kartais ir la
bai karčių.

Kad užkirstų kelią iš Va
karų nešamiems šlageriams, 
lytų zona sutvėrė savo šokį. 
Gerai. Užsimanė bet ir “so
cializmo laimėjimus” patik- 
krinti ir lengvojoj mūzoj. 
Paskelbė konkursą. Pasipy
lė maišai pašto. Iš kone 7 
tūkst. . prisiųstų šliagerių 
tekstų 21 pateko svarstymui. 
Pirmosios ir antrosios pre
mijos atkrito. Trečiosios ir 
ketvirtosios buvo skirtos, ir 
dar keli pagyrimo lapai. 
Prisiųsti tekstai, jei kiek 
vertingesniais įasti, nerodė 
nueito kelio Į socializmą, 
vadinas, “do torbi”. Teks
tai, kurie kalbėjo “laimėji
mus”, vėl neranda kas gai
das parašytų. “Intensyvus

Vasaros karščiuose nu- peštą vištą. Jei tas mūsų 
blyško ir kompartijos puoli- • “bajavas” generolas saky
mai prieš vakarų sektorius, i davo, kad “žmagus be ka- .......
Į pavėsius metėsi visa mas-i ra maksla ir tikybas yra laikymas yia pn-
kvinės “bratstvos” ponija.( kiaula”, tai, tenka spėti, mas zmSsnis persitvai ky
li- dar i kokius pavėsius. : šiandien kompartija visuos mo’ nes Pau^scių garny ba

Pačioj Berlyno pašonėj kraštuos prieina išvadą, 
atsirado apie 100 ha supan-;kad be partijos buržuazijos

neša ateičiai pei-spektyvą’ 
— šios eilutės sutonuoti, 
kad net šokti galėtum, sun
kiau negu ant klumpės sty
gas užtemti.

Vienas kolchozo (čia kol
chozai, išvertus, vadintųsi:

IUUU gaili J UVO UUH’

drovės”) ūkininkas sustojo 
ties kolchozams valdžios 
peršamu “atvirtvarčiu”. Ji 
Įkvėpimas nuvedė maždaug 
sekančiomis eilutėmis; 

Kaivė stovi, šlaunys stan-( 1 v •

didatūrą. Bent man taip at- suskaičiuoti, bet finansų ži- 
rodo. Į novai sako, kad ji vien akci-

— Vistiek, Maiki, aš mis- i jose turi 12 bilionų dolerių, 
linu, kad ji reikėtų bažny- i kitaip sakant, dvigubai dau- 
čioj pamokyti. Jeigu jis bū- ; giau negu visos Vakarų Vo- 
tų smart politikierius, tai. kietijos akcinis kapitalas,
jis ant vienos Šiluvos Mari- < Italijoj Vatikanas dar tu- nos žodžių neišmesi, todėl 
jos nebūtų sustojęs. Jis bū- : ri galybę nekilnojamo tur- reikia pasakyti, kad jėzuitų 
tų pasikvietęs sau Į talką ir to. Pati didžiausia šitos rū- kapitalas dalyvauja ir azar-' 
Raseinių Magdę, ir Plun- ries jo Įmonė yra Generale tinių losimų įmonėj Ostende 
gės Jadvygą. Tada už ji bai-Į immobiliare, kurioje katali- (Belgijoj). Visiems kapita- 
suotų ne vieni šiluviečiai, l kų bažnyčia turi 40% akci- listams nesvarbu, iš- kokių
bet balsuotų ir raseiniškiai jų ir kuriai vadovauja baro- šaltinių pelnas Į kišenes len-

nas Nogara, vykdąs Vatika- da, svarbu, kad kapitalui
no finansų ministerio pa- būtų ko mažiau rizikos ir
reigas. Jis sėdi 74 didelių kad pelnas būtų ko dides- 
Italijos pramonės bendro- nis- Ne vienas jų neatsime- 
vių tarybose. Vyriausias ne- na evangelijos pamokymo, 
kilnojamo turto Įgijimo spe- kad turtuoliui sunkiau pa- 
cialistas yra Vatikano fi- tekti Į dangų, negu kupra- 
nansininkas Gualdi, be ku- ’ nugariui pralysti pro adatos 
rio neapseiaa nė viena di- skylutę. Neatsimena jo ir 
desnė nekilnojamojo turto šv. Sosto finansininkai.

ir plungiškiai. Kaip sakiau, 
viys asabos visada vožnesnė 
Klumpanija, negu viena.

— Bet kodėl tėvas siūlai 
p. Rudžiui tiktai trijų mo- 
,erų talką? Kodėl ne dau
giau?

— Matai, Maiki, tu eini Į
prieš Chruščiovą . Nu, paša- 'aukštus mokslus, ale vistiek 
kyk, Į ką tai padabna? (nedaug žinai; nežinai, kad

— Aš sakyčiau, tėve, kad trys {ičbos yra geriausis pa
tai yra nesąmonė. rėtkas, ba turi pradžią, vi-

— Čia, Maiki, yra dau- durį ir galą. Visas svietas
giau negu nesąmonė; čia eina tokiu keliu. Paimkim 
yra Raseinių ir Plungės že- kad ir žmogų: visų pirma 
maičių Įžeidimas. . (jis užgimsta, tai pradžia;

— Bet apie Telšius ir paskui apsiženija, tai vidu-
Plungę Rudis nieko “Drau
ge” nerašo, tėve.

ti mūro tvora. Žmonės, zo-'nera įmanomas komuniz- 
nos gyventojai, kraipė gal-Imas. Ir dar kokių buržujų 
vą, kas čia per tvirtovės,; pridaryta, vien šapeliai 
Įeiti tik su leidimais. Palu- prieš juos buvusieji dvari- 
kėjo ir paaiškėjo. Jei kiau- ninkai! 20 parteicų šei- 
lii'inkės pareiga yra kuo moms nuosavas kinas, fil- 
daugiau paišų iš kiaulės su- mai be cenzūros, plaukimo 
laukti, tai kodėl partinė po- i baseinai, masažo skyriai, 
nija negali iš savo pavaldi- sporto aikštės ir tvarstymui- 
nių tiokšti ištaigos ir pra-'si vešli veja; biblioteka, 
bangos. Kaip toji iš kiaulių, Įmantrios damų kirpėjos, 
taip ir pastarieji iš liaudies majestotiškas restoranas.
prakaito gyvena. Va, ėmė į Vilų vidaus Įrengimai ir pas?Urnavimo Patleb

irliu mvliic nutnln mm tL _ir už mūro išdygo vilos. Gra- mylių mylias nutolo nuo krautuvės.
nn i o Vurnhan’n aniin ~ " . .. . i Tešmens storos ir apvaliosžios, po 1_ kambarių, aplm- mums žinomų komunistinių j- atviratvarčio vaiio% Po 

ka — geriausias tramins Mani,, aiviiacvaicio vano^. . 10

enausias gamtos idealų. Grothewolis atvėrė ~fll v
Kad projektui širdį brangaus stiliaus bai- dkĮjj grįžo

bedrovė.
Vatikano atstovai, bu

vusio popiežiaus Pijaus XII 
giminaičiai, užimą aukštas 
vietas Vatikane, yra ir vi
sos eilės pramonės ir bankų 
direktoriai. “Banco di Ro
ma” direktorių tarybos pir
mininkas Pacceli (mirusio 
popiežiaus giminaitis) fak
tiškai vadovauja Romos bir
žai.

Vatikano Įtakoj yra taip 
pat Banco di Spirito, Cre- 
dito Cenrale dėl Lazio ir kt.

Vatikano kapitalas ir 
žmonės žymų vaidmenį vai
dina Įvairiose Italijos pra
monės, gazo, vandens, elek
tros Įmonėse, taipgi kai ku
rių geležinkelių telefonų 
bendrovėj TĖTI ir tt.

Prie Vatikano kapitalų 
reikia priskirti ir katalikų 
ordinų kapitalus, pirmon 
galvon jėzuitų, kurie yra 
turtingiausi.

Kam galėtų į galvą ateiti, 
kad jėzuitų ordinas vaidina 
didelę rolę ir Amerikos 
ūkio gyvenime. Prieš 50 me
tų italų finansininkas Įkūrę 
Kalifornijos banką, kuris 
šiandien vadinasi Bank of 
America. Tai vienas stam
biausių bankų visoj mūsų 
žemėj, šiuo metu jėzuitai 
ten turi 51% akcijų. Jėzui
tai Įsteigė galingą vaisių 
bendrovę, kuri turi didžiū
nas bananų plantacijas 
Centrinėj Amerikoj ir 100 
transporto laivų.

Kas manytų, kad jėzui
tams priklauso daug akcijų 
Republic Steel ar National 

Ne ką žmogus žmo. bet k° !Slee| bendrovių, kad jie yra
menkystę, jo jėgą arija bejėgis- stambus tokių žymių lektu- 
kumą, jo laimę arba nelaime, vu bendrovių — Locknaed,

rys; o kai grabelius pagul- 
„ . . . u ...... ,do jį Į grabą, tai jau galas.

— Taigi dėlto, Malki, ir Įaj matai, kad traicė vi-
yra Įžeidimas, kad jis nieko sur reikalinga. Ta jau serai 
apie tas slaunas vietas nėra- i žydams išvirožijo kvtrasis 
šo. Jis sako, kad su juo eina ! jų karalius Salemonas. 
tiktai Šiluvos Marija. Na, — Bet jjs pa*g neti- 
o kurgi pagarsėjusi Rasei- i.-.. t=
nių Magdė? Kur Plungės Q iš‘kuf tu žinai?
Jadvyga. Kodėl jisai jų ne- — žinau iš Biblijos, tėve, 
pasikviečia j savo žygį priešu gak ka(i jis lurėjo ne 
Chruščiovą? Juk trys asa-itris d bet du tūkstan. 
bos sudarytų traicę, o trai- ~u
cė visgi batų vožnesnė. _ Jas, Malki, parodo jo 
klumpanija negu viena Ši-!ėviesiai apšviesų razumą. 
iuvos Manja. Tai pasakyk, ,js tulįijo du tūkstantiu pa- 

Jls alJie vlen3jgjų dėl to, kad turėtų iš ko 
rašo- _ . a.. . (pasirinkti tris geriausias.

— Gal tik vieną Mariją RU(jžiui aš nesiūlyčiau
jis žino, tėve. (tiek daUg moterų, ba jis ne
.. Be1 jeigu daugiau ne- , galemonas ir nežinotų ką 
žino, tai tegul nerašo; o jei-!įjarytj Kovai prieš Chruš-
gu raso nežinodamas, tai i^ovą. jam užtektų geros 
reikia pamokyti. Juk lietu- (raicės. Gal tada ir i kon- 
vių patarlė.sako, kad dur-( manus patektų. Jes, 
ną ir bažnyčioj mokina, ar jviaiki, Rudis turėtų žinoti,
ne?

— Ta patarlė, tėve, nevi- 
sur tinka. Man rodos, kad 
ji netinka ir Rudžiui. Aš ne-' 
manau, kad jį reikėtų moky

kad reikalinga traicė. Juk 
be trijų piištų nepadarysi 
nei geros špygos Chruščio
vui parodyt.

— Tėvas be reikalo man
ti bažnyčioj; bet kritikuoti (įokjus <jalykus pasakoji. Jei 
ji galima kaip pigų politi-jgU f^vui taip rūpi Rudžio 
kierj. Laikraščiai laso, kad vajus prieš Chruščiovą, tai 
p. Rudis nori kandidatuoti verčiau nuvažiuok Chica- 
Į kongresmanus. Kadangi gon jr jam pačiam paaiš- 
katalikų bažnyčia dabar jkjnk trijų pirštų galybę.
paskelbė pnes Chruščiovą Į________ '__________ ____
šventąjį karą, tai p. Rudis
pradėjo šaukti ir Šiluvos 
Mariją Į tą kovą. Jis nori 
tuo būdu Įsiteikti katali
kams, kad paremtų jo kan-

Tas Vatikano akcinis ka
pitalas nėra senas. Pirmą 
kartą mintis dalyvauti akci
nėse bendrovėse Į galvą atė
jo popiežiui Leonui XIII 
(1878 - 1903). 1870 m. Ita
lijai susijungus Į vieną vals
tybę, daug popiežiaus nekil
nojamojo turtų buvo nusa
vinta, ir tas sukrėtė šv. Sos
to finansinę būklę, nes jo 
visas kapitalas buvo sudėtas 
Į nekilnojamąjį turtą.

Likusiam nekilnojamam 
turtui naudoti jis Įkūrė Deni 
Stabili Įstaigą, kuri per 
trumpą laiką sėkmingai su
tvarkė šv. Sosto finansus. 
Po jo sekusieji popiežiai — 
Pijus X, Benediktas XV bu
vo menkesni finansininkai 
ir todėl šv. Sosto medžiagi
nė padėtis vėl pašlijo. Ją 
pataisė Pijus XI (1922 - 
1939). Jis Įkūrė tam tikrą 
administraciją šv. Sosto ak
ciniam kapitalui tvarkyti, o 
Pijus XII (1939 - 1958) Įs
teigė Instituto Opere d i Re- 
ligione, virtusią Vatikano 
barku ir artimai dirbančią 
su Šveicarijos bankais.

Jame sąskaita NR 1 yra 
popiežiaus vardu, i ją Įra
šomi ir visi “šv. Petro cen
tai”, kuriuos moka viso pa
saulio katalikai. Tiktai la
bai parinkti asmenys teturi 
teisę tame banke savo sąs
kaitas tui ėti. Jų savininkai 
naudojasi ypatingomis tei
sėmis. Nei Italijos finansų 
ministerija, nei jokia kita 
finansinė Įstaiga pasaulyj 
neturi teisės pažvelgti Į to 
banko knygas. Jo bankinių 
sąskaitų paslaptis šventa, 
kaip ir išpažinties paslaptis.

Vatikano finansines ope-
DouglaM, Curti»> • Wright, racijas tegali kontroliuoti

fTA V . oil Vt* UI CZtlKCtVlO OtilldUO MAI* . J 2 J* • *• -1 •!
ukazas” gautas iš Maskvos, danis, tokia vėl zonos tei-1 fe.slllam 

nieks čia neabejoja. Parti-'singumo ministerė Hildė •«>!«>« pne partm.o tešmens 
jos taukuose išpampusios Benjamin josios užančiuose
Centro Komiteto spurgos slypintiems styginiams vir- 
susigūžė vilose, taip paša- i pėsiams išsilieti prireikė 
kius. metė didesni žingsni i tauriuoju medžiu klotų kam

bario sienų.
Šiame rojuje yra dar prie- 

pastatas — sargy-

komunizmą.
Vos 20 vilų, bet tam rei

kalui nutiestoje gatvėj ri-

i.indauer

TEN KAIP Iš PEKLOS 
NEIŠLEIDŽIA

Tikintieji tiki, kad kartą 
patekai i peklą, nebeišeisi. 
Beveik tas pats ir “komunis
tų” rojuje: kam likimas lė
mė ten patekti, tam tik ypa-kiuojasi moderniausiu krau-!borJ,<s I vm'ai wni n*i-tuviu kombinatai kaio Jūs - "’• , ,vyrų ™,;me ten pateKti, tam tik ypa-tepavykUu

KSS Povdo Uono

aukštos kok\bės, kurias iki,Ina sukėlė šio partinio ge- gabendavosi (0 Įsteigimas Įvairių spėlio- 
is \ akarų sektorių. ‘Kui-; jjniu, kam šiandien reikalin- tūros ramų” zonoj tūkstan- o-a buvo n-ž
čiai, bet vilu gyventojams temptis pora kuoou Stevensoną, Rooseveltiene
pastatytas “kultūrnamis” i ’’ i • S prašydami pagalbos, betpa. taųvias Kuuumamis Į sargybinių su piktais sum-:CL -f-s ’
tuos tūkstančius panėši lyg mis iei ir iki šiol nė k:ek nieko negelbėjo.
i lūduriuoianti culbė i nu- u -J , J16-,.1?? I Dabar Chruščiovui esantI-luaunuojant! gulbe i nu bloglau gyventa. Spėlioji- Des Moj Le.onan„ „a.

-----------mus dar daugiau suvelia ru-| k0 rfeiti i(? Njki ' (
uk vienas popiežius. Jis sa- vos3- su ašaromis prasyti leisti jų

ir jo šeimos pavyzdys: žmo
na čia Čikagoje kartu su vy
ru, o jų vaikai paliko Lietu
voje. Jie kreipėsi tuo reikalu

lik \ ienas popiežius, ois ir a ? “ J“vo darbų apyskaitos niekam : atu?ms I)olitiko; gXo-lĮ?!kamS ! Ameriką aiva- 
neduoda, nes jis pats save o-audžiams trukdo normalu zlU0tL Chrusciovas, kaip 
laiko (ir katalikai tuo tiki) jfand vilįkiniraa. Mes <«’ ^"^dė'^'V,"
Kristaus vietininku zemeje.: SDėti ,• a/j vi ciai» pažadėjęs jų prašymą

Bet nereikia manyti, kad -nevraį nertekusio irvvenimo Patenkmti lr IiePęs užsienių 
k katalikų bažnyčia rūpi- ^mU attoufC p™i°- !^a*UK

naši medžiagiškais daly
kais .stengiasi savo kapita
lus padidinti. Šių metų pra
džioje spaudoje buvo žinia, 
kad anglikonų bažnyčia, su
maniai besivaržydama pa
imti i savo rankas Anglijos 
aliuminio bendrovę, uždir
bo milioną su viršum svarų 
(tris su \ iršum milionų do
leriui. Vadinasi, ir ten baž
nyčios finansus tvarko ge
li žinovai ir tas bažnyčios 
kapitalas turi būti didelis, 
jei viena jo operacija gali 
duoti kelis milionus pelno.

R. M.

pasb kaju pasirūpini
momentais stebiu-! Re[kja ; k , L

zvilgsn, nuo reikalo nai iaimės Nikiui iR_ 
numeris pirmas . Išeitų, jei -rai bflt j

butų įmanoma, kaip nors vi-, nepaten4kinti. • 
s, gyventoja, paverst, auks-. Anierika be okiu ki|f 
tais veikėjais, niekas šiam či jš|eist kiek?viena ku. 
d en geriau nenorėtų Ta- Svažįoti j
ciau. jau ir įhj lo metų, čia___ J ♦ ♦ -i * Sovietiją su savo seimą sutrumpa— ten trūksta. i* a . sijungti, o iš ten vaikams

Yra gyventojų, kuriuos pas tėvus išvažiuoti reikia 
neliečia joks spaudimas, lypatingos paties Nikitos 
tarp tokių ypač ant pirštų! malonės! Tai laisvas kiaš- 
galų vaikščioja apie gydyto-'
jus. Jų ir atlyginimai aukš
ti, leidžiama ir nejMilitikuo- 
ti. Fo karo zonoj ir r. Ber
lyne buvo 21,000 gydytojų,

rinktais 
čio

tas!?

{įrašymo

Bijokis daryti bloga ir tau ne. 
reikės nieko bijoti.

Bvnjaaiin Fraukliu



V. Mykola itis-Put i nas

Ponas Skrodskis

V£Č>, >jV. DOSlV.' j\r. Rugsėjo 40. n»6f

(Tęsinys)
Atsigulęs j savo minkštą patalą, ponas Skrodskis 

ilgai negalėjo užmigti. Prieš jo akis tamsoje plūduriavo 
merginos paveikslas, bet šalia jo kaskart vis ryškiau 
ėmė vaidentis ir neklaužada bernas, štai jau juodu sto
vi greta įsmeigę i ji savo žvilgsnius. Ji žiūri su baime ir 
nustebimu, jis grasinamai su atkakliu Įžulumu. Už jų
dviejų — baudžiauninkai. Ne tik Šilėnų, bet ir Paliepių, 
Juodbalių, Karkliškių — jų visa minia, ir ji vis auga, 
siūbuoja ir gaudžia kaip jūra. Minios priešaky, tuoj už 
mėlynakės ir berno su basliu, spiečiasi būrys jo nuskriaus
tų merginų, ir ta, kur kandžiojo ir draskėsi kaip laukinė 
katė. Chlopai slenka vis artyn ir artyn. Jų rankose vėz
dai, šakės, kiniai. Virš galvų aštriai blykčioja dalgiai, 
liepsnoja deglai. Dangus rudonuoja nuo gaisro pašvais
tės. Dega dvaras — jo, Skrodskio, dvaras, Bagynai . . .

— Galicija, Galicija! . . c’nlopų maištas . . . ponų 
skerdynės ... — siaubo apimtas šnabžda ponas Skrods
kis. Ir štai jis mato, kad bernas neklaužada užsimoja savo 
basliu smogti jam stačiai i gaLvą . . .

Ponui Skrodskiui grįžta sąmonė, jis pasijunta gulįs 
aukštienelkas savo įprastoj vietoj, kabinete, su atmerk
tomis akimis. Kambary tamsu, tik pro užuolaidos kraštų 
Įsiskverbusi mėnulio šviesa ryškiu ruožu krinta ant rau
dono šilkinio apkloto.

Ponas žino, kad dabar jis gali ilgai neužmigti, jei 
valandėlę nepasivaikščios ir neišvarinės sąnariuose krau
jo. Jis atsikelia, isimina šlepetes, apsisiaučia šiitu chala
tu ir priėjęs prie lango įsižiūri į sodą. Mėnesiena, bet; 
nerami, vėjuota. Apie mėnulį balzganas ratilas — ženk- j 
las, kad keisis oras. Prie verandos alyvų krūmai, judina- j 
mi vėjo, krebžda dar neišsprogusiomis šakomis. Iš sodo Į 
ir parko su vėjo pūstelėjimais sklinda keisti švilpesiai, S 
čežėjimai, staugavimai. Nejauki naktis. 1

Ponas Skrodskis galvoja apie savo sapną. .
— Bet ar aš tikrai miegojau? Ar tai buvo sapnas, 

ar šiaip košmaras? Kažkas pranašinga glūdi toje vizi
joje . . . \ t. j

Jis atsimena minėjęs Galicijos skerdynes. Jis gera: 
žino apie tuos baisius įvykius. Tai buvo lygiai prieš pen- 
kioliką metų.

— Per daug išgėriau vengrino prieš naktį. Sunkus 
vynas. Dėl to ir visoki košmarai vaidenasi. E, spiaut man 
i tuos chlopus. čia ne Galicija. Ciesoriaus valdžia prie 
to neprileis, — raminasi ponas.

Jis išsitiesia, pasitempia, pereina porą kartų per 
kambarį, pataiso užuolaidą, atsigula ant dešinio šono ir 
netrukus užmiega.

Rytojaus rytą, ponui dar miegant, dvaro prievaiz
das Pšemickis, lydimas berno Rubikio, paprastai Rudžiu 
vadinamo, apžiūrinėjo tvartus, klojimus, daržines ir ki- 

.trifcos ūkto pastatus. Per žiemą užkampiuose daug prisi- 
‘rinko visokio šlamšto, kurį prieš darbymečio pradžių 
reikia pašalinti, sunaikinti, o kai ką atskirai sukrauti.

Apžiūrėję vieną daržinę, abudu vyrai nuėjo už jos 
ir atsidūrė prie pašiūrės nuošaliausiame, labiausiai ap
leistame dvaro užkampyje. Pašiūrė buvo apaugusi kark
lais, erškėčiais, lazdynais, kadugiais. Pernykščiai dagių, 
kiečių, builių, arkliarūgščių, varnalėšų stagarai kyšojo 
pakrūmėse, draikėsi ant takų, dėl to vieta atrodė dar 
klaikesnė ir atšiauresnė.

Įėję į pašiūrę, vyrai sustojo ties keturiais keistos iš
vaizdos loviais, kurių vienas buvo persprogęs. Loviai bū
va ilgesni nei žmogaus ūgio. iškapoti iš storų rastų. Vie
name lovio gale iš abiejų šonų du pritvirtinti pančiai, ki
tame gale per dvi pėdas nuo galo abudu lovio kraštai i 
išdubuoti, ir vėl iš šonų po pantį. Dėl tų išduobimų lovys.J 
turi tarsi kryžiaus pavidalą.

Priėjęs artyn, prievaizdas paspyrė koja tą, kuris j 
sprogęs.

— Šitą pataisyk, Rubiki, — kreipėsi į berną. — Čią Į 
nedaug ko reikia. Prikalk iš calų po lentgalį, ir laikys.,

Beimąs buku abejingu žvilgsniu apžiūrėjo lovį, mos- , 
telėjo ranka ir nusispiovė.

— Ar veila, pons? Užteks ir trijų.
— Geriau turėti keturis, — tvirtino prievaizdas. —j 

Šįmet bus daug darbo, žiūrėk, kaip visą sodžių užvaiy-

ŠLMI KAS SLAUGO AKTORĘ Ką jie sako apie moteris

k.-uorė Genevieve grali Toronto ligoninėj, jos šuniukas 
ją ištikimai slaugo. Aktorė, vaidindama Can - Can ko
medijoj dėvėjo tokią siaurą suknelę, kad ji negalėjo 
nuo scenos nueiti, todėl ją į nusirengimo kambarį 

nešte nešė. bet nešėjas suklupo ir aktorė krisdama 
ant žemės nusilaužė koją.

RUDENIO DUONA

Vėjuoto rudenio baltoji duona
Ant stalo jau;
Išmėtyti jausmai ir mintys išblaškytos
Neveltui jau . . .

Liūdėjime paskendo naktis. . .
Juoda, naktis ...
Nebėr tavęs, nebėr tarp mano rudenio
Visas naktis . . .
Ir man prisimena lelijos baltos
Prie upės mėlynos;
Ir man prisimena laukai žaliais rugiais užsėti 
Aušroj pavasario dienos . . .
Bet šiandien tolumos liūdėjime paskendo —
Ir negirdėt dainos . . .
Ir nėr tavęs pavasarį žydėjusios 
Prie upės mėlynos . . .

Stasy* Santvara*

(Iš jo rinktinės “Atidari langai”.)

Graikų senovės išminčius 
Aristoteles, kartą savo drau
go paklaustas, kokią moterį 
patartų vesti, atsakė:

“Iš tikiųjų nežinau. Vesi 
gražią — apgaudinės. Vesi 
negražią — tau nepatiks.
Su neturtinga vargsi, o tur
tinga tave valdys.. Kvaila 
— nieko nesupras, o gudri 
lengvai su tavim elgsis.”

Lenkų rašytojas Kraševs
kis:

Kas myli, tas privalo ir 
nujausti, o kas neįspės mo
ters širdies, tas jos never
tas .

Kitas lenkų rašytojas Mi
kalojus Rej:

Dievas sutvėrė danguje 
saulę, o namuose gerą mo
terį.

Šv. Augustina* šitaip api
būdina motei-s santykius su 
vyru: “Jei Dievas būtų su
tvėręs moterį vyrui valdyti, 
tai jis ją būtų sukūręs iš 
Adomo galvos. Jei būtų ją 
paskyręs vyro verge, ją bū
tų padaręs iš Adomo kojų.
Bet Dievas ją sutvėrė iš 
Adomo šonkaulio, tuo būdu 
ją skirdamas būti jo drau
ge.”

Filmų aktorius Frank Si
natra:

“Moterys yra labiau pavo
jingos negu gengsteriai: Šie 
duoda pasirinkti: Pinigai 
arba gyvybė, o moterys ati
ma ir vieną ir antrą.

Prancūzijos madų “kara
lius” Christian Dior:

Netekėjusi moteris ren-, aaelborougies
Lrooi fnl/iac ciiVnolnc lflll-incrkCVCl vvmeto ov«nx»vxv»jj

patiktų vyrams, o ištekėju
sios tokias, kurios nervintų 
kitas moteris .

Prancūzų rašytojas Pierre 
Benoit:

uždavinys yra jungti žemę 
su dangumi .

S. Catalina:
Graži moteris yra kny

.Ižu. v’iba. nei flusikūlthiią; 
o jeigu ne, tai nepastebi net 
jūsų dorybių .

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
kūrėjas V. Putvis:

Nėra tokios būklės, nėra 
tokio nusikaltimo, kuris ga
lėtu pateisinti moters gar-i - •* .J?_ _ -i/vn IAga. kuri susideda iš vienin- bės įžeidimą. Jei esi jos tė

telio puslapio ir kurią gali- į vas, globėjas, viršininkas ar 
ma perskaityti vienu pažvel- darbdavys ir jeigu ji nusi-
giniu. Graži ir gera moteris 
yra knyga, kuri turi tiek 
puslapių, kad užtektų viso 
gyvenimo ją sklaidyti ir pa
justi tuos jaudesius, kuriuos 
ji sukelia .

Prancūzų rašytojas H.
Balzac:

Jei moteris myli, ji atlei-
5200CC300C

kalto, gali ją nubausti, gali 
pašalinti iš vietos, gali bar
ti, bet vistiek neturi įžeisti 
jos garbės. Jei įžeidei ją pa
juokos, paniekos žodžiais 
— susitepei; jei įžeidei ją 
ranka — žinok, tą pat se
kundę užmušei savo sieloje 
garbę .

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū-
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina .......... $5.5C

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina . — 6.00.

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko į-
domūs atsiminimai. 477
Del

psl..
$5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS, 
paruošė Anicetas Siyiutis, daugybė 
žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 464 
psl. kaina ............................. $6.50.

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. -I. Gimbutas. J. Lingis, .T. 
Balvs ir .1. Žilevičius, 326 psl.. 
kaina ..................................... $5.00.

LENGVAS KCDAS IŠMOKTI ANG 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

vedantiems angliškai rookvtis: dnodr
•štarimų, angliškus pasikalbėjimos

i Kaina ..................................................7Br
LITHUANIAN 

SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ......................... $ $1.25

DEMOKRATINIO ROCI A LI Z M O 
PRADAI. Populiari ir naudir.g*

knyga šių dienų klausimams supras
tL Kaina .....................................50e

Iš šių dienų suknelių de- i dievu ,miškas. Balio smogos ne

BYLA DĖL ŽMONOS 
FAREIGU

Visokių bylų būna teis- 
nuose, bet vieną nepapras- 
;ų bylų turėjo spręsti Nor- 
.egijos teismas.

Ten vienas vyras iškėlė 
y lą savo žmonai norėda- 
nas išaiškinti, ar į žmonos 
lareigas įeina vyro marški- 
lių skalbimas. Mat, jo žmo- 
ia atsisakė tą daryti.

Teismas išsprendė, kad 
Žmona, jei nenori, neprivalo 
ato. marškinių skalbti,

lyui&r'‘ 'No
;eisnjas. tYjgatūr 
ar vyrai gali reikalauti, kad- 
ių žmonos būtinai jų marš
kinius skalbtų?

KODĖL VAIKAS VERKIA koltės (apikaklių iškirpi- 
pimo) visados galima žino
ti, kuo moteris susirūpinu-Afrikos vidury į pietus 

nuo Sudano yra Britanijos si 
globojama Ugandos terito- John Barrymore:
rija. Joje gyvena apie 6 mi
lionus gyventojų. Iš ten 
Londone lankėsi vienos juo
dųjų giminės vado žmona, 
kuri pareiškė nusistebėjimą, 
kad baltųjų kūdikiai taip 
daug verkia.

“Mes Ugandos moteiys 
vaikus nešiojame ant savo 
nugaros, kur jie nuolat jau
čia motinišką šilifną. Jei j 

‘Uiaiiš ten' 
lįs^-Idatiume į 

vežifttėliu^įRlP^tijir jie
tiek pat daug verktų.”

Taip kalbėjo ta juodoji 
moteris iš Ugandos.

Moterys 3 dalykus pada
ro iš nieko: Salotės, skrybė
lę ir skandalą.

Mūsų rašytoja M. Peč- 
kauskaitė:

Vyliausias m o t eri škės

užmirštamas anrašvmas. ka jis ir 
jo nelaimės drangai iškentėjo na
rių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina —. ........ $5.00

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

NEMUNO SCNCS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininku sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, I’irma dalis 
280 psl. Kaina .....................  $3.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas. ap
rašo. kain knnica'š Vasaris išsiža- J

šas, novelių rinkinys, 155 puslapių. 
Kain* .................................. *1.50.

JOCIAI TZMO TEORIJA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kain keitėsi vi

suomenės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina .............................25c
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 įvairių 
trumpų pasakojimų, ISO puslapiu. 
Kaina ............ ....................... *2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė anysaka iš pirmųių krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina ......................*2.25

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai i* 
1939 • 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl; Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 ps]. Kaina .... *4.50

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mfl- 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina .............................. 50 centų.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta

Amerikos lietuviams. 144 puslapių 
Kaina ..............................................$1.00
AR ROMO? POPTEŽTUS YRA KRI- 
STAUS VIETININKAS? Parašė 

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

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas S 
knygjas i< *6.00.

NAUJA VALGTU KNYGA. M. ML 
chelsonienės parašvta: 250 įvairių

-ecentų. 132 pus,. Kaina ....*1.29
POPIEŽIAI TR LIETUVA. Kunica 

M Valadkos parašvta knyga. 25® 
nusi* Kaina ......................... $2.54
A KISS TN THE DARK. J. Jazml 

no engiu kalba sodrūs vaizdeliai
MOTERS AMŽIAUS 

SUSKIRSTYMAS

IR JI MĖGINA JOTI

San Francisco zoologijos muzėjaus 8 mėnesių menku
tis joja ant savo motinos.

1. Kūdikis.; „
2..M«Ža Bfeiįgfcife*Ve;

3. Paauguolė. S )
4. Jauna moteris. -
5. Jauna moteris.
6. Jauna moteris.
7. Jauna moteris.
Tai vyrų suskirstymas. 0 

kaip pačios moterys skirsto 
savo amžių?

J VOKAi

sim. Kartu po keturis eis greičiau. Ir to riksmo irtažiau. i
— Tai vienas nė neapsidirbsiu, pons, —kreivai pra- 31 dešimtininko, ne jo, pono Pšemickio, darbas. Tai že-

t__ - • ___________ ___  mintu i o člnlctiiVa hnnnra tsišiepdamas, pajuokavo Rudis. — Turėsi, pons, man pa
dėti.

Prievaizda įsižeidė.
— Už tokius žodžius, kvaily, turėčiau liepti tave patį 

paguldyti į lovį ir nuplakti ligi kraujo.
Prievaizdas Pšememckis juk bajoras. Jis su malonu

mu perlies baudžiauninką rimbu, skels antausį, paspirs . Ikonas 
koja, bet plakti lovy — budelio, “koto”, kaltais dar vaito

mintų jo šlėktišką honorą!
Rudis tų skirtumų ir honorų nesupranta. Prievaizdas

juk viršininkas, tai kodėl jam neplakti? Tinkamiausia 
būtų plakti pačiam Skrodskiui. Dėl to Rudis dvaro “koto 
— budelio pareigomis patenkintas ir jomis net didžiuo
jasi. Jam pavesta plakti — vadinasi, ir jis — viršininkas,

TRYS MELAGIAI
Susitiko trys melagiai ir^pra- 

iėjo kaP)ėti apie savo įstaigas, 

kuriose .iie dirba. '' '

— Mūsų sąskaitybos didžioji 
knyga, -- sako vienas, ■— yra 

tokia didelė, kad nuo M- sąskai

tos iki V- sąskaitos reikia rnoto- 

eiklu važiuoti.

— O mūsų įstaigoje nutarta 

nedėti taško ant raidės I. Tuo 

būdu per dieną sutaupoma raša

lo $10.000 vertės, — kalbėjo 

antrasis melagis.

— Visa tas niekai, — įsikišo 

tretysis. — Mūsų bankas toks 

milžiniškas, kad kol gavęs pas

kolą iš jo išeina, jau ateina ter

minas paskolą grąžinti-

MOTERYS NETURI 
DŽIAUGSMO

(Bus daugiau)

Sešerių metų dukrelė klausia 

savo mamos:

— Mamyte, ar aš ištekėjusi 

” turėsiu tokį vyrą, kaip tėvelis?

— Taip, dukryte.
— O jei neištekėsiu, tai būsiu 

sena pana, kaip teta Stefanija? 
— Taip, mano vaikeli.
— Mamyte, žinai, mes mote-

I
rys gyvenime nedaug teturime 

džiaugsmo.

dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi-1’66 nosį. Kainu kietais viršeliais *2. 
sos trys dnlvs įrištas i vienv knv- minkštais viršeliais ..........Sl.Of
gų, kieti viršai. 631 puslapis. Kai
na ........................................... *6.00

UĘTUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
; meninių formų plėtojimosi pagrin- ,

Pauliu* Galaunė. didelė kny-1 VJSUOTfNAŠ TVANA& Ar gulėja

ATT,AIDU PAVĖSY, P. Abelkio ro.
manas iš žemaičiu Kalvarijos pra- 

rities. Kietais viršeliais, 467 pmda.
piaL. kaina

ga su daugybe paveikslų, gerame 
oopieriuje. Kaina .................. *8.50
VALGIU GAMINIMAS, paraše ke

turios namų ūkio agronomės: E 
Drųsutienė, O. Rndaitięnė. E 
Starkienė ir A. Š’ižicnė. Eidelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ...................... *7.50

ANGLU-LIETTTVITT KALBU ŽO- 
0YNAS. apie 29 opą žodžiu. 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujov’’škiausias žo
dynas, kieti viršai. Kaina .. *4.00

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

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunirių diktato, 

ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. Lm 
bai daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina ............................................. 50c.
MILŽINO PAUNKSMR. Balio Sruo

gos trilogiška istorijos kronika
173 pusi., didelis formatas, gera 
nopfera. Kaina ......................... *2.50

APIE LAIKA IR ŽMONES.
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,

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

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina ..................... *X50
SENAS KAREIVIS MATbTUTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji- 
apie nepaprastų žemaitį, kuri* 

nuostabių dalykų padarė, tik 
pepadarė vieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti. 23” psl. Kaina .......... *3.
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI, parašė Jonas K. Karys, 
vienintelė tokio masto knyga tuo 
klausiniu, daug paveikių, 255 ps!., 
kaina ..................................... $5.00.

apie taiteks tvar 
sako mokslas.
••T.IKO GRUPIU KOMISIJOS PRA

NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

MIRU8TOS SIELOS. M. Gogo,U 
svarbiausias veikalas, išvertė H

Miškinis. 290 pusi. Kaina .. $3.25
8OCTAT,DEMORRmTTJA IR BOlc 

ŠEVIZMAS. Paga! K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tur 
klausimu knygutė. Kaina ........... 25c
šOCIAT.TZMAS TR RELIGIJA. Pa. 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-
-<as. Kaina ...................................... lrte
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas,. 240 psl. Rie
sis viršeliais. Kaina ............... *3.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Blumas. Trumpa* 

socializmo aiškinimas. Kaina 25<u
KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ.

Pilna argumentų, kurie visiems 
domūs. Ka<na ..............................80e

IUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo racbaininkas buvo pasida- 

rųs Rusijos diktatorių. Kaina ..SSe
DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lieto- 

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- 
įe. Kaina ........................................ Me
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kon. M. Valadka. Svarba 

kiekvienam perskaityti. Kaina *1J*

W ir ką 
Kaina ....

-TETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI
RĖS. 32 pal., kaina ............... 25c.

NEMUNO SCNCs, Andriaus Valec
ko romanas antroji dalis, 426 pos
lapių. Kain*............................ *4.00

’ER KLAUSUČIU ULYTELĘ, pa- 
rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 

apysaka, 176 pal. Kaina .... *210.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu: 
* KELEIVIS

<98 East Bmadway 17.
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VIETINES ŽINIOS
Bostono šachmatininkų 
dešimtmetis

Lietuvių šachmatų klu
bas Bostone įsteigtas Kazio 
Merkio pastangomis 1949 
m. Klubo pradžia siejama 
su Povilo Tautvaišos ir Mer
kio dalyvavimu 1949 m. 
N apjos Anglijos šachmatų 
pirmenybėse, iš kurių abu 
grižo su prizais. P-bės įvy
ko rugsėjo 4-7 d. d. Attlebo- 
ro, Mass. Netrukus Tautvai- 
ša laimėjo pirmą vietą Bos
tono miesto p-bėse, o Mer
kis — trečią. Tuo pat laiku 
buvo sudalyta lietuvių šach
matų komanda (P. Tautvai- 
ša, K. Merkis, A. Keturakis, 
K. Saudargas, E. Staknys, 
V. Kubilius ir P. Shimonis), 
kuri laimėjo 1949/50 Me
tropolitan Chess League p- 
bėse antrą vietą, pakeliui 
Įveikusi ir patį lygos meiste
rį Harvardo universitetą ir 
buv. meisteri — Boylston 
CC. Iš pavienių žaidėjų 
Tautvaiša su Merkiu buvo 
Bostono lygos pirmūnai. 
Stiprus “Lithuanian” pasi
rodymas lygos varžybose 
prieš senus Bostono šachma
tų klubus sulaukė gražaus 
ir pelnyto įvertinimo iš 
amerikiečių spaudos (Bos
ton S. Herald, Chess Re- 
view, Chess Life).

Lietuvių šachmatų klubas 
visą dešimtmetį išsi
laikė Bostono pajėgiųjų 
klubų eilėse, triskart laimėjo 
antrą vietą ir triskart trečią- 
Pernai buvo antroj vietoj, 
šiemet — trečioj V, Bostone,

Klubas savo eilėse turėjo 
Povilą Tautvaišą (dabar 
Chicago j) ir Kazį Škėmą 
(Detroite). Škėma dukart 
laimėjo Bostono čempiono 
vardą (1950 ir 1951 m.).

šachmatų klubas 1954 
m. Įsijungė į So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugiją,

tuokart išsisprendė patalpų 
ii* paramos klausimai. J 
šachmatininkų eiles buvo 
patrauktas jaunimas, kurį 
mokyti pasiėmė K. Merkis. 
1955 m. į lygos pirmenybes 
lietuviai išėjo su 3 koman
dom (A, B ir C klasėse). 
B komandoj žaidė 16-me- 
čiai broliai Gediminas ir 
Leopoldas Šveikauskai, 
Kazlauskas, Giedraitis, Ka
rosas.

C komanda (Dikinis, Na- 
ginioniš, S. Vaičaitis, 16 m., 
A. Ivaška, Gediminas Kuo
dis, 11 metų, ir Edm. Spi
rauskas, 16 metų) iškovojo 
savo klasėj pirmą vietą, 2 
v. liko Boston College.

1957 m. Gediminas Švei
kauskas tapo įkeltas į lietu
vių A komandą ir dabar 
žaidžia pirmoj lentoj. Jis 
pasidarė sėkmingiausias taš
kų rinkėjas. 1958 m. jis lai
mėjo antrą vietą Bostone 
dr. Putzmano atminties tur
nyre. Šiemet Šveikauskas 
baigė antruoju Massachu
setts ir vėliau Naujos Angli
jos mėgėjų p-bėse, be to 
laimėjo pirmą vietą New 
Yorke USC Federation tur- 
nyre,

Praeitose lygos pirmeny
bėse patys jauniausi Bosto
no žaidėjai buvo lietuviai: 
Algis Makaitis, 13 metų ii 
Gediminas Kuodis, 14 me
tų. Kuodis dukart buvo Bos
tono B klasės meisteris, Ma
kaitis, dabar 14 metų, tapo 
ikeltas į Amerikos A klasės 
žaidėjus.

Massachusetts valstijos 
žymiausias korespondenci- 
nis žaidėjas yra Kazys 
Merkis. Jis 1957 m. laimėjo 
3 vietą Amerikos Grand 
National p-bėse. Dabar da
lyvauja pasaulio koresp. 
p-bėse, žaisdamas Ameri
kos komandoj.

Pirmoji klubo valdyba

Už BONUS MOKA DIDESNIUS PROCENTUS

Prezidentas Eisenhotveris ir valstybės bonų įstaigos 

direktroius James Stilles laiko padidintą valstybės 

E ir H serijų boną, kurių procentai pakelti nuo 3*/i 
iki 3^.

buvo tokia: K. Merkis, A. > Kultūrininkai paminėjo
Keturakis, J. Starinskas. 
Dabartinė valdyba: pirm. 
dr. A. Kapochy, K. Merkis, 
P. Kontautas, A. Ivaška, P. 
Martinkus.

Klubo dešimtmečio mi
nėjimas įvyks lapkričio 8 d. 
So. Bostono L. P. D. salėj. 
Į minėjimą atvyksta iš Chi
cagos buv. Bostono meiste
ris P. Tautvaiša, dabartinis 
Illinois meisteris.

Serga M. Kapočienė

Ligos užgulė Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjo šei
mą. Jis pats vis dai nepas- 
veiksta po eismo (trafiko) 
nelaimės, o čia sunegalavo 
ir jo žmona. Ji paguldyta 
Robert Brigham ligoninėj 
kurioj gydomi reumatikai. 

Tautinės S-gos dešimtmetis

Vietos skyrius spalio 3 d. 
6 vai. vak. savo namuose 
rengia iškilmingą savo veik
los dešimtmečio minėjimą.

Turime miesto šeimininkų 
kandidatus

Petrą Vaičiūną

Rugsėjo 26 d. buvo pir
masis šio rudens Bostono 
Lietuvių Kultūros Klubo su
sirinkimas, kuriame rašyto
jas Stasys Santvaras kalbė
jo apie šį pavasarį Kaune 
mirusį poetą ir dramaturgą 
Petrą Vaičiūną. Jis yra pa
rašęs virš 20 dramatinių 
veikalų, iš kurių bene 16 
buvo vaidinta Lietuvos val
stybės teatre, vieną jo vei
kalą — Tuščios Pastangos 
Bastone pastatė Aleksand
ros ir Antano Gustaičių va- 
davaujamas Dramos Sam
būris.

Šių metų Klubo pir. A. 
Mažiulis padarė paskutinių
jų trijų mėnesių svarbesnių 
lietuvių gyvenimo kultūri
nių įvykių apžvalgą. Kaip

------- cncinnki-

SPECIALŪS RUDENS STANDARTO PAKETAI

SU DAIKTAIS YPATINGAI LIETUVOJE REIKALINGAIS į 
SLL 20 — S29.00 j

• " su trečdaliu jardų "rynoc vilnos mėlynas kostiumui ar apsiaustu: s
• su trečdaliu iar. vilnos Tennis pilka ar mėlyna kostiumui (

<10 svarų kitokių .daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti j" tą pa-J 
ketą b? ekstra pašto persiuntimo išlaidų). j

XG1 — S42.OO
• 3 jard. 85r> vilnos medžiaga vyrų apsiaustams, gerai nešiojasi, pil-

ka ar mėlynos spalvos
• 3 su trečdaliu jar. grvnos vilnos worsted kostiumams mėlyna, pil

ka ar ruda su juostelėmis
• 3 su puse jardų dirbtinio šilko namušaiui pritaikintos spalvos Į

<S svarai kitu daiktu iš mūsų katalogo gali būti pridėti į paketą/ 
be ekstra pašto persiuntimo išlaidų). ' s j

MAR 19 »— SAo'.eOe s
• 3 ia.v-’ai vilnos Vęlour moterims žiemos naltui, mėlyna ar juoda
• 3 jard. tTvnos vilnos Tveeėi moterų kostiumams juodos, mėly

nos. nilkos. žabos, geltonos vyno ar šviesiai mėlvnos spalvų
• 3 jardai dirbtinio šilko pamušalo pritaikintos spalvos
• 4 jardai ra.iono atgaline kasdieninei suknelei mėlynos, karališkai

mėlynos, šviesiai mėlvno«. 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 — .v,8.00
• I<> su ’i 'ardų vilnonės medžiagos juodos, mėlynos, rudos, ar tam

siai pilkos «u juostelėmis
<5 svarai kitų daiktu iš mūsų katalogo galima pridėti j šitą pa
ketą be ekstra išlaidu už persiuntimą paštu)

1 paduota- kainas įeina viskas: Sovietų muitai, leidimas, pašto 
laidos, draudimas. Mes siūlome <|aug kitų standartinių pabotų. Pra
šyki* informaciiu ir navv^džiu. ' • 1 {•? <

VAISTU IR MEPTKAT.1NIU PRIETAISU SIUNTIMAS YRA MŪ
ŠI’ SPĖČIAUYPft. Mi'SV DAKTARO IR VAISTININKO PATARI
MAS NEMOKAMAI TEIKIAMAS REIKALUI ESANT..

TAZAB
51 Rnenoir St CAMBRIDGE, Msu. Tel: KI 7-9708

(Offisas atdaras visa laiką)

Bostonas juos išsirinko 
! rugsėjo 22 d. Iš jų lapkričio 
H d. rinks miesto majorą, 

miesto tarybos narius ir mo- 
kvklu komitetą.

tang.is nedavė vaisių. 
Chruščiovui atvykus į

Ameriką, Case kreipėsi į jį 
su prašymu išleisti josios 
seserį. Ar jos toks menkas 
prašymas bus patenkintas, 
sužinosime vėliau.

KO EKSKURSANTAI 
NEŽINO

Lietuvoje buvę ekskursan
tai tyčia ar netyčia daug ką 
nutyli ir visus trūkumus su
verčia karui.

Karas — ne motina, jis 
nualina viską, kas po jo ko
jų v pasipainioja, nušluoja 
miestus, kaimus, dirbtuves. 
Nukentėjo dėl jo ir Masko- 
lija ir Lietuva. Bet karas 
siautė ir kitose valstybėse, 
ii* šiandien, lygindami jų 
gyvenimą, aiškiai galime 
matyti, kaip kur tos karo 
žaiždos užgydytos.

Atsimnikime, kad Masko- 
lija yra milžiniškas kraštas, 
kurio tik dalį karas tepalie
tę. Lietuva buvo visa karo 
ugnyje tiek pirmojo, tiek 
antrojo pasaulinio karo me
tu. Ji tada jau po kelerių 
metų turėjo ne tik maisto, 
bet ir drabužių ir avalynės 
ii- kitko kiek reikėjo. Ji bū
tų greitai savo žaizdas iš
gydžius! ir po šio karo, jei 
nebūtų Maskolijos paveig- 
td.

Seniai atsistatė Vokieti
ja, Italija, Japonija ir kitos 
dėl karo nukentėjusios vals
tybės. Ten jau visko net per
daug yra, jos jau daugybę 
prekių išveža į užsienį. O 
kas dedasi Maskolijoj, ku
rią valdo komunistai?

Ten įr po keturias dešimt 

metų su viršum dar viskomai baigiami kavute, ku
rios metu dalyviai dar turi trūksta. Ir Lietuvos žmonėst. ... .. J  Y* 3* __   progos pasikalbėti jiems rū
pimais klausiniais.

Šiemet Klubo valdyboje 
yra: A. Mažiulis (pirm.), J. 
Adomavičienė, Grinienė, A. 
Matjoška ir V. Žiaugra.

WORCESTER, MASS.

Gal ir Sirūnaitė atvažiuos

Kaip skęstantis griebiasi 
Tuose pirminiuose rinki- . vjs°kių priemonių išsigelbė- 

muose turėĮo teise balsuoti‘J1’ taip ir išskirtosios dėl 
320,904 asmenys, bet tebal- ■ j° šeimos ieško visokių 
savo vos 130,425 balsuoto- būdų vėl susijungti. Daug ir 
jai * •’ wi lietuvių šeimų karas suar-

Miesto majoro kandida- dė: dabar viena dalis jų gy- 
tais bus: Powers, kuris gavo vena, pavyzdžiui,. Amęri- 
daugįausia balsų (44,043,
tai vČR trečdali, visų baisu}^ '$fuSF.ngtl
ir Coflins, kuris Įgavo 28,510 Komunistai neleidžia, 
balsu.

Miesto tarybos kandida
tai bus: (surašoma pacal 
šautą balsu skaičių): Mc- 
Donough. White, Kerrigan, 
Folev. Coffey. McLaueh- 
lin, Connelv, Iannella. Hi- 
nes, G. Foley, Carey, Sulli- 
van. Langore, Flam. Mc- 
Carthy, Kelly, Eiam ir, To- 
descū. Ju tarne 8 ir dabar 
yra taryboj. Rinksime 9. '

Mokyklų komiteto kandi
datai bus: Lee. Tiemey, Ke
lly. Regan, CCallhan. Ken- 
ned.v, Kendrick, Bisbee, 
Eisenstadt ir Bruno. Iš jų 
rinksime 5.

Taip karas išskyrė ir Si- 
rūnaites, kurios buvo Ame
rikoj gumusios, bet su tė
vais grįžusios į Nepriklauso
mą Lietuvą. Vėliau viena 
sesuo grįžo į Ameriką, ište
kėjo už Case, o antroji tebe
gyvena Lietuvoj, nori ątva-

AUTOMATAI IR 
BANKE

Bank of America įrengė 
elektroninius aparatus, ku
rie be žmonių pagalbos 
tvarkys banko knygas. Tie 
aparatai, atsižiūrint jų dy
džio, gali per dieną atlikti 
nuo 55,000 iki 220,000 ats
kirų veiksmų.

Banke įrengtieji aparatai 
galės per minutę sutvarkyti 
550 sąskaitų, arba 33,000 
per valandą, o tuo tarpu jau 
vienerių metų praktikos tu- j 
ris tarnautojas per valan
dą tegali sutvarkyti -245 są
skaitas.

Bet be žmonių ir tas ban
kas neapsieis net ir minėtus 
aparatus įsigijęs, tik neabe
jotina, kad jų mažiau be-

: i

Ieškau savo brolio Kazio E»anr.- 
brausko. 1942 m. jis dirbo Vokieti
joje, Chenoischc Eabrik Budenheiir. 
C. 1944 m. jis buvo apsistojęs Haoau 
lagery, Vokietijoje. Jis pats ar ji 
žinantieji atsiliepkite adresu:

Ona .Valkauskiene
•US Westmoreland Avė., N
Toronto 4, Ont.,
Canada <41)

Suzana Adomavičiūtė-Girškienė iš 
Lietuvos paieško savo brolių Antano 
ir Pranciškaus ir sesers Magdalenos. 
Jie iš Wenclowskų km., Skirsnemu
nės parapijos. Girdėjo, kad gyvena 
Philadel p h i jo j. Jie patys ar juos ži
nantieji praneškite

Mrs. Juka Kos:neh 
4</> liampskire Street,
Lavrence, Mass. (39

Vedybos

reikės.

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadway,
27. Mass.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci-

kurie kei
čia adresus, pranešant nau
ją adresą nepamiršti paraiy- 
fa »r senojo.

dar šiandien vaikščiotų nu
plyšę, jei jų artimieji iš 
Amerikos nebūtų aprėdę ir 
apavę.

Atsiminkime, kad Sovie
tų Sąjungoje milionai žmo
nių dirbo ir dar dirba ver
gų stovyklose, galima saky
ti, be jokio atlyginimo. Bet 
ir veltui gaunamos darbo 
rankos nieko nepadėjo, nes 
visa tvarka iš pagrindų yra 
netikusi.

Lietuvoje buvę ekskur
santai to nematė ar nenorė
jo matyti, nes apie tai jie 
grįžę mums nepasakoja . . .

Jei jau komunistinė tvar-____________________
ka neSUgeba iki Šiol karo Anieta Pakėnattė-A.MBRAŠKIENC. 
Žaizdų ' Iro/Ia vrietu- Lietuvoje, iąįįko, brolio EMnaco PA-

kitur jos
maskoliško komūnižmd be
galime ne tik pateisinti, bet 
turime jį smerkti ir daryti 
viską, kad jis greičiau šioj 
žemėj išnyktų.

Arimantas

Jei tavo tfraugus ar kaimv- 
neskaito “Keteivkj”, para 

išsirašyti. Kain* me 
t* S4.

Jieškojimai
Pranciška Ajauskienė, Lietuvoje, 

ieško savo brolio Antano Gudžiūno, 
(sūnus Prano), kilusio iš Raseinių 
apskr., Birbiliškės km., Šimkaičių 
valsč. Jis pats ar ii žinantieji atsi
liepkite adresu:

Pr A.
C3<5 Broadway 
So. Boston 27, Mass.

sūnaus) ir Alek-
(Juožo sūnaus), 

anksčiau gyveno (phieagoj. ki
tas Amsterdame. N. Y. Jie patys 
ar j,»os žinantieji rašykite adre. u: 

K. Mitkeviėius
33 Perry Street. (41
Stoughton, Mass.

Pakalbinkim draugus ir
žiuoti į Ameriką, bet visos Į kaimynus užsisakyti “Kelai- 
iki šiol darytos sesers pas- Wi”. Kaina metama $4.

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
pasiturinčiu vyru. 60 ar daugiau me
tų. Esu pasiturinti. Daugiau infor
macini t>er laišką. Rašykit:

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

NEW ERA
SHAMltK) NAUJOJI 

GAOYNĖ
Tūkstančiai suprato, ka< 

Nevv Era shampoo yra kasdie-J 
ninis reikalas. Tik švelnus dar-J 
žovių muilas be gyvulių taukų* 
sali užlaikyti diržingą odų, J 
ruo ko priklauso gražūs plau

tą kai, neturališka spalva, nežiū- 
į rint amžiaus.

Siųskite $2 už 8 oz. butelį 
JJ Frank Bitautas
fe 327 East E.vpositioa
7 Pen ver. Coiorado i
UnUŽUKtaUKUtfBU

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.

Med'leva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 

Pas mus galite gauti visokių žo

lių ir šaknų, kūrins tik randaai 
kur pasaulyje. Turime ir me

daus — Kubos medaus, li?pos 

žiedu medaus, dobilų ir orenčių 

medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame. x

AIex. Mizara 

414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass. 

Užeikite j A!exander’s vietą.

< sy xxxxxxxx xxsvxxxxxxxxx5ew

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Liehivių.

1256 Puslapiai 

dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti karta sas* 
užsakymą

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.
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SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDUĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas Respublikas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVĖL C0. Ine.
135 We»t 14th Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2583

Licensed by U S S R.
MOŠŲ SKYRIAI:

141 Second Avenue,39 Raymond Plaza W4 132 Franklin Avė. I 900 Literary Rd. 
NEW YORK CITY NEWARK, N. J. 1 HARTFORD, CONN. Cleveland 13, Ohio

TeL GR 5-7430 , Tek MArket 2-28771 Tel. CH «-4724_ iTel. TOwer 1-1461
’;I32 Fillmore Avė- j~ 308 W._ Fourth* St. I 11339 Jos. Campau 632 W- Girard "Avė? 
KlEFALO 6, N. Y.! BOSTON 27, MASS. IDETROIT 12, MICH. Philadelphia 23, Pa. 
Tel. M0hawk 2674 | Tek ANdraw 8-5040 |T«I. TOwim«mI 9-3980 Tel. WAInut 5-0878 
Mūsą didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 100*7 garantuoja siuntinių pristatymą. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro paštu 
j«er 7-12 dienų). Mūsų ištaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame speciali3tai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.
Atidaryta kasdien nuo 9 iki 6., sekmadieniais nao 9 iki 4 vai. po pietų. Tiktai vyriausioje jstaipoje

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia Uetuvius bendram lietuviškam damai, aakMja 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ku* 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

8LA GYVYBtS APDRAUDA IKI 110,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dsibufial 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki >325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo (Ūsuos Iki 
gilios senatvės.

Daugiau imlų apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuooe, kurios yra visose žymesnėse lietuvių k»> 
kmljoee ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

DR. M. 7. VINIKAS - 
nr Wmi na s*wt, Nnr y«* i, n. y.

VAISTUS | LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 

asmeniškai.
VERNON DRVG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname NVorcesterĮ ir apylinkę vaistais

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

M tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKUI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” gpaustuvč padarys tamstoma viak| 

ir mulus greičiau ir pigiau, negu kuri nore 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

-KELEIVIS”
$M Eaat Broadvray, South Boatoa 27, Maaa,

«



Puslapis Aštuntai

Dr. M. Gimbutienė vyksta į 
Čekoslovakiją

Archiologė dr. Marija 
t i imi >utienė pernai moksli
niais reikalais buvo išvyku
si i Europą ir ten lankėsi ke
liose valsstybėse. Šiemet ji 
taip pat ten vyksta tais pa
čiais archeologijos reika
lais.

Jungtinių Tautų sukultoji 
mokymo, mokslo ir kultūros 
reikalams tarptautinė orga
nizacija (UNESCO) Čekos
lovakijos sostinėj Prahoj 
šaukia konferenciją Euro- 
pos neolito klausimais (Ne
olitas — naujojo akmens 
amžius, kuns Lietuvoje tę
sėsi maždaug nuo 3,000 iki 
1.500 metų prieš Kristų, ka
da žmonės tapo sėslūs, pra
dėjo žemę dirbti, javus sė
ti. gyvulius prisijaukinti, ge
rai nušlifuoti akmeninius 
Įrankius, puodus iš molio 
dirbti). Konferencijoje da
lyvaus nedidelis žinomų ar
cheologų skaičius, jų tarpe 
bus ir dr. Gimbutienė.

Grįždama iš ten, ji Brita
nijoje skaitys paskaitas ir 
ves seminarus Rusijos ar
cheologijos klausimais Glas- 
gowe, Edinburghe, Liver- 
pooly, Oxforde ir Londone. 
Išvyksta spalio 2 d., grįžta 
lapkričio 5 d. Sėkmingos 
kelionės ir laimingai grįžti!

Pabaltiečių koncertai

Pabaltiečių draugija jau 
ketvirtus metus ruošia po 3 
koncertus kasmet. Ateinantį 
sezoną ji pradės spalio 22 
d. latvių dainininkės Paula 
Brivkalne koncertu. Antras 
koncertas bus sausio 29 d., 
dainuos mūsų solistas Sta
sys Baras ir paskutinis bus 
kovo 27 d. Jo programą at
liks estų moterų choras iš 
Toronto.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos Įstaigos

Į
• Turim*
•m

ime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio-1
Kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 1 

Iriežtukų nuo 1.65 už štukę. Siunčiame su Inturisto leidimu, j 
Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

i General Parcel & Travel Co., Inc. Į
1 308 W. 4th St., So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-5040 !

(Tik vienas blokas nuo Broadway. einant I) gatve)

Įstaiga atdara:
Kasd en 9 A. M. . 6 P- M. 
šeštadieniais 8 A. .M- - 4 P. M-

I Vedėjas: M. Kavaliauskas

aaeeeąąaaaaaaaaaaaųvaaaaaaaaaaaaaaa v v v v vvv v veeaeao*^
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ |

Priimami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai- ♦ 
ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą J

UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE į
>. .miniai apdrausti, apmuitinti, taip. kad gavėjas nieko neprimoka.

I mūsų įstaigų siuntiniai siunčiami 3 kartus į savaitę ir pasiekia 
adresatų laike 4-7 savaičių, oro paštu—*-12 dienų. Siuntėjų patogu
mu; savo įstaigose turime didelį pasirinkimą geros kokybės impor- 
t iotų ir vietos gamybos prekių: medžiagų vyr. ir moter. paltams, ko- 
'■ūmams, dirbtinio šilko ir nyiono, pamušalų, siūlų, adatų. Vilnoni- 

ruų, kartūninių ir šilko skarelių. Moter. ir vyr. marškinių ir kojinių.
Ojos batams su visais priedais—puspaežiais. vitpadžiais. odinio pa- j 
nn..-z:o. J pilu—iš Austrlijos. laikrodžių. Importuojame patys—»>e tar- J 
p.ninku, todėl daugelį prekių galime pasiūlyti pirkėjams žymiai pige-

ne kaina, pavyzdžiui, austriški deimanto stiklui pjauti rėžtukai, 
plaukams kirpti mašinėlės ir "Solingen" vok. skustuvus savo kiijen- 
tams parduodame lig už $1.75 už štuką.

Atkreipiame dėmesį į mūsų standartinių siuntinių vertingumą pagal 
jų žemas kainas, ypač vaistų, siuvamų mašinų, akordionų ir maisto, 
siunčiamų per KUKOI’A.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:.’J0 ryto iki 6:30 'al. vakaro 
o šeštadieniais nuo S vai. ryto iki t vai. po pietų.

ADRESAI:
397 \ West Bruadwav. SO. BOSTON 27. Mass. AN #-2718

6 John St., WATERBURY, Conn., PL 6-6766
M k.-h.- GURECKAS.

Paroda, kurią ilgai minės

Rugsėjo 20 d. pasibaigė 
ištisą savaitę tęsusis Antano 

| Rukšlelės kūrinių paroda. 
Ją aplankė virš 500 asmenų, 
iš joje išstatytų paveikslų 
nupirko 18 ir dar vienas 
portretas buvo specialiai už
sakytas, kuii dailininkas 
nupiešė parodą uždaręs. 
Taig paroda turėjo dideli 
pasisekimą, nė viena iki 
šiol čia ruoštoji paroda ne
sutraukė tokio didelio žiū
rovų skaičiaus ir nė vienoj 
nebuvo tiek daug kūrinių 
įsigyta. Jau vien dėl to ją 
bostoniškiai ilgai minės. Bet 
ir dėl ko jos ilgai nepa
mirš.

Nėra parodos, kurią žiū
rovai vienodai vertintų, bet 
nevisos sukelia aistrų ją ver
tinant. O šitoji sukėlė ir to
dėl ji bus ilgai prisimena
ma, o kartu su tuo bus svars
tomi ir lietuvių meno klausi
mai. Tik linkėtina, kad juos 
svarstant kaltais per stip
riai išsiveržianti jausmai 
būtų protu atšaldomi, asme
niškumai išjungiami.

Atsakė, kodėl pakvietė 
Chruščiovą

Ryšium su Chruščiovo 
pakvietimu į Ameriką daug 
ir lietuvių rašė protesto laiš
kus prezidentui. Rašė juos ir 
bostoniškiai, jų tarpe ir dr. 
B. Kalvaitis, kurio laišką iš
spausdino ir So. Boston Tri
būne.

Dr. Kalvaičiui už savo 
nuomonės pareiškimą padė
kojo prezidento asist. Per- 

jsons, pridėjęs ir prezidento 
i pastabas spaudos konferen
cijoje rugpiūčio 25 d. ir jo 
atsišaukimą Į piliečius, pas
kelbtą įugsėjo 10 d., kuria
me išdėstyta, kokiais sume
timais pakviestas Chruščio
vas.

I

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

i

J

ATVIRAS LAIŠKAS

Gavau ir aš Lithuanian 
Radio Hour 25 metų sukak
ties angliškai rašytą laišką, 
kuriame esu prašomas daly
vauti to radijo rengiamame 
sukaktuviniame pokyly ir 
duoti skelbimą ta proga lei
džiamam leidinėliui.

Man rūpi pažanga ir ją 
aš remiu. Kas pažangos ne
daro, tas, mano supratimu, 
neremtinas.

Lithuanian Radio Hour, 
kurį dabar visi vadina Knei- 
žio radiju, buvo įkurtas Dar
bininko laikraščio. Radijo 
vyriausias tikslas buvo tar
nauti Bostono, Cambridge, 
Brocktono ir Lawrence lie
tuvių parapijoms.

Radijas jau sulaukė 25 
m. amžiaus, bet per tą laiką 
nesubrendo. Koks jis buvo 
pradžioje, toks tebėra ir 
šiandien. Ir šiandien jo pro
gramoje, be apmokamų 
skelbimų, girdime informa
cijas apie parapijų reikalus, 
ir tas pačias nuvalkiotas 
dainuškas, polkutes ir pana
šius “šedevrus”. Visa tas 
jau seniai klausytojams nu
sibodo, jie norėtų išgirsti ko 
noi-s geresnio. Klausantis 
jo programos kiekvienam 
kyla mintis, nejaugi mes per 
paskutinuiosius 25 metus 
nieko geresnio neturime 
muzikos ir dainos srityje? 
O jei turime, tai kodėl tų 
dalykų tas radijas neduo
da?

Neabejotina, kad turime, 
bet dėl tų nuvalkiotų polku
čių pasiteisinama lėšų trū
kumu. Bet radijas juk tar
nauja parapijoms, kurios tu
rėtų ir reikalingų lėšų su
telkti, kad radijas galėtų 
šių dienų klausytojų reika
lavimus patenkinti.

Aš neturiu tikslių duome
nų iš mūsų parapijų apys
kaitų, bet gyvenimas rodo, 
kad parapijoms lėšų ne
linksta ir todėl darau išva
dą, kad jei jos sielotųs lietu
viškos kultūros kėlimu šia
me krašte, jos lengvai galė
tų ir tobulą radijo progra
mą turėti, parūpindamos 
jam reikalingų lėšų. Bet tas 
joms nerūpi.

Jei jau neremia tie, kam 
radijas tarnauja, tai kodėl 
aš turėčiau ji remti? Toks 
yra mano atsakymas į aną 
laišką,

John P. Tuinyla

Nauja lietuviška šeima

Spalio 17 d. Nijolė Rama
nauskaitė susituoks su Vy
tautu Ivanausku. Jungtuvės 
bus Nevv Haven, Conn., kur 
gyvena jaunosios tėvai Ele
na ir Augustas Ramanaus
kai. Į vestuvių iškilmes 
vyksta ir būiys bostoniškių.

Jaunoji yra naujųjų atei
vių duktė, o jaunasis seno
sios kartos ateivių sūnus, 
tikras lietuvis. Jo tėvai gy
vena Bostone, čia gyvens ir 
jaunoji pora, todėl Bostone 
lietuvių šeimų skaičius pa
didės.

Bus saulės užtemimas

Spalio 2 d. 6:50 vai. ryto 
Naujoj Anglijoj bus ma
tomas saulės užtemimas. 
Tas plotas, kuriame matysi
me užtemusią saulę, yra 
šiaurėje Milfford, N. H., ir 
Haverhill, Mass., pietuose 
VVorcester ir Quincy, vaka- 

! ruošė Baldvvinville ir Wi- 
lliamsville ir Salem bei Mar- 

’olehead rytuose. Taigi užte
musią saulę pamatysime ir 
Bostone, jei, žinoma, bus 
giedras oras.

KELEIVIS, 80 BOSTON
Nauja vilniečių valdyba

Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos Bostono skyrius išsi
rinko naują valdybą: Inž. 
B. Galinis ((pirm.), J. Son
da (sekr.), A. Andriulionis 
(ižd.).

Grįžo J. Adomonis
Užsienio automobilių at

stovas, Globė Parcel Ser
vice Bostono skyriaus vedė
jas Jonas Adomonis grįžo 
iš Vokietijos, kur jis buvo 
išvykęs automobilių preky
bos reikalais ir išbuvo 3 sa
vaites.

Laiškas A. Majauskui

Mūsų Įstaigoje Antanui 
Majauskui yra laiškas iš 
Lietuvos. Prašome ji atsiim
ti.

Rinkimų dieną degtinės 
nepardavinės

Paprastai rinkimų dieną 
Bostono svaigiųjų gėlimų 
parduotuvės būdavo užda
rytos, bet šiemet pirminių 
rinkimų dieną leido jas ati
daryti. Tačiau lapkričio 3 
d. jos bus uždarytos.

Serga V. Vakauzas

Veiklus visuomenininkas 
Valentinas Vakauzas parei
tų savaitę paguldytas Car- 
ney ligoninėn. Linkime jam 
greičiau pasveikti.

nIšeina “Penktieji metai

Po mėnesio knygų rinko
je pasirodys Kipro Bielinio 

.atsiminimų antrasis tomas, 
‘ pavadintas “Penktieji me
tai”. Knyga bus apie 600 
pusi.

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

Visiškas
įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTUOS motorui

$245
PASAUK DABAR £&* GE 6-1204

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

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

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

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

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

382a W- BRO A DW A Y, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadieniu^ Ir sekmad- _

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 Wett Broadvray, So. Boston 27, Maas. Tel. AN ’
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSUOS valdomas sritis.
ii naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maiste, vaistų ir kitko. Visas išlaidu 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

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

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

(STAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITOS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikinę, kad mūsų įstaigų greičiausiai |

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTŲ 
Siunčiame sa Intu^’^to įgaliojimais.

Statiniai priimami kasdien auo 9 Kri 5 vai. valu. aetvirtadtaiato
• reta iki 7 vai. rak ir irštadieeiaia ano N ryto iki 7 vai. pa piettp 

YED&JAS: JONAS ADOMONIS

Nupirkta 19 A. Rūkitelaa 
kūrinių

Paskutinę valandą prieš 
A. Rukštelės kūrinių paro
dos uždarymą ir jau užda
rius, dar nupirkta keli pa
veikslai. Viso labo bostoniš
kiai įsigijo 18 paveikslų iš 
parodos ir ponia X užsakė 
nutapyti jos portretą, kurį 
dailininkas nutapė praeitą 
savaitę.

Be jau praeitą kartą mi
nėtų, A. Rukštelės kūrinius 
Įsigijo šie asmenys:

V. Adomavičius “Vaka
rop”, Ign. Vilėniškis “Rugių 
gubos”, S. Grabliauskas 
“Pavasaris prie ežero”, 
“Ežero krantas”, “Prieš pat 
rcigiapiūtę”, “Saulei nusilei
dus”, B. Bilvašienė “Rugių 
lauke”, P. Vaičaitis “Tėviš
kės sodyba”, M. Kavaliaus
kas “Vakaras”, J. Kapočius 
“Kauliukų mėtytojai”, Bro
nė Vaičaitienė “Gubos pa
miškėje”.

J. Strazdas atidarė 
kirpyklą naujoj vietoj

Bostoniečiams žinomas vi
suomenininkas Jurgis Straz
das jau seniai verčiasi kir
pėjo amatu. Dabar jis atida
rė savo kirpyklą dideliame 
S h o p p i n g Center prie 
Braintree (prie 128 
kelio) tuose pačiuose na
muose, kuriuose yra Tede- 
schi Super Market, žinomas 
savo gera mėsa.

Našlių banketas

Sandaros Moterų Klubas 
lapkričio 1 d. Lietuvių Pi
liečiu Dr-’ns salei renčia 
banketą našlėms ii' našliams 
pagerbti.

arbatėlė
| Dail. A. Rūkštelė, norė
damas atsidėkoti už jam su
teiktą pagalbą ruošiant pa
rodą Bostone, rugsėjo 27 d. 

: Tautinės S-gos namuose su
drengė arbatėlę, kurioje da
lyvavo 20 asmenų. Jos daly
viai ne tik kavutę girkšnojo, 
bet net 4 valandas užsitęsu
siuose pašnekesiuose lietė 
įvairius meno klausimus.

IŠNUOMUOJAMI KAMBARIAI

Išnuomuojami 2 atskiri kambariai. 
Galima naudotis virtuve ir kt. pato
gumais. Pageidaujama vyrai. Tel. 
MI 6-7288 arba

61 Rangeley Rd.
Arlington, Mass. (41)

Peter Maksvytis
CARPENTER A BUILDER

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

TeL AN 8-36.M
C>30OO0Q0OGOO(XXXX»:««f*X*

Jei Jums Reikia
Įsigyti namus, apdrausti turtų, 
užpildyti mokestines formas 
(Inc. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės j
KALVAITI IR STELMOKĄ - 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

.189 W. Broaduay, So. Bosto 
Tel. AN - 8 - 6030

V. Vadeiša
ji

< ODA SIUNTINIAMS 
4 Parduodu pirmos rūšies odą, au-£ 
Alelius. gatavus batus tinkamus £

iuntimui, padus, vitpadžius siun 
iniams nupiginta kaina, 
tlieku visus batsiuvio darbas

it, sąžiningai ir duodu patari- ► 
us apie odas. Adresas:

173 Eighth SU So. Boston^ 
- uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- Į, 

trečiadienius ir sekmadienius. ►
Telefonas: AN 8-00&5 L

mnviin
Charles J. Kay

(KUČINSKAS)
Lietuvis Plumberis

Atlieka visokius “plumbing’’— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu kg darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų. 

Telefeuas CO 5-3839
12 M t, Venton, Dorshester, Mas

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

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

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

14 Gartland Street 
Jamaica Piaia, Masu. 

Tek: JA 4-4574

APSIDRAUSK NUO 
UGŲ LR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.}. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM

698 B. Broadvray 
fla. Boston 27, Masu.

K AN 9-1761 Ir AN 8-2483

Nr. 39, Rugsėjo 30, 1959

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės i

Praną Lembertą
REALTOR 

WJ E. BROADWAT
80. BOSTON B 

Saukit nuo 9 Iki 7 ». rak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

!

i
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RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1260 ki 
lociklų, 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- 
ranų krautuvę, 502 East 
8roadway, So. Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: ano I W 4 

ir noo 7 Iki S

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas AN 8-1320

TsL AV Z-4S2S

Dr. John Repshis i
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir 8-8
Nedeliomi* ir Šventadieniam: 

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti Upb«S«'» Corner 

DOKCii ESTES, HASS.

Tet AN 8-2712 irba Bl 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANMIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios koostrukcijoe

X-RA ? Aparatų 
Pntaiko Akinius 

VALANDOS: nue 2-4, nuo 7-t 
534 BROAI>WAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki S vakaro. 
Seredomis—ofisas uždaryta*.

447 BRO A DW A Y 
SOUTH BOSTON, MASS.

i
A. J. NAMAKSV |

BBAL BSTATE « INSURANCB
li

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948

KETVIRTIS & CO.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžio*, 

žiebus, papuošalus
S79 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tet AN 8-4649

MmNmeMMNme 
FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO. 
Sariataku A. J. Altam 

ess
Telefonas AN8-4148

__ Moore Malevoa
Popieros Sienoms

Stiklas L*na>?
Visokie Reikmenys Narna1 

Reikmenys Pluraberiama 
▼kokie Geieiies Daiktai

I 
I

t


