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Siūlo Rinkiminiais metais
Bendrą Užsienių Politiką
Buvęs Prezidentas Truman Pataria Išvengti Prezidento
Wilsono Klaidos; Abi Partijos Turėtų Bendradar
biauti Užsienių Politikoj; Į Viršūnių Konferenci
ją Reikėtų Pasiimti Abiejų Partijų Patarė
jus; Komunizmas Nepasikeitė.

Buvęs prezidentas Hany
Sovietų Rusijos valdovai Egiptas Jau Stato
Ghana Ragina
S. Truman siūlo, kad šiais
paskelbė griežtą įsakymą
Išlaisvint
Afriką rinkiminiais metais užsienių
Didžiąją Užtvanką
sustiprinti propagandą kraš
X
•
politika būtų kuo mažiau
to viduje prieš visokias blo
Anglijos
ministerių
pirmi

Pereitos
savaitės
gale
siai traukiama į politinius
gybes. Tų blogybių tarpe
ninkas
Macmillan
dabar
Egiptas
pradėjo
statyti
di

ginčus.. Bet dėl to reikia,
komunistų vadai išvardija
lankosi
Afrikoje.
Jis
jau
ap

kad abiejų didžiųjų partijų
d e m o k r atinį socializmą, džiąją Nilo upės užtvanką
lankė
Ghana
valstybę,
kuri
prie
Aswan.
Darbas
tęsis
gal
vadai lygiai būtų informuo
rėvizionizmą,
buržuazinę
prieš
4
metus
gavo
nepri

jami apie užsienių politiką
ideologiją, “praeities lieka 10 metų ir kaštuos apie vie
klausomybę
iš
anglų.
Ghaną
bilioną
dolerių.
Pradžiai
ir būtų pritraukti kaip pata
nas“ — kaip tai girtuoklia
Kairėj Conrad Cooper, plieno bendrovio ai ovas, \ ėdęs derybas su unija, vidury
nos vadas Nkruma viešai rėjai prezidentui dalyvau
vimą, nenorą dirbti, baidy Egipto diktatorius gavo pa
darbo sekretorius James M it c heli, ^ešriėj plieno pramonės darbininku
ragino Angliją padėti “iš jant viršūnių konferencijoj.
mas! juodo darbo, kyšinin skolos 93,000,000 dolerių iš
unijos prezidentas David J. McDonald. Sutartis pasirašyta 3 metams.
laisvinti Afriką”, nes esą Tik tokiu būdu užsienių po
kavimą, spekuliaciją, chuli Sovietų Rusijos ir tais pini
laiko nedaug bėra ... Be to, litika turės abiejų partijų
ganizmą ir daug kitokių ne gais pradėjo darbą. Vėliau
Nkruma
prašė Angliją fi pritarimą ir kokie bebūtų
jis tikisi gauti paskolų ir pa Amerika Sumažins
gerovių.
Antras Sabotažas
Nacių Svastika
nansuoti Voltą upės užtvan viršūnių konferencijos tari
Sovietų Komunistų parti šalpų ir iš Vakarų.
Atominiuos
Laivuos
Pasidarė
Mada
Sovietų
Skolą?
kos statymą ir aliuminijaus mai, jie nekels erzelio klas
Nilo užtvanka padarys
jos centro komitetas sako,
dirbtuvių kūlimą, bet aiš tė.
kad dabartinė propaganda didžiulį dirbtinį ežerą, ku
_
Quincy, Mass., laivų staWashingtone
prasidėjo
15
Vokietijos
nacių
svastikaus pažado negavo. Nkru
Sovietijoj nėra pakankamai ris nusities ir į Sudano teri derybos tarp Amerikos jy
Buvęs prez. Truman pri
jai
de
nežinomi
piktap
a
pĮį
to
plačiai
po
įvairius
gyva, ji nepasiekia masių, ji toriją. 1956 metais Ameri Sovietų Rusijos dėl išlygini- danaijau antrą ai t4 pat a- jęragtus. Anglijoj, Prancūzi- ma sako, kad Ghana “žūt mena, kad prezidentas Wilvedama užsnūdusiai ir neįs- ka ir Anglija žadėjo duoti mo “nuomos-paskolos” sko- L®, sabotažą kai o laivuose. joj, Amerikoj ir kitur išdy- būt” ieškos kapitalų užtvan son savo laiku padarė klai
kai statyti, tuo lyg įspėda dą, kad į Versalio taikos de
ninimi tns
užtvankos-----statvkiepija žmonėms tikro
----------------v
kurią Sovietai iki šiol Į*
\
m5R{’ kę jaunikliai tėplioja Kitle- mas, kad jis gali kreiptis į rybas nepritraukė abiejų
pratimo apie marksizmą-le bai, bet vėliau pažadą atsi- 'los,
neprisirengė
apmokėti,
submanno
Nautilius
elekženklą ant sinagogų, o Sovietų Rusiją ir ten ieškoti
ninizmą, kuris dabar atstoja ’ėmė ir dėl to Egiptas na (Amerika karo. metu davė
didžiųjų partijų vadus. To
kabeliai h»ivo suplaus-v£>QVy(jo žvaigždę ant baž- pagalbos.
caro laikų “zakon božij” cionalizavo Sueco kanalą. : Sovietams visokios pagaldėl
kai jis grįžo iš taikos
° dabai kai o atomima- ny£jy sienų. Mada nusidaumokyklose ir visur kitur.
derybų, opozicija prieš jo
bos už 10,800,000,000 dole- n?e
r*’ žė net į Izraelio valstybę, Quebec Provincija
Griežta kritika dabarti
pasiūlytą
Tautų Sąjungą
rių. Po karo Amerika nore- Pia^ytas elektios kabelis,
teū piane^ kad Telnių propagandos būdų rodo, Ar Rusai Iškels
Turi Naują Fad«!p"vedė p™
kad Ameatgauti nors trečią dalį ,kuns saugo laivą nuo mag- Ąviv mieste, kur gyvena tik
Žmogų į Erdvę? jo
kad Rusijos žmonės “ap ■
_____
;nka
nesidėjo
į
tą
orgamzatos skolos, ypač už tuos ne^mų mu}ų.
■
žydai, buvo pagautas
kiauto”, propagandos obalPrieš 4 mėnesius Ouebec ciją. Tas savo ruožtu prisi: daiktus, kurie buvo ne karo
^aiT° laivYn.° apsauga^ n vįenas jauniklis, Abraomas
sius ima kaip įprastą šulerių
Sovietų Rusija pranešė, i reikmenys ir kuriuos rusai ir I B. į agentai apklausineja S^ZTkiZte^ provincijos vyriausybės va- dėjo prie antrojo pasaulinio
^Tas^ant X
das D^is staT mire
“'™°’
t „
maldelę ir nebekreipia į ją kad tarp sausio 15 ir vasa !po karo naudojo (laivai,
darbininkus ir taimaudėmesio. Partijos centro ko rio 15 ji leis raketas į Paci- mašinos ir kitokie dalykai). t°jus, kūne tik pne tų lai- dinio. Policija jį nugabeno
Širdies smūgio J jo vie-, H S. Truman ,spėja, kad
mitetas reikalauja, kad pro . fiko vandenyną ir įspėjo lai
Iš dviejų kartų buvo vedafr, ga^jo prie jų į beprotnamį ištirti jo protą. H bdv° »as^s Paul •Sa“' į,s dar n£mat0 ze/k * kad
paganda griežčiau ir dar vus neplaukioti arti Mar- mos derybos, bet dėl skolos Pneitl* Ko kas kaltininkai Jei pasirodytų, kad jis svei- \e>. bet P»/. menesių ir jis Sovietų Rusijos diktatoriai
stipriau kaltų žmonėms į shall, kur raketos gali nu išlyginimo nesusitarta. Ru- ^ar nesu5ektr
kas, jis bus traukiamas teis- sta«a m,re slld,es
butl* ';akeitę
s,ek,mus
galvą pasitikėjimą valdan kristi.
Dabar
naujuoju
Quebec
Jų
tikslas
tebėra
įsigalėti
mo atsakomybėn.
čiąja komunistų partija.
Kodėl rusai šaudys savo sai už visą pagalbą karo me
'
provincijos
vyriausybės
vapasaulyje
ir
todėl
derybose
JI TEISIA
Kova prieš septynius di raketas į Pacifiko vandeny tu pasiūlė 300 milionų dole■ du paskiitas Antonio Barre- su jais tenka būti atsar
džiuosius ir septynius ma ną yra visokių spėliojimų. nų, Amerika sutiko visą
tte, buvęs ir iki šiol vyriau, giems, kad nepasikartotų
žuosius griekus pareikalaus Tarp kitų spėliojimų yra ir skolą nurašyti už 800 milio
Šen. Morse Kaltina sybės nariu. Naujas provin Ženevos viršūnių “šypsenų”
daug popierio, daug liežu toks, kad rusai leis į aukšty nų dolerių- Dabar prasidė
ministerių pirmininkas apgaulė.
Senatorių Kennedy cijos
vių bus vizginama, bet ar bes galingas raketas, kurios jusiose derybose laukiama,
yra kilęs iš neturtingų darbi
Sovietų Rusijos gyventojai gali iškelti į erdvę žmogų ar kad Amerika dar labiau su
ninkų šeimos ir įdomaujasi
Senatorius W. Morse iš darbo apsauga. Laukiama, 0 Kas Kalba Už
dėl to pasidarys darbštesni, žmones ir grįžti atgal į mū mažins savo reikalavimą, o
Oregon senate pasakė vieną kad jis ii- su visos Kanados
daugiau paklusnūs partijai, sų žemę. Spėjama, kad ni rusai gal sutiks kiek pridėti
68,000,000 Žmonių?
prie
savo
pirmo
siūlymo.
kalbą
prieš senatorių J. F. vyriausybe palaikys geres
ar tautinės mažumos pasida šai šaudys į Pacifiko vande
Kennedy. Toj kalboj Morse nius ryšius, negu Duplessis.
rys mažiau nacionalistiškos, nyną, kad išbandytų raketų
Įvairių bažnyčių kunigai
Aš
Tikrai
Norėčiau
kaltino
šen. Kennedy, kad
o valdininkai ar nustos ky grįžimą į žemę ir kad pra
barasi dėl gimdymų kontro
jis esąs atsakingas dėl kon
šius imti, vogti “socialistinę tintųsi jas pagauti ir ištrauk
Būti Prezidentu
Japonijos
vyriausybė
ren

lės.
Katalikų dvasiškiai yra
greso priimto įstatymo, nu
nuosavybę” ir penėtis žmo ti iš vandens.
Taip pasakė senatorius
kreipto prieš darbininkų giasi protestuoti prieš rusų griežtai prieš gimdymų kon
nių prakaitu, dėl to galima
raketų šaudymus i Pacifiko trolę. Protestantų kunigai
Stuart Symington iš Missouunijas.
abejoti.
vandenyną. Vandenynai tu taip pat aiškiai pasisako už
ri sekmadienį, bet jis kartu
KALBA APIE MOKESČIUS
Tą
senatoriaus
Morse
kal

rėtų
būti laisvi, sako japo gimdymų kontrolę. Ir vieni
pridėjo, kad jis nesąs aktin
ba buvo filmuojama ir ro nai, kurie Pacifike žvejoja ir kiti remiasi kokiomis tai
Nusileido į Jurų
gas kandidatas. Nominacidoma
per televiziją Oregon žuvis savo gyventojams mai aukštesnėmis tiesomis.
nių balsavimų varžytinėse
Gelmes 24,000 Pėdų
valstijoj, bet dabar tą filmą tinti. Vandenų laisvė vi
Bet Amerikoje yra 68 mi
šen. Symington žada neda
perka
kai
kurios
unijos
ir
siems
svarbi.
lionai žmonių, kurie nepri
lyvauti, nes esą ne visos
Sausio 7 d. keli moksli
rodys
nariams,
įspėdamos
klauso jokiai bažnyčiai ir
valstijos tokius balsavimus
ninkai nusileido į jūrų gel
juos
nebalsuoti
už
šen.
Ken
kurių
balso niekas neklauso,
PATENKINTAS
daro ir jų reikšmė nėra
mes 4 su puse mylias. Tai
nedy
prezidento
pareigoms.
nes jie yra neorganizuoti ir
sprendžiamabuvo padaryta Pacifiko van
neturi
vadų, kurie jų vardu
Kiti du demokratų pasis
denyne, 200 mylių į pietry
kalbėtų.
kelbę kandidatai, šen. Ken
čius nuo Guam salos. Kelio
NUVYKO KOMUNISTAS
Yellow Springs, Ohio,
nedy ir šen. Humphrey, kaip
nė į jūros gelmes buvo da
GRIŽO BE PAŽIŪRŲ
American Humanist Ašsn.
tik pabrėžia nominacinių
roma “bathyskope”, profe
skelbia,
kad už tuos žmones,
balsavimų svarbą ir eilėj
soriaus Piccardo sugalvota
kurie nepriklauso jokiai
Anglų mokslininkas lan
valstybių išbandys savo po
me cigaro išvaizdos prietai
bažnyčiai,
turėtų kalbėti
Campbell labai simpatizavo
puliarumą tuose balsavi
se.
Buvusį Amerikos karo la
laisvų pažiūrų organizacijos
komunistams ir su šeima
muose.
Mokslininkai tikisi pa
kūną A lian L. Pope teisia
ir
pasisakyti aiškiai už gim
1951 metais išvyko į Lenki
siekti ir dar gilesnių vietų
Indonezijos
karo
teismas
dymų kontrolę.
Alžyro maištininkai pas už tai, kad jis vairavo su ją, kur jis dirbo Marijos Cuvandenyne. Jie norėtų pa Vienas kandidatų preziden
to vietai H u b e r t H.
Ta Ohio draugija protes
institute.
siekti ir dar gilesnių vietų Humphrey, demokratas iš kutiniu laiku vėl ėmėsi te kilėliu lėktuvui ir bombar rie-Sklodowska
tuoja prieš tai, kad Ameri
vandenyne. Jie norėtų van Minnesota, spaudos klube roro ir vengia kautynių su davo vyriausybės kariuo Dabar jis grįžo iš Lenkijos
kos vyriausybė išdalijo virš
denyno dugną giliausioje kalba apie mokesčių su prancūzų kariuomene. Te menę. Vyriausybės karo ir ieško darbo Anglijoj. Po
168 milionų dolerių pašalpų
8
metų
gyvenimo
komunistų
Pittsburghe* plieno fabriko
Pajėgą jo lėktuvas 1958
vietoje, 37,500 pėdų po van tvarkymo reikalą. Jis sako. roristai užpuldinėja farmas,
katalikų ligoninėms, kurios
dens paviršiaus ir tyrinėti kad Eisenhowerio vyriau mėto bombas į kavines ir m. buvo pašautas ir jis pa valdomame krašte jis sakosi darbininkas Andrew Strandraudžia gydytojams duoti
nebeturįs
jokių
politinių
pa

ko patenkintas galis vėl ei
jūrų sroves, jūrų gelmių gy sybė daug svarbių tos sri panašiai tęsia kovą prieš imtas į nelaisvę. Pope aiš
patarimų apie gimdymų
vius, vandens temperatūrą ir ties reikalų pakišo po “kili prancūzus. Teroro aukų yra kinasi, kad jis kovojęs prieš žiūrų, jo simpatijos komu ti dirbti, kai unija susitarė
su
darbdaviais.
kontrolę.
komunistus.
nistinei
tvarkai
išgalavo.
nemažai.
mu”.
daug kitų dalykų.
I

i

Puslapis

ras

Taika su teisingumu
Pereitą savaitę prezidentas D- D. Eisenhower per
skaitė jungtiniame kongreso posėdy savo metini prane
šimą apie Unijos padėti ir ta proga papasakojo apie
Amerikos vidaus ir užsienių politiką. Prezidentas pakar
tojo, kad Amerika yra taiki ir siekia pasaulyje “taikos su
teisingumu.” Kadangi Maskva pradėjo kalbėti kiek ki
taip, tai bus bandoma surasti su ja bendrą kalbą dėl tai
kos užtikrinimo. Prezidentas priminė, kad Amerika lau
kia iš Maskvos gerų darbų, o ne vien tik geių žodžių. . .
Amerika via ir turi būti stipri. Prezidentas sakė, kad
Amerikos tolimo skridimo raketos (iki 5000 mylių) jau
yra ištobulintos ir iš 14 paskutinių bandymų visos patai
kė Į taikini vidutiniškai 2 mylių tikslumu. Tai buvo svar
biausias prezidento pareiškimas kraštui nuraminti dėl
atsilikimo nuo įusų ginklavimosi srityje.
Prezidentas Įspėjo nemaišyti ginklus nešančių rake
tų su erdvės tyrinėjimo raketomis. Erdvės tyrinėjimo sri
tyje prezidentas pripažino rusų vadovavimą ir žadėjo pa
didinti išlaidas tam reikalui šalies biudžete. Pats faktas,
kad Amerika leido save pralenkti rusams erdvės tyrinė
jime ir vejasi rusus raketinių ginklų gamyboje, daug
kam atrodo mažai raminantis dalykas, nes nuo to pri
klauso juk ir “taika su teisingumu.” Taiką ir šaltajame
kare turime, bet ‘‘teisingumo” vis nėra ir kada pasaulis
jo susilauks? Atsakymo nežinome.
Prezidentas užsiminė ir apie ateinančių (1960-61)
metų biudžetą, nom paprastai biudžeto skaitlinės skel
biamos tik Įteikiant kongresui biudžeto projektą. Prezi
dentas sakė, kad ateinančių metų biudžetas bus suves
tas su §4,200,000,000 perviršiu ir siūlė tą ateities pervir
šį skirti skoloms mažinti. Šių metų biudžeto perviršis,
pagal prezidentą, sieksiąs $200,000,000.
“Išlygintas biudžetas” via senas prez? Eisenhowerio
administracijos pažadas- Ji ypač garsiai skelbė kandida
tas gen. Eisenhovver 1952 metų įudeni, bet per 7 jo ad
ministracijos metus biudžeto nedatekliai viršijo pervir
šius visais 19 bilionų dolerių! Todėl jei 1960-1961 metais
biudžetas ii' duotų pervirši, prez. Eisenho\verio admini
stracijos laikai Įeis istorijon su mažiausiai 15 bilionų do
lenų nedateklių, o tas būsimas perviršis kol kas yra tik
pažadas, apstatytas daugybe “jei.”
Apie nedarbą, kylanti iš technikos pažangos (automacijos) pranešime neužsiminta, nors tas klausimas ne
išvengiamai piršis i vieną iš pirmųjų vietų viduje.

APŽVALGA
pasislėpęs Amerikos išdavi
kas dedasi iš naujo ant svie
BIMBA SUTINKA
to užgimęs.
Amerikos lietuvių komu Į Kad Amerika, generolui
nistų dvasinis vadas A. stovint prie vairo, atsiliko
Bimba paskelbė savo nuste raketų gamyboje ir erdvės
busiai avinvčiai,
*
z kad “Ke- tyrinėjimo srityje, yra liūd
leivis” parašęs daug tiesos nas reiškinys, bet toli gra
apie komunistų pagyvėjusią žu ne toks pragaištingas,
veiklą Amerikoje. A. Bimba kaip Bimba mano. Amerika
sakosi tikrai, kaip antrą yra ir lieka galinga valsty
kartą ant šio margo svieto bė, kuri visiškai neturi dar
atėjęs. Kiek čia seniai dar ji lankstytis prieš Maskvos
kongreso neamerikinės veik chanus ir diktatorius.
Bimbos minimas “socia
los komitetas klausinėjo
apie jo politines pažiūras ir lizmo idėjų laimėjimas”
jis tik penktojo amendmen- bolševikų kalboje reiškia,
to maldelę tegalėjo mykti, kad bolševizmo diktatūra
o dabar . . . Dabar jis vėl laimi. Bet mes jokiu būdu
atgijo, kaip muselė nuo sau negalime prisiminti, kad
lės spindulių ir giriasi, kad bolševikai būtų dar kokią
, nors šalį užgrobę nuo tų liū“laikai geresni”. Esą:
’dnųjų laikų, kada kinų ko
“Laikai geresni. laikai švie munistai “padėjo” pusę In
sesni. šaltojo karo ledai tirpsta,
tarptautinis Įtempimas mažėja, dokinijos Įjungti Į komunis
santykiai tarp didžiųjų valsty tini pasauli.
bių gerėja, socializmo idėjos, už
Pavergtųjų tautų išlaisvi
.kurias mes visą gyvenimą ko
nimas,
kiek jis vyksta Af
vojome, visur laimi. Mokslas
ima viršų ant religijos prieta rikoje, su bolševizmu neturi
rų. Pavergtųjų kraštų žmonės nieko bendra, o rusų pa
kyla ir veržiasi i šviesa i
“Kaip gi nesidžiaugti, kaipgi vergtosios tautos, kaip buvo
nesijausti naujai ant šio margo pavergtos, taip ir lieka pa
svietelio pasirodžiusiu!”
vergtos ir Bimba ne apie jas
kalba.
Nuo makartizmo iki Bim
Kad mokslas nugali “reli
bos veršio ašarų! Nuo penk ginius prietarus”, tai čia bus
to amendmento myksėjimo Bimbos vaizduotės padaras.
iki naujo ant šio margo svie Mokslas daro pažangą, bet
to atėjimo — tokia “pažan dėl to žmonės visai nema
ga” gii•iasi bolševikų vado žiau žegnojasi.
vas.
Bimbos džiaugsmo šalti
nis,
kaip jau minėjome, yra
Kas gi slepiasi už to Bim
bos džiaugsmo? Slepiasi tik sovietiškų raketų prana
vienas dalykas — “sputni- šumas, bet 3imbai to užten
kai”, kurie parodė, kati So ka, kad jis jaustųsi iš antro
vietų Rusijos toli nešančios kailo ant šio margo svieto
raketos yra pranašesnės už atėjęs. Tam “taikos mylėto
Amerikos naujausius gink jui” daugiau nė nereikia.
lus. Tiktai tas. Jokios kitos Sovietų kariška galybė ir
pažangos nėra, bet už so sėkmingi vajai, tai visa
vietų raketinės artilerijos Bimbos “širdies patieka”.
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aplankyti. Adresas: J.
Rutkauskas, 2242 N- Second
St., Philaddphia, Pa.

jį

Vladas Kiški*, Montreal,
Kanada, be nuoširdžių lin
kėjimų,, rašo:
“Mes visi draugai — Pet
ronis, Matulis, Bakanavičius, Staniulis ir visi kiti —
gyvename po senovei”.
O tas senoviškas gyveni
mas mums gerai žinomas,
tai senoji darbiečių gvardi
ja, dažnai susirinkę kilstelėja garbės taurę už jos dide
nybę Elzės antrosios garbę,
— jau tokia čia mada. Bet
gi Elzbieta iš taurės negau
na nė pauostyt, sako, jinai
turi ir taip perdaug.
Montrealvj Lietuvių Dar
bininkų Draugija stovi jei
ne pirmoje, tai ir nepaskuti
nėje vietoje, darbiečiai ge
rai platina žurnalą “Darbą”
ir neseniai išleistas knygasDEM. 280
“Lietuva Budo”, “DienoH P- 153
^jant
” ir “Penktieji Metai”.
VACAMCT 4
Beje, mums teko pastebė
ti “Nepriklausomos Lietu
Rai susirinko 86-sis kongresas, jo rūmai dar nebuvo
vos” skiltyse, kad tas labai
baigti tvarkyti. Apačioj matome atstovą rūmu ir se
jau smarkus vyrukas, Vy
nato sudėti. Visur demokratai turi žymią daugumą.
tautas Sirvydas, bando la
bai pavėluotai ir be jokio
pagrindo savaip išmozoti ir
atvaizduoti g a r b i n g o s
atminties Lietuvos knygne
šius, daugiausia taiko Jur
A. JENKINS
giui Bieliniui. Su jom ginčy
METINIŲ ŠVENČIŲ PROGA
tis neverta, geriausia rea
guoti,
tai Montrealy dvigu
(Tęsinys)
bai išplatinti knygos “DieMūsų geri bičiuliai pri- koja tik slyst ir tavęs jau
nojant”, o jei laida išsibai
kaišioja, kodėl nieko nėra- nėra. O čia tiek daug darbo
gė, tai tik ką išėjusią to pa
šėm apie didįjį viesulą Do- ir nėra kam veikti. Tiesa,
ties autoriaus Kipro Bielinio
tė, kuris pradžioje rugpiūčio kai kurie dar vis po biskį
Penktieji Metai”. Tai labai
mėnesio nusiaubė Kauai sa- į veikiame, bet va tie mūs
vertingos knygos ir jos turi
lą ir paliko žymius pėdsakus. į darbai taip sklandžiai nesirastis kiekvieno lietuvio pas
Trumpai galime tiek paiš- ■ klosto, kaip jums čia bu
togėje.
Pilnai
įsitikinęs,
kinti: Nerašėm todėl, kad nanfc ir tiek
kad monirėaiiečiai tą atliks
neturėjom kuo rašyti. Dotė
“Todėl grįžk atgal geruo su kaupu.
buvo pačiupus mano re ju, o jei ne, tai mes visos
Natalija Stilsonienė, Bro
ni ingtonuką ir atgavau tik apylinkės viengungiai su
oklyn,
N. Y., švenčių proga
už dviejų mėnesių. Po tiek. , Charles Bukavecku priekyj,
laiko mums atrodė dalykas kuris jau gerai žino visus atsiuntė savo ir savo “dušjau pasenęs.
kelius į Havajus, atvyksime kaus” nuoširdžius sveikini
Kadangi kai kas. dar vis ir visas ten jūsų salas taip mus, kartu ir anukaičio RanĮdomauja, tai galima bent išbombarduosim, kad nieko dolfo atvaizdą. Tai Lilijos
tiek pridurti. Viesulas Dotė neliks. Ir žinok, kad šitas ii- Antano šateikų sūnelis,
buvo tiek įkyrus, kad ne- mūsų ultimatumas, tai ne o Natalijos ir Juozapo Stilvien plėšė stogus, griovė Chruščiovo prieš Berlyną, sonų anukaitis. Jis sėdi prie
namus, rovė medžius, bet kuris visam svietui grasina, savo staliuko ir rašo mums
vertė ir kalnus taip, kad o pats it šlapia žiurkė dreba. į Havajus laišką, kuriame
vietomis nebuvo galima pra Taigi, laukiame jūsų “par- žada netrukus atvykti pas
mus. Tai labai malonus pa
važiuoti nei pėstiems pra vykstant”.
sižadėjimas
ir iš tikrųjų
Gerai, laukite, aš irgi pa
eiti.
Vietos gyventojams pri lauksiu, o kai atvyksite, tai džiugu būtų jį čia matytidarė nuostolių virš 7 milio- visgi pirmiau negu bombar
nus dolerių. Bet mes ir vėl duoji reikės “summit” konbuvom laimingi, kad mūsų ferencijon susirinkti, o po
šiaurės rytų šoną mažai pa jos dzūkiškai tariant “regė
lietė. Labiausia nusiaubė sim. kokį dugną dėsim”.
pietvakarių šonu ir ten dau
Juozo Rutkausko iš Phi
giausia nuostolių pridarė.
Betgi jau viskas atstatyta, ladelphijos, Pa., žmona Ona
atremontuota ir pamilsta. nusiskundžia, kad gyveni
Gyvenimas teka normalia mas nekaip sekasi, Juozas
vaga, o iš Brooklyno atsiun penkti metai nedarbingas ir
pagaliau sveikata taip su
tė man ultimatumą.
šlubavo, kad buvo privers
Povilas Kriaučiukas, Sta- tas atsigulti ligoninėn, da
ten Island, N. Y., gavęs mū bar su lazdele pasiramssų adresą iš draugės Spūdie- ; čiuodamas dūlinėja apie na
nės, rašo:
mus. Tai ir viskas, toliau
“Mes visi New Yorko ir niekur negali išvykti ir kas
apylinkės viengungiai turė blogiausia, tai negali nei Mažasis Randolfas rašo laišką
jome dideli “skodą” ir vien skaityti, nei rašyti, o tas į Havajus.
balsiai nutarėm, kad jūs kuo blogiausiai atsiliepia jo ner
greičiausia turite, kraustytis vams.”
Stanley Grubliauskas,
iš Havajų, grįžti atgal ir gy
Labai
apgailestaujam, Miami Beach, Fla., tai tas
venti Nevv Yorke. Ten gy kad Juozą ištiko tokia ne pats south bostonietis, kuris
vendamas niekam veltas, o gailestinga gyvenimo neda neperseniai lankėsi pas sa
mums būtinai reikalingas lia. Mes žinome, kad jis vo dukrą Honolulu ir kartu
vietos darbininkų judėjime. mėgdavo knygas ir laikraš mus aplankė. Apie tai buvo
Nuo to laiko, kai iškrapštei čius, nevien pats daug skai “Keleivyj” rašyta. Dabar jis
Vabalą iš “Naujosios Gady tydavo, bet ir kitiems siūlė, rašo:
nės’ ir išmetei iš Lietuvių platino spaudą. Sumaniai ir
“Pereitą vasarą aplan
Darbininkų Draugijos, o sąžiniškai dirbdavo įvairio kiau savo gimines ir drau
pats išvažiavai Į Naująją se organizacijose, ypač vie gus Rockford, III. Ten buvo
Angliją ir Kanadą, kol bu tos klubuose ir žymiai pri labai gražus oras. Pradžioje
vai nepertoliausia, tai visgi sidėjo prie jų ugdymo. Mes lapkričio išvykau į Floridą,
kai kada nosį porodei ir nežinome ar jam reikalinga kelias dienas ir čia buvo
Brooklyne.
medžiaginė parama, bet ne- gražu, šilta, bet dabar taip
“Bet dabar, kai nusi- abejojam, kad dvasinis pa atšalo, kad, man rodos, So.
k raustei kažkur Į patį svieto lankumas visuomet vietoj, Bostone daug šilčiau negu
kraštą, kur tik kalnai dega, tai trumpas laiškutis su nuo Floridoj”.
kur liepsnos stulpais net pa širdžiais palinkėjimais reik
Ir tas senas Bostono siu
tį dangų siekia, žodžiu, ant pasiųsti, o philadelphiečiai vėjas tik žiūri, dairosi ir
paties peklos kranto, juk ir iš artimesnių vietovių gaii mąsto, kaip čia greičiau-

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

Kas savaite
Balsas iš “Siliciu Bačkos”

“Silkė” apie amerikonus

Lietuvos šešėlinis “prezi
dentas” Justas Paleckis, sė
dėdamas Maskvoje kokiais
tai “sąjunginiais” reikalais,
parašė laišką Antanui Bim
bai. Bimba laišką paskelbė
“Laisvėje” sausio 8 d.
Paleckio balsas yra bal
sas iš silkių bačkos. Mat,
kadaise Justas Paleckis, ta
da dar demokratiško nusis
tatymo žmogus, lankėsi So
vietų Sąjungoje ir grįžęs į
Lietuvą pasakojo, kad So
vietų Sąjungoje viešpatauja
totalitarinė diktatūros tvar
ka, arba, kaip jis sakė, “sil
kių bačkos vienybė”.
Visos silkės bačkoje guli
šventoje vienybėje, kaip jas
gaspadorius sudėjo. Pana
šiai ir Sovietų Sąjungoje vi
si piliečiai reiškia tas pačias
mintis, visi kalba tą patį, vi
si yra kaip tos šeine katarinkos ir leidžia garsą, kū
lis sukamas Maskvoje.
Iš pilko demokrato -Jus
tas Paleckis pasidarė pirktu
bolševiku. O perdavęs savo
tegu ir pilkas demokratiš
kas idėjas, tas pats Palec
kis dabar gieda, kaip viena
silkė iš tos didžiosios bač
kos ir pasakoja Bimbai apie
“kairių - grigaičių - karde
lių ubagyną”, apie daktaro
Margelio akių atsivėrimą
(už gerus honorarus), apie
reikalą sunaikinti atomines
bombas ir panašius maskvi«nie rlolvVnc
niuo
Tik vieno dalyko “silkė”
nepasako: būtent, kodėl į
Lietuvą neleidžiama žmo*nėms lankytis, kaip, pavyz
džiui, leidžiama važiuoti tu
ristams į Maskvą ir daugy
bę kitų Sovietijos vietų?
Apie tai “silkė” nekalba.

Silke-prezidentas Palec
kis kalba ir apie ameriko
nus, kurie lankėsi Lietuvoj
1959 metais. Jis džiaugiasi,
kad atsilankiusieji “nuošir
džiai pritarė” Lietuvos įjun
gimui į Sovietų Rusiją. Bet
Paleckis užsimena, kad sve
čiai kai ka ir kritikavę. Gir
di,
“daktaras S t a n i slovaitis,
draugė Petrikienė, J. Jokubka ir kiti smarkiai kriti
kuoja dėl pastebėtų trūku
mų ir negerovių. Ypač dr.
Stanislovaitis ir jo žmona
negalėjo nurimti, kad labai
daug musių pas mus kai
me . . .”
Taigi, mūsų keliauninkai
iš bimbinės pastogės Lietu
voje “smarkiai kritikavo”, o
grįžę į Ameriką smarkiai gi
ria ir priesaikauja, kad Lie
tuvoje tik girtuokliai ir sabotažninkai esą nepatenkin
ti tarybine santvarka.
O kad dr. Stanislovaičiui
ir jo žmonai nepatiko mu
sės kaime, mes pilnai su
prantame- Ta porelė yra hu
maniški žmonės ir dėl mu
sių gausumo kaime jiems
širdis suka, o kad Lietuvos
žmonių didelė dalis buvo iš
vežta į prievartos darbus,
dėl to ta porelė nė necypte
lėjo. Tai tikri humanistai —
vežk žmones į vergiją, bet
neleisk musėms kaime veis
tis .. .

“Silkė”
Justas Paleckis neiškentė
nepasigyręs Bimbai, kad
Lietuva dabar gamina dau
giau mėsos ir pieno produk
tų, negu prieškarinė Lietu
va. Jis sako:
“Kaip ten bekranksėtų
įvairūs reakciniai elemen
tai ..., o mūsų Tarybų Lie
tuvoje, nežiūrint karo nuos
tolių bei visų trūkumų ir
sunkumų, susijusių su di
deliais persitvarkymais, mė
sos ir pieno produktų gami
name žymiai daugiau, negu
prieškariniais laikais buržu
azinėje santvarkoje.”
Pasigyrimas skamba išdi
džiai. Bet jei maskvinė “sil
kė” palygintų 1919 metų
mėsos ir pieno produktų ga
mybą su 1939 metų gamyba,
jis irgi atrastų labai žymią
pažangą, bet jis tą nutyli, o
dėl pažangos tarp 1939 ir
1959 metų jis pasakoja ir
kata, lyg višta kiaušinį pa
dėjusi. Be to, “silkė” negali
paaiškinti, ar skelbiama “ta
rybinė” statistika nėra sušuleriota, kas “silkių bač
kos” santvarkoje dažnai
pasitaiko.

Plieno taika

Plieno pramonėje taika.
Po 106 dienų streiko, no ke
lių mėnesių derybų, po Taft
-Hartley akto panaudojimo
grąžinti darbininkams į dar
bą pagaliau prieita taikos.
Bet taiką užtikrino ne ko
lektyvinės derybos, o politi
niai samprotavimai ir “įta
kos”
Darbininkai išsiderėjo ne
mažą uždarbių pakėlimą,
net apie 41 centą į valandą
ar apie tiek. Daugiausiai
ginčijamas klausimas dėl
darbo sąlygų pakeitimo lie
jyklose paliktas beveik taip,
kaip jis buvo, nors unija su
tiko reikalą peržiūrėti.
Taika atėjo, pagal unijos
pirm. McDonaldo sakymą,
dėka milionieriaus Kennedv spaudimo ir pasiėmus
ginčui tarpininkauti vice
prezidentui R. Nixon. Da
bar visi laukia, kada plienas
pabrangs . . .
j Klausimas tik prieš rinki
mus ar po rinkimų.
Raketos Pacifike
Maskva paskelbė, kad ji
apie sausio vidurį darys
naujausių raketų bandymus
ir šaus juos Į Pacifiko van
denyną, kur tai Marshall sa
lų srityje.
Kodėl Maskva su savo ra
ketomis nori išeiti Į Pacifi
ko vidurį? Kodėl ji pasirin
ko tą vietą, kur ir Amerika
daro savo visokius bandy
mus? Ar rusų raketos tiek
toli neša, kad plačioj Sovietijoj nebėra vietos joms iš
bandyt?
Visokių spėliojimų yra.
Svarbiausias dalykas bene
bus tas, kad Sovietai savo
raketomis pasako pasauliui,
kad jie politiniu žvilgsniu
išeina į Pacifiką, kaip ten
jau seniai yra išėjusi ir
Amerika ir kaip rusai “įsipiršo” į Vid. Rytus.

šiai vykti atgal į Havajus
ar į nuosavą pastogę Tho
mas Park, So. Bostone?

Ona Amšiejienė, No. Andover, Mass., dar apyjaunė
moteris, o jau šių Kalėdų
proga mumis sveikina su
savo 13 anukaičių. Tai gra
žus pulkelis! Mūsų nuošir
džiausi linkėjimai visiems
gražiai augti ir būti šio kraš
to pavyzdingais piliečiais.

(Bus daugiau)

J
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J. D.

No. Ž, Sausio 13, lytio

kitLhilvifi, av. ttOšiūi?

t'uSiapis ■ i ečia ~

I

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

mi turi ši tą įsigiję, liūdną
ateiti. Girdi, norime ar ne,
bet ateina komunizmas. Lie
tuvoje
jis jau yra.
NORVVOOD, MASS.
Kazimiero parapijos kun.
PHILADELPHIA, PA.
Tuos
jo
žodžius
išgirdęs,
Stasio Railos. Tas nepails
pagalvojau, kad jei toks ko Pagerbė Joną Pečiulį
/
Lietuviškos scenos jaunieji tamas lietuvybės veikėjas
munizmas, koks jis yra Lie
nei vieno neklausė, kokiai
aktoriai
Jonui M. Pečiuliui, Nortuvoj, ir čia ateitų, tai man
ideologinei srovei tu pri
woodo
ALTo skyriaus pir
gal nebūtų taip blogai, nes
Kaip kiekvienais metais, klausai, bet visus kvietė lie
aš nieko neturiu. Gal dar mininkui, ALTo skyrius,
taip ir praėjusiems besibai tuvybės veiklon. Jo pastan
kokio komisaro ciną gau talkininkaujant vietinės
giant, Filadelfijos Lituanis gų dėka buvo atgimusi Fi
čiau. Bet kas būtų Mažuk- SLA kuopos nariams, gruo
tinė mokykla gruodžio 26 ladelfijos lietuvių kolonija,
nai? Jis juk sakėsi turėjęs džio 13 d., Nonvoodo Lietu
d- šv. Kazimiero parapijos o ypač garsėjo “kazimieribizni, o žmonės kalba, kad vių Bendrovės patalpose su
salėje suraošė tos mokykloj nė” parapija. Kai jam buvo
jis esąs gana pasiturintis rengė pagerbtuves jo 70 me
mokinių įspūdingą vakarą suruoštas atsisveikinimo va
Žmogus, turis kelis namus, tų gimtadienio ir 50 metų
su vaidinimu, visais atžvil karas, į erdvę salę netilpo
lenkąs nuomas iš savo gy Amerikoje lietuviškos veik
giais labai gerai pavykusiu. žmonių. Jo atsisveikinti atė
ventojų ir taip nieko nedirb los proga.
Gausus būrys lietuviukų, jo ir tie, kurie nors ir retai
damas gyvenąs. Jis turėjo j Čia susirinko jo giminės,
pačių jauniausių ir šiek tiek bažnyčią lankė, bet kunlėšų ir į Lietuvą nuvažiuoti, i draugai, bendradarbiai ir
vyresnių, berniukų ir mer Stasį Railą didžiai gerbė dėl
o ta kelionė, kaip jis patsJ pažįstami pasveikinti ir pa
gaičių, buvo sumaniai įjung jo lietuviškų darbų.
1 sakė, nebuvo jau tokia pigi. ! linkėti dai* daug gražių die
ti į kalėdinį vaizdelį, kuria Po ilgų kelionių po kitas
Jis netektų viso to, ką turi, nelių. Be vietinių organiza
me veiksmas vyko “pasakų tolimas parapijas, pagaliau,
kaip ir tie Lietuvos žmonės, cijų ir paskirų vietos asme
šaly”.
kun. St. Raila vėl sugrįžo į
kurie per ilgus metus sun nų ir bostoniškių sveikini
Iš nežinomo autoriaus kū Filadelfiją. Šį kartą dirba
Jonės ir Laughlin plieno fabriko Pittsburghe darbi
kiai dirbdami turėjo šiokį ar mų žodžiu, raštu dar svei
rinėlio rvškėjo tremtinių ne šv. Jurgio parapijoje. Bet
ninkui linksmi vėl eina i darbą.
kitokį turtelį įsigiję. Ap kino SLA Centro Komiteto
mirštanti idėja: susirinko ne tokią jis atrado koloniją,
saugok sviete nuo tokios vardu sekretorius M. J. Vinašlaičiai iš Lietuvos, ange tokią buvo palikęs. Lietu- s
kęleivieiiai
žukna nė žodžiu neprasita- tvarkos Ameriką ir kad Lie nikas ir ALTo C. Komiteto
liukai ir nykštukai, lietuviu viskoji veikla apmirusi, ko
irė,
kad dabar Lietuvos mo- tuva greičiau iš jos išsilais — sekretorius dr. P. Grigai
kai iš Australijos, Amerikos lonija pasidalinusi grupė
Vladas Medzveckas, ilga- i nykiose yra dėstomas daug* vintų !
tis.
ir Europos. Didelis buvo jų mis ir šeimyniškomis grupe- mėtis Keleivio skaitytojas ir • didesnis komunistu “vieros”
Sukaktuvininkas į Ame
Abu ekskursantai kalbė
džiaugsmas, bet ir nemažes lėmis. Neseniai Bendruome- Amalgameitų unijos veike- 1 katekizmas, negu katalikų,
nis liūdesys, nes nebuvo at nės susirinkimas jį išrinko jas, apie porą mėnesių išgu- ir jįs yra privalomas visoms jo taip, tarytum dabar Lie riką atvyko 1909 m- iš Su
tuvoje nėra nieko blogo. Tas valkų gub., Virbalų kaimo,
vykusių lietuviukų iš Sibiro. pirmininku, bet ar pavyks Įėjo ligoninėje ir dabar gy- mokykloms.
man ir sukėlė abejonių. Aš jis pradėjo domėtis lietuvių
Geriausių lietuviškos scenos
&?
’
?S.
prik
,
aIti
mi
!
g<
?
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sūnaus
g>
ob
°j
amas
j°
Mažukna matė daug au- • ten turiu du brolius, kurie gyvenimu, jų veikla ir lan
aktorių buvo prisiminta jų Fiiadelfijos lietuvius, kai namuose.
tomobilių, nors ne tiek daug
tėvų žemės Lietuvos dabar daugelis buvusių karstų Į Victor Shauklas, gyv. kai ,Amei ikoie ir ne tokių man rašo ir skundžiasi sun kė anglų kalbos ir techni
tinė kančia ir pasiryžta būti bendruomenininkų nusivy- 2820 N. Taney St., jau isė- didelių kaip čia žmonės šu kiu gyvenimu. Vienas jų tu kos vakarinius kursus. Ilgai
rėjo žemės tris dešimtines, nelaukęs įstojo į šv. Kazi
dėl jos laisvės kovotojais. lę nesugrąžinamai pasitrau- jęs į pensiją, taip pat negavažiuoja i visokius na- o antras septynias- Taigi jie miero Savišalpinę D-ją, ku
To vakaro aktoriais buvo: kė iš bet kokios veiklos?
luoja.
rengimus dabodami. ‘
nebuvo storakakliai, buržu ri pirko namą lietuviškai
Danutė Muraškaitė, Edvar Po daugel metų vėl girIlgametis socialdemokraPasakojo Mažukna, kad jai, išnaudotojai. Seniau jie veiklai. Šiame name spietė
das Skladaitis, Tomas Gas- dėjau kalbant} kun. St. Rai- tų veikėjas Juozas Butkaus- .
buve nuveže b. .
nesiskųsdavo ir laiškus ra si dauguma organizacijų.
parėnas, Neringa Dirmėnai- lą; kalbėjo Lituanistinės kas kur, laiką gulėjęs Iigo- - hį,er^inkai žu- š
šydami neprašė nei drabu
Čia susiorganizavo Jaunų
tė, Daiva Makarauskaitė, mokyklos vakare kaip TD
rtinom dabar
riohor gydosi
(rvrinei namie
nsimiP
’
x
LB ninėje,
Aušra Jurevičiūtė, Dalia Ju apyl. pirm. Nuoširdi buvo jo savo rūpestingos žmonos dė lietuvius. Tos vietos da žių nei vaistų. Dabar jų že Vyrų Ratelis, kuris dirbo
bar esančios apsodintos gė mė atimta, jie eina į kolcho kultūrinį ir švietimo darbą.
revičiūtė, Aldona Šalčiūnai- įkalba, daug tyros širdies Onos priežiūroje.
lėmis. Dr. Margėris vienoj zą dirbti, bet iš to uždarbio Jame Jonas visu uolumu
tė, Danutė Vaškelytė, Elytė Jausmo, daug gilių minčių:
K. T.
vietoj pakrapštęs smėlį ir negalėtų gyventi, jei neturė reiškėsi. Ratelis įsteigė švie
Paulaitytė, Elvyra Puznikai- kvietė visus vienybėn, nes;
timo kursus. Juose buvo dės
radęs žmogaus žandikaulį, tų mažo žemės sklypelio.
tė, Arvydas Gvazdinskas, tik ji sudaranti sąlygas lieJikiti
mano
pažįstami
toma
lietuvių kalba, istori
kuri susivyniojęs į popierių
PITTSBURGH, PA.
Antanas Ramanauskas, Vy i tuvybės suklestėjimui.
gauna
laiškus
iš
į
Sibirą
iš

ja, aritmetika, geografija.
ir pasakęs, kad jo nuotrau
tautas Maciūnas, Romual Kun. Railai iš šv. Kazitremtų
su
dar
didesniais
nu

Jonas
būdamas savimokslis,
.
Ka ekskursantai Lietuvoje ką įdėsiąs į žadamą parašyti
das Juzitis, Antanas Kriš nuero parapijos išvykus,
malž ir ko nematą
siskundimais,
bet
nei
Ma

tėvo dar Lietuvoje pramo
knygą ir parodysiąs Ameri
čiūnas, Gražina Burytė, Vy daug kas joje pasikeitė- Vi- j
žukna
nei
Mažeikis
apie
tai
kytas
lietuviškai skaityti ir
tautas Lūšaitis, Teresė Mati- suomeninė ir kultūrinė veik- ' Lapkričio 29 d. čia darė kos lietuviams.
rašyti, dabar kursuose kitus
Kad hitlerininkai » žudė nieko nesakė.

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS

VĖL EINAME Į DARBĄ

jošaitytė, Irena Avižonytė, la visai sunyko. Naujakū- pranešimus Jonas Mažukna
Aldona Šileikaitė, Romual riai, norėdami pabėgti nuo ir Juozas Mažeikis, kurie su
das Paulaitis, Milda Gaspa- juodukų antplūdžio, išsipar- kitais ekskui-santais praeitą
rėnaitė, Jonas Jakaitis, Al davė namus ir išsikėlė kitur, vasarą lankėsi Lietuvoje,
dona Jakaitytė, Alfonsas gyventi. Nyku ir liūdna pa- I Laukiau, kad kas nors kitas
Jasinskas, Adomas Kara liko toje apylinkėje.
j parašys apie tai, ką jie
lius, Jonas Karaška, Ban
mums papsakojo, bet iki
guolė Raugaitė, Ona Vala- Ir naujųjų ateivių gretos
šiol nesulaukęs pats rašau.
šėnaitė, Teresė Valašėnaitė. retėja
Vakarienė buvo gardi, saVeikalėlį režisavo veiklu i Lietuvos nepriklausomy-; lė buvo graži, bet klausytosis kolonijos kultūrininkas, bės kovų veteranas Adolfas1 JŲ tesusirinko apie 30.
buvęs nepr. Lietuvos kariuo Eigelis, trumpai pasirgęs! Piimasis kalbėjo Juozas
menės kapitonas Adolfas plaučių vėžiu, mirė gruo-: Mažeikis. Jis buvęs gimtaGaigalas, padedamas lietu džio mėn. 16 d: turėdamas! jame kaime, pasakojo apie
viškosios scenos mylėtojo 60 m. amžiaus. Paliko liū- i kolchozus, kaip ten viską
Antano Šalčiūno. Į vakarą jdinčią žmoną.
įdirba mašinomis — jomis
atsilankė mokinių tėvai ir Velionis už atsižymėji- aria, akėja, piauna, lauke
gausus būrys svečių.
mus kovose su Lietuvos į kulia ir šiaudus sutrina, bet
'priešais buvo apdovanotas'kiek ten dirbantieji tų grūNaujas LB apylinkės
Vyčio ordinu, vėliau dirbo• dų gauna, kokiuose namuopirmininkas
Karo muziejuje, nuolatos se gyvena, jis nepasakojo,
Didelio susijaudinimo bu dalyvaudamas nepriklauso-j Pasak Mažeikį, dabar Lievo sukėlęs Filadelfijos lietu mybės kovų invalidų apeL ' tuvoje viskas gerai ir niekas
vių tarpe prieš penketą su ;gose prie žuvusiems už Lie tos tvarkos nepakeis, nes
dabar Lietuvos nei lenkai
viršum metų iškėlimas iš šv. tuvos laisvę paminklo.
į nei kas kitas nedrįs užka
lbinti. Bet jis nepasakė, iš
kur ta stiprybė. Gal nedrį
so pasakyti, kad rusų bol
ševikų kariuomenė ją “giParašyt* S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
'
na”, kad galėtų kraštą plėšAmerikos. Joje aprašoma:
;ti.
Apie kelionę Aliaskon;
V aizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
Į Baigdamas Mažeikis paDarbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”;
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Raudonmedžių imperija;
.sakė, kad daugiau papasa
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Kaip lietuvis vyną daro;
kos Mažukna, nes jis moky
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas;
tesnis ir galėjo pritapti prie
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.;
Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Eulių kova;
mokytų žmonių — daktarų,
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
valdininkų.
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta:
J- Mažukna pasisakė apie
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
kolchozus mažai težinąs,
Floridos vaizdai;
Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
nes jis idomavęsis pramone,
Upė po žeme; žuvys be akių...
mokyklomis
ir tt.
Ir daug, daug kitų įdomybių!
Su gražiais paveikslais.
Jis papasakojo, kad val
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygątuoj pat
dininkai yra lietuviai, mo
siunčiame. Kaina 75 centai.
kyklos lietuviškos, mokslas
nemokamas, daug knygynų,
“KELEIVIS”
jaunimas linksmas, nemoka
636 East Broadtray
So. Boston 27, Mass.
mas ir gydymas. Bet Ma-

AMERIKOS ĮDOMYBĖS

KAS SKAITO

KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE

beraščius pradeda mokyti,
Jokubuk&s
Lietuvos žmones, tas Ameri
kas rodo, kad tuo laiku bu
kos lietuviams jau seniai
vo
didelė inteligentijos sto
BALTIMORE, MD.
gerai žinoma, bet jiems taip
ka. Iš minėto ratelio išaugo
pat žinoma, kad komunistai
Gabijos Meno Sambūris. Jo
išžudė daug daugiau žmo Panaikino viešas
veiklus narys buvo ir sukak
nių, o Mažukna nė žodžio maudyklas
tuvininkas. Dalyvavo jis ir
apie tai. Ir pats Mažukna
Miesto valdžia panaikino kitose organizacijose ir jų
žino, kad jo artimo giminės viešas maudyklas, kurios
sambūriuose
dažniausia
brolį bolševikai nužudė.
buvo įsteigtos 1900 m. Tada kaip sekretorius. Iš svarbes
Buvo ir klausimų. Į klau Filadelfijos labdarys Hen
simą, kodėl Lietuvoje mote ry Walters dovanojo dvi nių tenka paminėti: Tėvy
rys dirba tokius sunkius' maudyklas, o vėliau jau pats nės Mylėtojų D-ją, Sandarą
darbus, Mažukna neatsakė, miestas daugiau jų įsteigė. ! ir organizacijų sambūrius:
visaip išsisukinėjo. Geras Dabar jų buvo viso labo še įsteigusį lietuvių vaikams
dirbtuvės darbininkas per šios. Anuomet, kai namuo Simono Daukanto mokyklą,
mėnesį uždirbąs 400 rublių, se nebuvo vonių, tose mau kurią lankė apie 200 lietu
o iš tokio uždarbio vargiai dyklose galėjome už kelis vių vaikų, ir kitą, kuris
vyras su žmona galėtų išsi centus gerai išsimaudyti. 1918 m. suorganizavo Lie
maitinti, nes viskas yra la Šiandien, kada daugelis bu- į tuvių Kareiviams Globoti
bai brangu, todėl gauną ei tų turi vonias, jos jau nebe I Komitetą.
šiuose draugijų sambū
ti dirbti ir moterys.
taip reikalingos.
riuose Jonas sekretoriauja
Mažukna pasisakė pats
Jas uždaręs miestas tikisi Jis ne tik pats dirbo, bet ir
sunkiai dirbęs, turėjęs ir sa sutaupyti $100,000.
kitus ragino žodžiu ir per
vo biznį, bet, sako, čia yra ir Milionus katedrai
spaudą šviestis, lankyti mo
tokių, kurie nenorėjo dirbti
kyklas, mokytis amatų, kad
ir nedirbo, jie nieko ir netu
Lapkričio 15 d. buvo pa- ' neliktų skurdžiais ir patys
ri. Lietuvoje esą kitaip. Ten šventinta Romos katalikų ir jų vaikai. Tuo reikalu
kas nenori dirbti, tas yra katedra, kuri Maiylando { dažniausia rašė “Viltyje”
baudžiamas, priverstas dirb katalikams kaštavo 8" su (? Red.). Tarp kitų temų
ti- Pasak jį, dabar ten vargs puse milionų doleriųįdomiausia jo mintis išdės
ta tie, kurie ką nors turėjo, Nauja žydų ligoninė
tyta “Viltyje” 1916 m. Nr.
o kurie nieko neturėjo, tie
104, kur jis kreipiasi į jau
dabar džiaugiasi ir paten Tą pačią dieną buvo ati nimą skatindamas pabusti ir
dalyta nauja žvdų Sinai li nestovėti gatvių kryžkelėse,
kinti.
goninė,
kuri turi 483 lovas bei nepraleisti brangaus lai
Į klausimą, kiek kelionė
kaštavo, Mažukna .atsakė, ir kaštavo 20 milionų dole ko smuklių dūmuose, ragina
kad reikėjo sumokėti $786.- rių. Ligoninė pastatyta gra ir kviečia progresuoti ama
žiausioj vietoj. Įėjus į vidų,
50.
tuose, dirbti tautinėse orga
Kitas klausė, ar visi kas atrodo, kad nebėra geresnės nizacijosenori galėtų važiuoti į Lietu vietos sergantiems žmonėms
1917 metais jis vedė An
vą, bet į tai nieko aiškaus gydytis.
taniną Lenčiauskaitę, kuri
Baltimorietis
nepasakė; trukę daug mė
visą laiką buvo jo gera pa
nesių, kol jis gavęs Sovietų
lydovė visuose lietuviškuo
Paragink savo bičiulį Ke se darbuose ir aktyviai pati
Sąjungos leidimą.
Baigdamas savo aiškini leivį išsiraivti — ilgais žie reiškėsi organizacijose ir jų
mus Mažukna priminė vi mos vakarais turės gerą parengimuose.
siems, kurie sunkiai dirbda- draugą.
1921 m. persikėlė gyventi

į Norwoodą. Jo veikla ne
nutrūko ir čia. Tuo laiku la
bai svarbus sąjūdis reiškėsi
Lietuvai atkurti. Darbo bu
vo pilnos rankos. Aukų rin
kimas ir augavimas. Jis dos
nus ir jautrus, pergyvena vi
sus Lietuvos džiaugsmus ir
smūtkelius ir galų gale Lie
tuvos tragediją.
Nonvoode sukaktuvinin
kas įsijungia į Norvvoodo
Amerikos Lietuvių Piliečių
Bendrovę, SLA, ALTą ir
BALFą. Visose jis veikia
pirmųjų tarpe. ALTo sky
riaus įkūrimas priklauso jo
iniciatyvai ir nuo pradžios
jo įkūrimo jis tebėra jo pir
mininku- Sunku trumpais
bruožais aprėpti kur ir ką
jis darė. Bendrai daug pasi
darbavo lietuviams ir Lie
tuvai. šios sukakties proga
vietinis ALTo sk. jam įteikė
dovaną, rankų darbo dai
liai pagamintą iš medžio
Lietuvos Vytį su laikrodžiu.
Ją pagamino vietos meno
mėgėjas J. M.
Jonas dar gerai atrodo ir
vis dar nesitraukia iš visuo
meninės veiklos. Antaninos
sveikata paskutiniu laiku
pablogėjo ir ji šiame pobū
vy negalėjo dalyvauti. Čia
jos labai pasigesta ir apgai
lestauta. Palinkėta jai grei
tai pasveikti. Jonas ir An
tanina, visur vienas kitą ly
dėdami ir viskuo dalinda
miesi, gražiai išaugino sūnų
Algirdą, kuris dabar dirba
Arabijoj vienoje Amerikos
bendrovėj, ir dvi dukras —
Albiną ir Lillian. Visi vaikai
jau vedę ir sukūrę savas
šeimas.
Gražiausių Jums dienelių!

K. S.
VVORCESTER, MASS.
Susirgo mano brolis

Sausio 7 d. gavau laišką
iš brolio M. Krasinsko, gy
venančio Urugvajaus sosti
nėje. Jis susijaudinęs rašo,
kad turi eiti į ligoninę ope
racijos, todėl negalėjęs nei
manęs, nei Keleivio štabo ir
skaitytojų pasveikinti Nau
jųjų metų proga- Jis prašo
mane jo vaidu palinkėti
Keleivio štabui, skaityto
jams, draugams ir visiems
geros valios lietuviams sėk
mingų ir laimingų 1960 me
tu.
(Dėkojame mūsų uoliam
bendradarbiui už linkėjimus
ir is savo pusės nuoširdžiai
linkime jam ko greičiau nu
galėti ligą, atgauti prarastas
jėgas ir vėl mus informuoti
apie gyvenimą Pietų Ameri
koj, kaip tai darė iki šiol.
“Keleivio” redakcija)

Iau ruošiamės
Vasario 16-jai
M. Mačio pastangomis
sausio 3 d. Aušros Vartų
parapijos salėj buvo sušauk
tas draugijų ir pavienių as
menų susirinkimas, kuriame
tartasi, kaip geriau pasiruoš
ti Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakčiai
paminėti.
Jau turime mus amžinai
apleidusių
Šiemet jau mirė šie lie
tuviai :
Ona
SalatkaitėThompson ir Liudvikas Vi
sockas.

J. Krasinskas

Iš Pavergtos Lietuvos
, R_

lr Pieva* pamirio vargiu*

dėta. Kiek priverkiau priraudojau ir baimė ėmė, kad
Mūsų skaitytoja P. M. atsjunU savo giminaitės laiš- pelės nesuėstų ir tų prastų
la| kuriame tarp ko kita drabužėlių, kul iuos dar turi
me. Vis galvojome, kad pa
n«k>ma:
* “Man bažnyčioje taip šir liksime nuogi, bet ačiū Die
dis suskaudėjo, kai pagalvo vui nesuėdė. Nuo rugsėjo 1
d. gavome butą, už kuri mo
jai!, kad ir Dievas nebesiggipi vargšo žmogaus, jei kame mėnesiui 50 rublių”.
Laiško gavėja savo laiške
refkia taip sunkiai vargti. I[paaiškino,
kad jos giminai• •^Tetulyte klausei, kodėl
taip toli išvažiavome, , tė dirbanti prie statybos,
žmogus neturi savo na- kraunanti akmenis ir rąstus
męlio, tai kaip ta smilga, i vežimus. Ji sako, kad čia
ktir vėjas puea, ten ir links Amenkoje tokių darbų mo
ta “Gyvenome kolūky valdi terys nedirba^
Užsiminta laiške ir apie
niame name. Jis pradėjo
ekskursantus
iš Amerikos.
groti, nebebuvo kaip gy
venti, nebebuvo ir kūtės kar Apie juos štai kaip atsiliep
vytei. Nebuvo nė kur karvy ta:
“Jie nemato tų, kuriems
tės ganyti. Vienas sako čia
mano, kitas vėl čia jo, tai per dienų dienas prakaitas
bėga per veidą, kurių ran
nors ir verk atsistojęs.
“Vaikščiojom dvi dienas kos nuo darbe pūslėtos, ku
ir negavome kur apsigyven rie naktį negali miegoti, nes
ti,- niekas nepriėmė- Kiek skauda rankos ir kiti sąnavienas sako, kad vieniems ’ riai- Jie į tokius nežiūri ir
tu ir nenorime, kad sve j tokių neatjaučia. Jie tik su
timas žmogus po kojomis tokiais pasisveikina, kurie
ima kelių tūkstančių algas.
tanfsytųsi.
“Kad jau, anot jų, taip
• “Išvažiavome iš kolūkio,
gera
Lietuvoje, tai tegul at
liet ir čia ne pyragai. Pen
kis mėnesius gyvenome dar važiuoja, gvvena' ir dirba
žinėj ir viskas čia buvo su juodą darbą kaip mes.”

Mūsų nuotaikos
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Pūslapia ketvirtas
428 asmenims bausmės at
leista, nes vieni prisipažino
iš anksto, kiti įrodė, kad
jie buvo prievarta įtraukti į
klampynę. Minėti tūkstan
čiai daugiausia yra atbėgę
iš r. zonos. Aišku, visų ne
suspėta išaiškinti, nes jie
kasdien grūdami į vakarus.
Iki šiol iš r. zonos ir sekto
riaus pabėgo 2 mil. 800
tūkst. žmonių. Vien pernai
— .150,000. Ir ką žmonės
darys? Kitas laikosi įsikibęs
savo gūžtelės iki paskutinės
valandos.
Kolchozinimas tęsiamas.
Žmonės nejučia pakimba
tarp kilpos be ataramsčio.
Tenka sprukti- Neseniai at
bėgo kompartietė, kuri par
tijai virš 40 m. priklausė ir
ėjo gana žymias pareigas
centro komitete. Policija vi
soj zonoj su šnipų armijom
darbo turi iki valios. Nepap
rastai pakilęs girtavimas,
ypač pusbernių tarpe. Nese
niai netoli Berlyno melio
racijos darbams atvežė 400
jaunuolių. Dabar nėra tos
dienos, kad neįvyktų susirė
mimų tarp atvežtų ir vieti
nių. Pinigų mokėjimo die
nomis jaunuoliai prisfgręžia
iki pamatų alkoholio ir ak
menimis matuoja langų sto
rį, tampo už skvernų sutik
tus ir panašiai. Tik dėl vaiz
dingumo čia prisiminta, o
panašių vaizdų zonoj netrūksta.
Kaipv sekas kolchozams,
tai pamatysim iš komparti
jos sekretoriaus Muekenberger dabar paskelbto re
ferato, kuriame šis žemės
ūkiui skirtas specialistas saL-z'k jvrg u m pauicgimu lr^-vl
nui-

liais prašomi
dalyvauti.

GALfiJO ŽCTI 60 ŽMONIŲ

susirinkime

A. Pocius,

Valdybos pirmininkas
CHICAGO, ILL.
Šventės praėjo

Kalėdų ir Naujųjų metų
šventės praėjo Chicagoje l>e
jokių ypatingų įvykių lietuPaskiros
organizacijos
ruošė Naujųjų metų sutikivių gyvenime.
mus, kaip ir praeityje įvai
riose vietovėse.
Švenčių laikotarpy mirtis
pareikalavo taip pat savo
duoklės. Mirė keli senieji ir
naujieji ateiviai. Iš naujųjų
ateivių nedaug tepagyvenu
sių Amerikoje ir dar palygi
namai neseni mirė Pijus
šio lėktuvo greičio reguliavimo prietaisa s sugedo, kai jis leidosi VVashingtono
Stončius, 43 metų, Edvardas
aeiodrome, bet pavyko laimingai nusileisti ir niekas iš 69 keleivių nebuvo sužeis
Vilutis, 54 m. ir Elžbieta Batas.
įaitė-Tornau, 64 metų, bu
vusi ilgametė Telšių gimna
Navirauskas, iždo glob. C.
zijos mokytoja, advokato
Ruzas ir M. Margis, knyg.
Aleksandro Tomau žmona.

KORESPONDENCIJOS

J. Bubelis, direktoriais JDIDŽIOJO NEW YORKO. buvo tikrai lietuviška. Gat- Rumčikas, Skadauskas ir K.
NAUJIENOS
ve eidamas retą praeivį gir- Baranauskas.
dėdavai kalbant ne lietuviš- j Atstovais į Altą išrinkti
Linksmas ir nervinga*
kai. Čia buvo lietuvių klubai, J. Bacevičius, K. MarcinkeNaujų Metų laukimas
jų buvo ir daugumas kitų vičius ir J. Bubelis.

Milijonai New Yorko gy- ™'sl° .imoni* «k
kur .. Naujajai valdybai linkėventojų paprastai Naujųjų ‘>u.vo f^iusių 'enkų u- t.na ge.iaus.os sėkmės.
ąi .
; žydų. Žydų bizniai veik įsim-1
Jaukia susirinkę j
Havermayer.Ir Bendruomenė išrinko

Taipgi šimtai tūkstančių su- gatves ką lietuviai vadinda- ^ują valdybą
sirenka į Times Sąuare iriyo ‘zydauja . Taigi nemažai
'
Metiniame
susirinkime
Naujus Metus sulaukia atvif?™no.a^™nV^ pirmininkavo D. Zakaras,
ram ore, keldami didelį
vad?nam«J
Slde. '. teekretoriavo V. Kiznienė.

triukšmą.

,Ikl dabar daug?lls. senųjų)

Valdybos pirm. J. Kiznis

Paminėjo Lietuvos pasiunti
nio B. Balučio sukaktį

1959 m. gruodžio 29 d.
ilgamečiam Lietuvos Pa
siuntiniui Londone B. K.
Balučiui sukako 80 metų
amžiaus.
Ta proga tą pačią dieną
Chicagos lietuvių radijo
valandėlė “Margutis” pada
rė jubiliato paminėjimą.
Kalbėjo apie B. Baluti ir
jo darbus dr. Steponas Biežis.

šių metų išvakarėse buvo !!ietu.vi^. jšm.irė “’jY buvę padarė bendrą veiklos pra*
(LAIŠKAS IŠ BERLYNO)
paskelbta, kad pradedant ib^?ia? *nyko. Taipgi dau- nešimą, o ’žd. V. Keršys Pelkių Žiburėlis atnaujino
Naujus Metus 1 valandą £*lls JU Pelele gyventi į apie iždo padėtįsavo veiklą
'-Šiemet laisvasis Berlynas formuoti rusai geresnį daik
ryte prasidės viso didmies- kl^S
i Lietuviškos mokyklos Tė
Šventes praleido atosiūginė- tą perka vakaių sektoriuo
čio susisiekimo darbininkų 1 "00anaven’ u- xvie..monu vų Komiteto naiys A. PoChicagos šviesos Sambū
nuotaikomis. Imtum, se, žinoma, prieš viršininkų chozams per pirmus š. m. visuotinis streikas, bus su-,
......
.
rius papasakojo apie mokyk- rio organizuotas meno kokaip čia pasakius, parašy norą, bet ii- pastarieji turi 9 mėn. padaryta nuostolių laikvtas visu busų ir pože- ' Pastaruoju laiku šią mies- los veiklą. Pradžioje buvo lektyvas Pelkių žiburėlis
tum tik gera, bet kaip tik išauklėję savus pasiuntinius. už pusšešto mil. markių. miniu traukinių judėjimas. to da!j. PJ?dej° apgyventi 13 vaikų, bet metų gale be- š. m. 3d. jauseptintus mefia ir vėl mintys žaibu nus- Tarp kitų pirkinių surasda Part. organas “Neues Deu- Tas labai sunervino didi- Porto^kieciai,.
užimdami Įįko g. Bendruomenės vai- Jtus pradėjo savo vaidybos
tschland” suskaitė nuo bir miesčio gyventojus. Miesto buvusiu? ^dll gyvenamus dyba parėmė mokyklą knyMrodžia į pereitų, 1958 me- vo vietą ir “Posevui”.
sezoną per Margučio radiją.
Chruščiovo iš piršto išKioskininkams
dabar želio iki rugsėjo 500 gaišių valdininkai ir unijų vadai namus ir biznius. Jau yra gomis ir išvykomis, buvo ža- Šį kaitą vaidino Balio Smo
Itužtą ultimatumą, kuris, laiškuose “privatūs” laiškų kolchozuose. Toliau ten pat tarėsi per kelias dienas, bet aze.mt-ir kelis buvusius lie- dėjusi prisidėti ir prie moky- gos vaikams veikalėlį “Ait
Ifehgva spėti, reikalingas bu- siuntėjai išgalvotomis pa primena, kad daugėja “sa prie susitarimo nepriėjo, tuvių biznius.
tojų atlyginimo, bet Tėvų varas Teisėjas”. Vaidinimus
fo jo paties liguistų įgei vardėmis prigrasino liautis botažai galvijų nuodijimai Gruodžio 31 d. unijų vadai ,
dabar toje miesto Komitetas išsivertė iš tėvų daro kas sekmadienį. Atlie
džių patenkinimui. Ultima- pardavinėti tą rusų organą. ir kolchozų įrenginių naiki paskelbė, kad visas susisiedalj.y!?
-Ame' surinktomis lėšomis. Dėkojo ka didelį kultūrinį darbą.
tetmas kabojo, iš maskvinio Jie sako, kad jie savo įspė nimai-”
kimo judėjimas bus pratęs- nk?s P11!^. Klabas.ir
mokyklos
rėmėjams
dr.
gfdpogandinio aparato viso jimais nori vien kioskinin Į Kaip minėta, sviesto ne tas iki 5 vaL ryto. Tai visi
Parėmė lietuvių studentų
ska\clut blz?^’ bet Pypliui ir jo žmonai,
kius kalbomis kliokė nuodai kams “padėti”. Atseit, jei įr paprastai trūksta. Vieną ry drąsiai vyko į New Yorko '^tuviams įsnykstant ir porį apyiinkėS valdybą iš- šalpos fondą
iž smarvė, o V. Vokietijos toliau pardavinėsite, tai “ja tą Postdamo apylinkėse centrą Naujųjų Metų sutik-itonkie?ams apsigyvenanat rinkti: j. Kiznis, I. Keršys,
Valiulis Jonas Lietuvių
žmones atsikėlę išvydo prie ti, žinodami, kad be kliūčių ar
biznieriai už kiekvieną į čia vam pokažu!”
Jie ^les laikyti? j. Bacevičius, S. Surantas ir
Studentų
Šalpos Fondui per
fiunčiamą žąsį, vyno butelį, Jokiais kitais metais tiek krautuvių, suprantama, val
V. Kiznienė.
galės
grįžti
į
gyvenamus
na

Audros
nuostoliai
Antanui
Naujus
Metus
paaukojo
Įtifanasų konservų dėžutes ir nebuvo jaučiama trūkumo dinių, ant kartono iškabų
Į ALTą — D. Zakaras,
mus.
Mačioniui
$20.
Iš
viso
tam
Fondui
jis
ąpgliškas medžiagas ge 'rusų' zonoj, kiek šiemet. “pranešimą”: “Nėra sviesto
Žakai ienė ir S. Surantas.
Galų
gale
pačiame
vidur

yra įnešęs $81.
ruliam drabužiui reikala- 1 Prieš dvejus metus panaiki ir Smetonos, bet ant mėnu
Keleivy buvo rašyta, kad
Susirinkime buvo gera
nakty
prieita
prie
susitarimo
. yo užmokesčio iš anksto. Ir no maisto korteles, o dabar lio — vėliavos raudonos”.
Woodhavene
gyvenanatis nuotaika- Linkiu sėkmės
ųiatom, kad pirmiausia V. vėl sviesto galima gauti sa (“Keine Butter, keine Sah- •ir streikas neįvyko. Susita A. Mačionis savo rezidenci naujajai valdybai.
Geriausias būdas paremti
Berlyną nurašė pernai tie, vaitei tik 125 gramus. Čia ne, doch auf deni Mond ro rimas padalytas sekantiems ją prie 76 gatvės ir 86 Av.
dviem
metam.
Perkūns.
laikrtštį
yra gauti jam nau
kurie šiemet užvertė miestą nuotaikos per šventes jokiu te Faline”.)
>
papuošė gražia tvora, ir
jų skaitytojų. Padarykim tą.
kalėdinėmis prekėmis ir tai būdu nebuvo šventadieniš Į O kad jį galas! Vėl teko New Yorkas sparčiai
sklype prisodino įvairių iš Balfo susirinkimas
dar į bargą. Ir pirko jau kos. Tai pravadvriai iš anks per visą laišką terliotis, vie darosi juodas
kitų valstybių atvežtų me
Sausio
17 d. 3 vai. popiet
žmonės! Juk pramonė šuo to numatė, ir jie griebėsi toj šventinėmis nuotaikomis
delių ir gėlių. Jis sakydavo,
.
Yra
spėjama,
kad
iki
da

[sukto
manevro:
subliovė
N.
Metus
sutikti.
liais dūzgia, nedarbas visai
kad kuomet pavasari suža- Lietuv ių
Ku.turos Klubo
Gerb. Redaktoriui ir Skai bar Nevv Yorke ir Brookly liuos ir sužydės, bus malo- mažojoj salėj, (įeiti per šo
dingo. Sako, šiemet į “Ber ipro visus kaminus, kad rei
RADIJO VALANDA
lynui ištikimų patriotų” ki kalinga “s o 1 i d ariškumo” tytojams sėkmės ir laimės ne yra apsigyvenusių apie nu pačiam pažiūrėti, o pra nines duris) bus Balfo 85Visos
programos iš VVOPA,
milijonas portorikiečių, ku eivis pasakys, kad čia gy- jo skyriaus narių metinis su
šenes Vakaruose tiek suby rinkliava švenčių proga V. šešiasdešimtais”!
1490 kiL AM 102-7 FM
lių nemažas skaičius yra vena rūpestingas šeiminin sirinkimas.
Darbotvarkėje
rėjo pinigo, apie ką nė prieš Vokietijos
darbininkams
Kasdien: nuo pirmadienio iki
Jūsų V. Žarsteklis
penktadienio 10—11 vai. ryto.
juodos rasės. Taipgi spar kas. Bet kilusi audra prie skyriaus darbų apyskaita,
dešimtį, nė penkerius ir nė paremti maisto siuntiniais.
šeštadieni ir sekmadienį
vienerius metus retas ir be- Paketais turėjo ypač remti
Nėra didesnio skausmo už čiai didėja negrų skaičius. Mačionio nuosavybės nu valdybos, revizijos komisi
nuo 8:34 iki 9:30 vai. ryto
sapnuoti būtų drįsęs.
Ruhro ir Saaro pramonės meilėje kilusį, nėra didesnės Pirmiau negrai gyveno Nevv laužė padžiūvusį medį ir jį jos rinkimai ir kiti reikalai
VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v.
meilės už skausmuose subrenau- Yorko dalyje Harlem, o da
Tek: HEmlock 4-2413
versdama
ne
tik
sutriuškino
i
Po
susirinkimo
bus
malonus
Palietus vietą, negalima darbininkiją. Rinkliavos su sios.
Putinas..
7159 S. MAPLEW00D AVĖ.
bar
jau
yra
užėmę
didelius
manytoju
turėjo
būti
zonos
tvorą, bet ir pasodintus me- PobVv?s su. užkandžiais,
būtų tylom praeiti ir pro
CHICAGO 29, ILL.
fortnm
r ĮSI TlHl1H1 SU S3.VO folČill“
tuos,, kurie vėl kada kokį darbininkų unijos — FDGB Daugelis tėvu tik tada pra plotus įvairiose Brooklyno rlolinc
delius. nokov
Dabar
atrodo
tartum
rieda savo vaikus auklėti, kada dalyseultimatumą iš lentynų iš —, tačiau pastarųjų vadai jau
karo tankas būtų pervažia
juos beveik baigė sugadinti.
Jau daug negrų yra poli vęs per Mačionio nuosavy
trauks, sakysim, kad ir su- pradėjo dejuoti, kad rink
K. Bolanden
Jau atspausdintas! Užsisakykite!
cijos tarnyboje ir susisieki bę.
jaukimui pasaulinės politi liava nesužadino darbinin y? 7555555^ 025 532?
mo autobusuose ir požemi
kos pusiausviros. Jie, kaip kuose “reikalingų jausmų”.
Kazy* Žemaitis
žinom, šiemet tenkinos nak Kitaip ir negalima buvo GERIAUSIA DOVANA niuose traukiniuose.
Vienas Nevv Yorko pro
tiniais įsilaužimais į sveti laukti,, nes rusų zonos dar
ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate apie dova fesorius išleido knygą, ku
mus butus, nuodų iš pasalų bininkai puikiausiai apie pa
barstymu ir įprastais grasi- dėtį gali informuotis ir be ną savo pažįstamam ar rioje jis nagrinėja New Yor Kultūros Klubo nauja
gyventojus
rasiniu
botago
— draugui, tai atsiminkite, ko
tiimais. O šiemet Berlyne valstvbinio
valdyba
Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors
Pasiremdamas
grasinimai nelauktai palietė FDGB. V ien prievarta, po kad geriausia dovana bus žvilgsniu.
praeitų kelių metų prieaug
Lietuvių Kultūros Klubo viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka
nekuriuos laikraščių kioskų gražių žodžių priedanga, šios knygos:
savininkus vakarų sekto pavyksta iš masių pana
Stepono Kairio “Lietuva liu, jis daro išvadą, kad po visuotiniame susirinkime jo lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį
20 metų, t. y. 1980 metais, pirmininkas Bruno Joman užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų.
šiems kompartijos manev budo”, kaina $5.50
riuose.
80', Nevv Yorko gyventojų tas pranešė, kad sumokėta
; Kaip žinom, emigrantai rams ką nors išmelžti.
Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams
Kipro Bielinio “Dieno- sudarys portorikiečiai ir paskutinė skola. Jo praneši
O prievartavimas nesi
nišai leidžia Vakaruose sa
yra įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
jant”, kaina $6.00.
negrai, o tik 20% visų kitų mą visi džiaugsmingai suti
vo organą “Posev”. Jis par liauja- Ana, nuo 1951 m.
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.
Kipro Bielinio “Penktieji tautybių baltos rasės gy ko.
davinėjamas ir Berlyne. Sa rugpiūčio 30 d. iki šių metų
Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo
ventojai.
B- Jomantui atsisakius
ko, kad pardavimas žymiai kovo pabaigos V. Vokieti metai”, kaina $6.00.
pakilo. Vietoj rusų mažai, joj 15,994 asmenims teko
Jas galite gauti ir Kelei Portorikiečiai išveja žydu* įeiti į valdybą, susirinkimas me jau dabar siųsti šiuo adresu:
išrinko šitokios sudėties val
bet “anapus” juk nėra akli prieš valdžios organus stoti vio administracijoje:
KELEIVIS
iš Brooklyno
dybą:
Pirm.
K.
Makauskas,
636
Broad
way.
dėl
šnipinėjimo
įytams.
1966
nai uždara- Ir kaip tik iš ru
636 E. Broadway
Boston 27, Mass.
Senoji Brooklyno dalis, prot. sekr. J. Bacevičius, fin,
sų zonos ir sektoriaus parei lytų bloko agentai pateko
So. Boston 27, Mas*.
vadinama
Williamsburgu,'sekr. J. Rumčikas, ižd. R.
kalavimas padidėjęs. Neuni- po teismo į kalėjimus, 14,- i ės

SOPHIE BARČUS
•

'KELEIVIO' KALENDORIUS
1960-tiems metams

/
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Puslapis penktas

KELEIVIS, SO. BOSTON

dos ir žodžio laisvė, tačiau I
Kl BOS STUDENTAI I .MANEVRUS
ji turi ribas. Galima kriti- į
kuoti oigar.izacijas, veikė
jus ir jų veiklą, bet negali
Kodėl jie siuntinėja savo aplinkraščius?
ma jų šmeižti ir plėšti jų
garbę. Skelbti, kad aukas,
S. MICHELSONAS
renkamas viešam reikalui,
Aš dažnai gaunu iŠ Kali- mis- Istorikas Ethvard Gibbson tie veikėjai susideda į savo
fornijos laisvamaniškos lite- yra laikomas autoteritiškiausiu kišenius, yra kriminalinis
ratūros, kurios siuntėjais Romos imperijos istorijos zi- šmeižtas.
Aš pats priklausau prie
pasirašo kartais Laisvų Lie- n.°.vu’ "• J1.s nurody ° tos ynpe2 “yų
. r,.,
r,
..
,
.rijos žlugimo priežastis, kuriu ALTo, dalyvauju jo suva
Et.ne Draugųa, okar- vjena buvo
tais tik LLED, kas įeiskia jį pradėjo pūti ir smukti tik po žiavimuose ir turiu po ran
tą pati. Kartais LLED pri^aj imperatorius Konstanti- ka visus tų suvažiavimų pro
siunčia ir angliškų spausdi- ras padarė katalikybę oficialia tokolus. Tie protokolai pa
rodo,
sunių, kurie būna labai rūpės- imperijos religija.
...kad kiekviename
....
tingai paruošti, faktais pa“Pūvanti katalikybė supūdė ir Į vazjavime^Cjie jvyksta kasį emti, ir juos malonu skaity- susmugdė ne tiktai Romos irn-!met> ALl° ^minkąs pa
ti.
ipcriją, bet ir Lietuvą, ir Lenki- tiekia nuodugnų savo raporBet daugumoje aplinkraš-'U, ir kitus Europos kraštus, o tą, parodydamas, kiek kuri
čiai parašyti lietuviškai ir, v*s dėlto mūsų organizuoti pro- kolonija yra davusi per me
eikia pripažinti, parašyti fesoriai> organizuoti rašytojai. tus aukų, ir kiek kokiems
gera, taisyklinga kalba. Kai-|or?a"tzuoti
mokyti reikalams buvo išleista per
f . .
v- »
i -t
'redaktoriai ir kiti proiesionalai tuos metus. Iždininko rapor
tais juose būna pasakyta ne- Litos tiesos nei per įdklinanl?ji
maža it tiesos, tik gaila, kad . stįųia negali įžiūrėti. Jie negali tą visada patikrina iždo glo
Kubos studentų dalinys žygiuoja i manevrus Sierra
ta tiesa sakoma perdaug suprasti, kad Romos kunigai, bėjai, kurių yra 4, po vieną
Maestru
kalnuose Jame iš 400 yra 80 mergaičių. Jie
šiurkščiu tonu, o kai kada ir yra visais atvejais komunis- nuo kiekvienos srovės, ir jie
yra savanoriai, kurie padės kariuomenei, jei bus reika
duoda Tarybos suvažiavi
faktams neatitinka, ir tada; tams lygūs išgamos,
lo. Jų kuprinės, kaip matome, yra su USA ženklais.
jau pasidaro netiesa.
“Labai klysta tie. kurie neša mams savo raportus. Ir ne
Paskutinis
aplinkraštis, ’ skundus paštui ir FBI ir ko- buvo dar atsitikimo, kad jie
pavadintas “Apžvalga”, ai- lioja mus anonimiškais laiškais, būtų suradę iždininko apys
skina, kodėl ta literatūra 'sakydami, kad mes esame prie- kaitose kokių netikslumų.
Amerikos Lietuvių Tary
vra siuntinėjama. Leiskite šmgi Lietuvos nepriklausomybei,
Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį
bos
suvažiavimuose daly
kai kurias vietas pacituoti:- Jei nujaustume- ka;1 Lietuva
Iš kapų milžinų
“Mes leidžiam ir siuntinėjam tikra»
nors nepriklausys vauja ne kokie durneliai,
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
aplinkrašti dėlto, kad norim pa- nei Kremliui, nei Vatikanui, ir , bet laikraščiu redaktoriai,
Iš senųjų laikų . . .
Maironis
akyti lietuviams tą, ko jiems «a!ės pati save valdyti ir apsi- ,leisjnjnkai, rimti organizaįepasako
niekas
kitas.
Jei
mū-į^
11
^
’
ta
*
uz
tok
‘
4
Lietuvą
mes
!
c
įjų
vadai,
ir
jie
visada
tuos
— Tegul bus pagarbintas, i — Aš, tėve, priežasties
Vasario šešioliktoji
: susikaupimo progomis' rapOvtus užgiria. Tai ko gi
nežinau. Bet priežastis tu ų laikraštininkai nebūt Vati- ' ne*lk agituotume, bet ir
Maiki!
Tai
yra
lietuvių
tautos
į Kol Lietuvos padangėje
Bet šiandien aktua
rėjo būti, nes be priežasties ano satrapu pazooti, tai, De aukuotume.
— Labas lytas, tėve!
,
.
, , .
, ; verta Kalifornijos laisvama- prisikėlimo šventė. Prisikė- ;^elssis^^aįdys juodi-nraiūs
laus gyvenimo realybė rodo, , .
— Nelabai labas, vaike. niekas pasauly neatsitinka. abejo, jie pasakytų nors dali to, kad Lietuva gali būti tiktai ,
pasaka, kad surinktos limas iš gilaus letargo ir iš-lūkesys, tol Vasano 16 tun
I — Ju rong,»Maik! Tokių ką mūsų aplinkraštis pasako. Kremliaus arba Vatikano vai- aukos nenueina toliau, kaip sivadavimas iš kelių šimt— Kodėl?
švenčiama visiškiirnin: atsitikimų ant svieto dar ne- Gyvendami pačiam Meksikos pa- doma. Būkit tikri, kad jeigu I arybos “šarlatanų kiše— Kodėl?
ieny mes visgi gaunam visus
mečių vergijos. Kiekvienais
— Bedievybės pavietrė ! buvo.
ietuvių laikraščius* ir matom, šiandien komunistai būtų iš nius?”
metais šią dieną renkamės jami vis ryžtingiau. Niaga
— Buvo, tėve, buvo.
platinasi, tai vot kodėlLietuvos
išmušti,
tai
rytoj
virš
Nelabai
pagrįstas
ir
tas
;ad, pav.. Naujienos ir Vieny
susikaupimui, prisiminimui ros pusiausalvje š. m. VA
— Kur ir kada?
— Tai jau ne naujiena.
bė kalba apie kunigams nemalo tūkstančio kunigų jau važiuotu Kalifornijos LLED-jos tvirir pagerbimui savos tautos SARIO 16-tosios šventėje,
— Ar tėvas jau užmiršai, nius dalykus tik po to, kada Lietuvon, kad padaryti ją tokią, tinimas, kad kraštas, kuris
Tėvo galvoje visą amžių
tai bus vasario 20 dieną viejėgų pats apsiginti, didvyrių, paaukojusių gyvy
kad nelabai senai dar Lietu jau patys kunigai ir jų laikraš 1 okia šiandien yra Ispanija. Ko- neturi jėgų
“bedievybė” vaidinasi.
bes jos prisikėlimui ir tau-;toj
^u# parodytas se’ombija, Portugalija ir kiti ka
------ Lietuvos gyvas panosios
— Bet šitokių dzivulion- voje buvo nušautas pralotas čiai apie tai kalba. Naujienos ir talikiški kraštai, kur protes onai “negali tikėtis, kad jis bus tos džiaugsmo išreiškimui. —
Keleivis senu įpratimu yra ka
kada nors savystoviu ir ne
Jį parodys Montregų dar nebuvo, Maiki. Ar tu 'Olšauskas?
Šią dieną f
prisimename ir ' veikslas.
talikų vadinami ateistų laikraš ir kitų tikybų žmonės neturi priklausomu”. Juk visi žino, I
u
ietuvi
eatras pas
— Tai tik viena tokia ne
negirdėjai, kas per Naujus
čiais, bet faktas yra, kad šiedu jokių teisių. Tokiai išimtinai
ar bent turėtų žinoti, 1«1
“Milžino PaunksMetus atsitiko New Yorke? laimė, Maiki.
laikraščiai jau nėra tokiais, ko katalikiškai Lietuvai mes esam
-k
>
—
....
..........
vra
daug
tokių
k
^,ų,
^e
— Bet ir nelaimė, tėve, kliais' jie buvo prieš 30 ar 40 priešingi, kaip šiandien esam
— Na, o kas gi?
priešingi ir komunistiškai Lie-; užpulti negalėtų apsiginti, o vah?tvbi tarpe Tačiau nus-!
Tai P'a Lietuvos istorijos
— Ogi bedievis nušovė negali įvykti be priežasties- j metų atgal . . .
tuvai
Mes
nonm
matyti
Lievis
dėlto
issilaike
per
du
*
;
eidais
,
iūdesio
iškarpa
iš to laikotarpio, kakatalikų kunigą, kai tas nu j Praloto Olšausko nelaimės
“Lietuvių Profesorių Dr-jos.
kai prieiname Lietu. da Lietuva buvo pasiekusi
ėjo i garažą pasiimti savo priežastis buvo Ustjanaus- ri.'LiKo. A Kos ir kitų didesnių tuvą tokią, kokia yra Amerika, pasauliniu kai u n šiandien
tikrai
laisva
ir
demokratišką,
o
[organizacijų
susirinkimų
pradė•
•
i
cinutu
OC4L4
’
viia
laiev*
ii
-i
•
COUAC galybės aukščiausią
ramiai sau gyvena laisvi ir — —l, i_ came
kienė.
armobilą.
ne
tokią,
kokia
ji
buvo
papizmu
savisto
vūs
tarp
didžiųjų
kai-1
vos
.£
aI
yb
es
silpnėjimą,
jos
— Žinau, tėve; skaičiau
— Čia, Maiki, tavo teisy į jin as iškilmingomis pamaldoir nuo
kada
ji pradėjo
smetonizmo iaik. mynų. Visi žįno L„xembU,H^ti.
lš šio
istorinio
gyvo
mis, statymas naujų bažnyčių ir
laikraščiuose.
bė. Boba ne, vienam pridaro
kryžių, klaupimas prieš anda- tarpiu, kuomet kaimynai ją ga gą, Šveicariją, Daniją, Olan
— Nu, ii- tu man nieko bėdos.
ioką užsivilkusius šarlatanus ir lėjo kaip futbole spardyt, kada diją ir kt. Taigi matom, kad net tautinės dvasios sunaiki- paveikslo ir yra galimybė is
nesakai! . . .
Į — Nevisada, tėve, “bo- ' bučiavimas papai kojų už iš- tik panorėjo. Kraštas, kuris
nimą. Su liūdesiu prisime- pi'aeities pasisemti stipiybės
— O ką čia sakyti, tėve. ba”kalta. Juk tėvas žinai, ■' raukimą Lietuvos iš gyvųjų pats apsiginti nepajėgia, negali ir maža valstybė gali būt name galingųjų Lietuvos
iš istorinių klaidų pasimolaisva.
O
jeigu
jau
kuriai
tikėtis,
kad
jis
bus
kada
nors
Amerikoje nėra tos dienos, kad yra toks šventasis, ku ! .arpo — nėra ženklas, kad lietu
valdovų klaidas, dėl kurių ^y^i;
Šią iškilmingąją šventę
kad nebūtų kas nors užmuš ris vadinasi Stanislovu, ar siai dar galės kada. nors tapti savystoviu ir nepriklausom.’ — pasitaiko laisvės netekti, tai Lietuvą ištiko baisioji tra
jos
žmonių
pareiga
yra
ko

ypač
būdamas
tarp
tokių
plėšrių
ir laisvais žmonėne?
jungtinėmis jėgomis ruošia
tas.
edija.
krikščioniškų kaimynų, kaip vo voti, kad ją atgautų.
— Šiur, kad žinau. Lie
— Maiki, jeigu vienas
Nors Aušra ir Varpas tau lietuvių bendruomenės \VEkiečiai, lenkai ir rusai.
Suprantama,
galima
ar

gengsteris nušauna kitą, tai tuvoj per šventą Stanislovą
tą pažadino ir savanorių LLANDO ir ST. CATHAjų. Tėvas turbūt girdėjai
“Mes sakom ir pabrėžiam, gumentuoti,
kad lietuvių
nedidelė bėda, ba jų ir taip į cibulius sodindavo,
kraujas išpirko laisvę, bet RINES apylinkių valdybos.
apie Amerikos mormonus. kad VLIKo ir ALTos
išeivija
Lietuvos
neišlaisŠventės iškilmingumui ir
A menkoj perdaug. Ale čia i — Bet ar žinai, kodėl jį
Jie popiežiaus visai nepri satriotai Lietuvos niekados ne" vins; ir galima taip pat tvir neilgam, šiandien lietuvių
gražesniam vaizdui būtinas
buvo nušautas kunigas.
;šventuoju vadina?
pažįsta, bet kiekvienas mor šlaisvins. Lietuvos išlaisvinimui tinti. kad laisvės atžvilgiu tauta vėl vergijoj, vėl vyks
didesnis lietuvių susibūri
—
Ne,
Maiki,
to
tai
ne

— Amenkoje, tėve, visko
monas yra laikomas šven eikėtų turėti didesnę karišką klerikalizmas būtų negeres ta baisiosios tragedijos tąsa,
mas ir jei į ruošiamas Ka
ėgą, negu Chruščiovas, šitie
perdaug. Perdaug ir kunigų. žinau.
tu.
nių kaip komunizmas, bet tauta vėl ieško kelių iš ver nados Lietuvių Dienas susišarlatanai
yra
Lietuvos
laisvini—
Turėtum
žinoti,
tėve,
Beveik kiekvienoj parapijoj
gijos išsivaduoti. Gal dėl to
— Tai būtų gerai prie jų
negalima šmeižti vagimis ir
keletas minta. Klebonijose kad ir jis buvo užmuštas, prisirašyti, Maiki. Ar tu ži n.o biznyje tik dė! to. kad tas
ir gimė mintis: “Mokyki- lenkame tūkstančiais, tai į
šarlatanais tuos žmones, ku...
, . . . „
iznis
yra
labai
pelningas.
Tik
Vasario 16 dieną, kaip di
i Jis buvo Krokuvos vyskupu.
pradeda jau nebesutilptinai,, kur yra jų parapija? amislyk, žmogau, kiek tūkstan- rie rūpinasi ir dirba, kad |m“ ,s P.ra?t!es h'ald5.'
— Ar tai tu rokuoji, kad 'Jo pavardė buvo SzczepaPrasmingi ir gilūs Lietu- desnės reikšmės šventę, ti
— Jie turi daug parapijų, ių dolerių kas metas jie pajėgia Lietuva būtu laisva.
dėlto bedieviai tun juos šau !nowskis.
•vos himno žodžiai: “Iš pra kimės nemažesnio lietuvių
tėve. Jie valdo visą Utah škaulyti iš neprotaujančios ma
j — O kas ir už ka ji už- valstybę. Daug jų yra Kali sės! Ir tie tūkstančiai nenueina
dyt?
eities tavo sūnūs te stipiybę skaičiaus.
'mušė?
— Ne, tėve, aš nesakau,
jti tavu deaugus ar kaimv- semia” aiškiai nurodo lietu
Todėl nuoširdžiai kviečia
fornijoj ir kitur. Bet tėvo oiiau. kaip VLIKo ir ALTos
kad kunigus reikia šaudyt. Ir
me
ne vien artimuosius, bet
— Jis, tėve, žuvo dėl savo jie neįsileis.
arlatanų kišenius. Mikas Vaineskaito 'Keleivio”, para vių tautai gaires. Šiuos žo
“bedieviai” jų nešaudo.
plačių apylinkių lietuvius,
daugnoriško būdo. Perdaug
’ila apsiverkia kiekvieną kartą.
— Kodėl neįsileis?
»nk
išstrašvii
\nna m«- džius kartojame kiekvieno
— O kas buvo Kataliū- buvo godus, grobdavo že
je Vasario šešioliktosios kaip Hamiltono,. Toronto,
— Todėl, kad tėvas mėgs Kada tik išgirsta ‘ber.druomeni- <>>■- «iU
nas, Maiki, jeigu ne bedie mės turtus, dvarus, ir neno ti išsigerti ir pypkę rūkai. ninkus‘ kalbant, kad ALTe
šventėje ir kitomis tautinio Oshavos, Simcoe, Tillsoneikia
daryti
kokias
permainas.
vis, a?
burgo, Samios,, Londono,
rėjo mokėti valstybei mokes Jie negeria ir nerūko. Gyve
Kur dėtųsi Grigaitis su savo
ŽUVO
4
JAUNUOLIAI
— Koks Kataliūnas?
kurie visą laiką buvo Nia
čių. Lenkijos karalius Bo na labai švariai ir tvarkin
ienomis,
jeigu
jį
kunigai
iš

— Nugi tas, ką nušovė leslovas Antrasis pareikala gai- Profesionalų kunigu jie
garos pusiausalio didžiųjų
spirtų iš Akos sekretori.ius vie
New Yorko kunigą.
iškilmių svečiai. Laukiame
vo, kad jo valdomi dvarai irgi nepripažįsta. Kiekvie tos? Kaip ilgai Tysliava sėdėtų
Rochesterio, Buffalo ir ki
— Tėvas nežinai net kaip mokesčius mokėtų. Tarp ka nas vyras, susilaukęs 12 me savo kan itnicoj, jeigu ji kuni
tų Amerikos lietuvių. Kvie
jis vadinasi, o sakai, kad raliaus ir vyskupo prasidėjo tų amžiaus, gali būt kunigu, gų įsiur.dyti paranoikai skųstų
čiame ne į eilinę paskaitėlę
“bedievis”. Jis nėra joks piktas ginčas- Vyskupas vie jeigu tik gali aiškinti ki paštui ir koliotų laiškais, kai]
ar eilinius šokius, bet i VA
“Kataliūnas,”
bet italas šai karalių iškeikė ir eksko- tiems mormonizmo princi jie skundžia ir kolioja mus?’’
SARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
Alfonso Catalano. Ir jis ne munikavo. Todėl karalius pus. Bet nei vienas kunigas
Tai tik dalis Kalifornijos
didžiąją lietuvių manifesta
galėjo būti “bedievis”, nes atvyko bažnyčion, kur tas negauna algos ir neturi laisvamanių
aplinkraščio,
ciją.
prigulėjo Holy Cross katali vyskupas laikė mišias, ir ten klebonijos. Ir lobių jie ne bet užtenka ir to, kad skai
Programoje trumpas
kų parapijai; tą patį rytą pat, prie pat altoriaus ii nu krauna. Jie gyvena Kristaus tytojas matytų, jog jie lašo
KLB-nės Krašto Vaidybos
buvo bažnyčioj ir karštai dėjo. Vadinasi, vyskupas pavyzdžiu. Todėl jie ir va ir skelbia netiesą. Jie tvirti
pirmininko Stp. Kęsgailos
per mišias meldėsi. Tai pa žuvo kovoj dėl žemiškų lo dina save: “Šių dienų Kris na, kad Tarybos renkamos j
žodis ir prof. B- Sruogos pa
rodo, kad jis yra geras bių, bet popiežius skelbė jį taus šventieji.” Ir pas juos aukos Lietuvos bvlai vesti i
v
I
rašyta, B. Pukelevičiūtės re
“kankiniu” ir pakėlė į šven nėra tokio ištvirkimo, kaip “nenueina toliau kaip
katalikas.
YLI;
žisuota, “Milžino Paunkstuosius.
— Maiki, tas negali būt
pas kitus. Vieni kitų jie ne Ko ir ALTos šarlatanų kišemė”. Po trumpos pertraukos
teisybė.
— Tai visgi reikia džiaug šaudo. Jaunuoliai vieni pa šenius”. Kur gi jų įrodymas,
ten pat Merritton Commu— Tas turi būti teisybė, tis, Maiki, kad popiežius ši tys vakarais niekur neina. Į kad tos aukos nuskęsta “šar
nitv Centre Hali salėje sve
tėve, nes tuos faktus paskel tą biznį gerai prižiūri ir kas pasilinksminimus eina kar latanų” kišeniuose? įrody
čių
susipažinimas bei įspū
bė pati policija, kun jį suė tik nukenčia, tą padaro tu su tėvais ir su tėvais grįž mų jie neturi. Reiškia, jie
džiais pasidalinimas ir vai
mė ir kaltina kunigo užmu šventuoju. Kitaip mes visai ta namo.
skelbia giyną prasimanymą
šės.
šimu.
neturėtume šventųjų.
— Na, jau tu, Maiki, čia!ir šmeižia visuomenei užsi— Nu, tai pasakyk, už ką
— Be ptpiežiaus, tėve, perdaug tuos mormonus iš- tarnavusius veikėjusl)::\ton, Ohio. traukinys su\ažinėj<> autaninbilį. k tiriaWellando ir Catharines
jis tą kunigą galėjo šauti? gali būt dar daugiau šventų- gyiei. Užteks jau, užteks. ! Amerikoj yra plati spauinc
1 paaugliai. Jie visi užmušti.
Apylinkių Valdybos

Kalifornijos laisvamaniai

Maikio su Tėvu
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BOSTON

MOTERYS NULEMS
RINKIMUS

MOKYKIMĖS VALGYTI
-----------

KO KLAUSYTI —
ŠIRDIES AR PROTO?

-------Taip, visi valgome, bet
Buvusio prezidento Rošį rudeni vėl rinksime labai daug mūsų nemoka,
osevelto
žmona Eleonora
prezidentą, atstovų rūmų kaip teikia gerai valgyti,
narius ir dali senato. Parti- Mes nevisi težinome, kad kartą kreipėsi j garsų finan
jos jau ruošiasi rinkimams, nepakanka valgyti Įvairų sininką, kelių prezidentų
Dalyvausime juose ir mes, valgj, turinti visų mūsų kū buvusį patarėją Bernardą
motervs, ir, atrodo, mūsų nui maistingųjų medžiagų, Baruchą patarimo. Ją var
balsai galėtų nulemti tinki- Tas yra labai svarbu, bet ginąs vienas klausimas. Jos
mų vaisius, nes šiemet pir- nemažiau svarbu, kad mes protas sakąs taip pasielgti,
mą kaitą, spėjama, moterų, valgydami būtume geros o širdis priešingai. Kas da
turinčių teisę balsuoti, bus nuotaikos. Ir blogoki pietūs ryti?
Baruchas jai davęs tokį
daugiau negu vyrų.
ar vakarienė gali būti išPagal 1950 m. gyventojų pirkti geru pasikalbėjimu patarimą:
surašymo duomenis, turin- valgant, bet ir geri pietūs
“Jei abejoji, klausyk sa
čių teisę balsuoti vytų buvo gali būti be naudos, jei juos vo širdies, o ne proto. Jei
49,549,613, o moterų 47,853, valgvsime blogai nusiteikę. apsiriksi sekdama širdį, ne
694, bet 1952 ir 1956 metų
Todėl sėsdami prie stalo sijausi taip blogai“.
balsavimu duomenvs rodo, pamirškime viską, kas gadi
♦1ŪS V ATSTOVO ANGLI
kad moterų balsavo mažiau na mūsų ūpą, nekalbėkime
kaip vyrų. Vadinasi, nepasi apie tamsias mintis suke JOJE NAUJAS ADRESAS
naudojusių ta pagrindine liančius dalykus, būkime
Dabar jis yra toks:
demokratijos .teise moterų linksmi. Tik tada mūsų or
J. Venckūnas,
buvo daugiau kaip vyrų.
1, Raewcll Crescent
ganizmas iš valgio turės ko
Bet tas skirtumas 1956 m. daugiausia jam reikalingos
Orbiston, Bellshill
Lan&rkshire. Scotland
rinkimuose buvo labai ma naudos.

MOTERS SOTIS
ANDRIUS VALUCKAS

Salomėjos Nėries kūryba
Salomėja Nėris (tikroji pavardė Baėinskaitė-Bučienė. gimė Suvaiką krašte 1904 m., mirė 1945 m., taigi
tik 41 m. tegyvenusi, bet jos eilėraščiu palikimas gana
vertingas. 1938 r:, jai buvo paskirta valstybinė premija.
Velionė jaunystėj buvo katalikiškos jaunuomenės ei
lėse. vėliau pakrypo i-kairę, kol komunistų nebuvo ma
čiusi, jais kuri laika ž: \\-josi, bet vėliau nusivylė. Pir
mosios okupacijos metu komunistų išprievartauta para
šė nelemtąją "Poemą apie Staliną”, karui prasidėjus bol
ševikai bėgdami ir ją •lir afat išsivežė i Rusijos gilu
mą, po karo ji grižo Į Lieir.vą ir netrukus mirė.
Red.

Salomėja Nėris paliko puikių ir žavėtinų eilėraščių,
kurie savo lengvumu tinka gilaus jausmo dainai. Žinant
jos asmenini gyvenimą, tragiškus pergyvenimus, privers
Tik jau ne ta tt metą mergaitė, kurios kojas sulaužė
žas. Skaičiuojama, kad bal
o-'acocoeooooee&ooocoooocooe
automobiliui
susidūrus. Ji gaus ilgokai paguiti Chica
tiną čiulbėjimą bolševikų okupacijos metu, jos išgabeni
savusių
vyrų
tebuvo
vos
I
gos ligoninėj, kol galės vaikščioti, ir kas žino. kiek tos
mą Rusijos gilumon, grįžimą atgal tėviškėn bei karo per
206,000
daugiau. Turint Į
kojos bebus stiprios. Tai neatsargaus važiavimo auka.
gyvenimus, bus lengva suprasti ir Įsijausti i tuos liūdnus
galvoje, kad vis daugiau,
gyvenimo audros atgarsius.
moterų labiau politiškai su- j
Eilėraščiais ji apdainuoja savo išvaizdą, tarsi daili
sipranta ir kad moterų skai
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY
čius daug sparčiai auga,
ninkas nutapytų savo paveikslą:
LIETUVA BUDO, Stepono Kairio
NAS. virš 2C.OOO žodžių, 368 pus
negu vyrų, gyventojų statis-1 labai vaizdžiai ir Įdomiai parašyti
lapiai, kaina ............................ $4.00
Saule nudegusi, basa —
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi
tikos žinovai tvirtina, kad
iš miego. geriaus-a dovana kiek ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
Tu piemenaitė murzina!
V. FUNKIENĖ
viena proga, gražiais kietais vir
istorinis romanas iš žemaičių krik
šiais metais turinčių teisę
Tau akyse dangaus šviesa, —
šeliais. iliustruota. 416 puslaDių.
što laiku, kieti apdarai .... $3.50
rinkti
motei
ų
bus
net
3,
didelio formato. Kaina ____ $5.50
ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų
brangakmenius i jos paga
Tu man viena, viena, viena!
(19-39-1945J užrašai. Pirmoji da
Jau dvejus metus jie kar
283,000 daugiau negu vyrų. DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” lis
mintus
žiedus.
Kai
ji
papra

453 psl. Kaina ....................$4.50
Žiedų nei auskaru brangių,
tu dirbo, bet vienas antro
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
Po dešimties metų tas
šė, ar jis neturi jos ieškomo
minimai, 40J psl.. kaina. .. .$6.00
TEORIJA. Trumpai ir
nebuvo matę. Jis turėjo di
Nei šilko rūbu neturi, —
brangakmenio, jis atsakė skirtumas jau bus 4,687,000, jS05 METAI. Kinro Bielinio atsimi SOCIALIZMO
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
Plaukuos iau — gėlės iš rugių,......... deliame mieste Įmonę ( ku neturįs tokio, bet ištraukė o dar po 10 metų net 5.500,- nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
menės santvarka • ir kodėl ii dar
keisis.
Kaina ....................... 25 Ct.
rioj
buvo
apdirbami
brang

Kaina ..................................’— $6.00
C veide — šypsena skaidri,
mažą dėžutę, išėmė nedideli ‘ 00^;
akmeniai ir dirbami dirbti
Vadinasi, jei visos mote ŽVILGSNIS I PRAEITĮ. K. Žuko i- IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
Nerūpestinga jaunystė skamba jos pirmuose eilė- niai akmenys, kurie galėjo brangakmeni ir padavė jai.
liškio meistriškas aprašymas, kaip
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
rys vienodai balsuotu, jos
karui einant prie galo tūkstančiai
na ......................................... $5.00.
raščiuose:
Tai
buvo
tikrai
ypatinlietuviu bėgo Į Vakarus nuo ru
blizgėti beveik kaip tikrieji- gas akmuo. Jis blizgėjo vi-lf3'^, Į***“ ,visus’ tu,os
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00
PASAULIO
LIETUVIU
ŽINYNAS
Anksti rytą parašyta
Jis turėjo kelius padėjėjus,
!
kandidatus,
kuriuos
norėtu•
paruošė
Anicetas
Simutis,
daugy

Daug naujų skambių vardų —
kurie dirbo kartu su juo, o somis spalvomis, bet visos Bet visiems žinoma, kad ir bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis SUŽADĖTINĖ. -T. Titinio 15 trumpu
apie lietuvius visame pasauly.
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
AC 1,' O 1 I V t*.«*
versiu L**w*/v*% nv;cnoi..j
kiti dirbo savo cv-venamo- jos buvo lyg kokia migla Irnntprn nagini ns skiriasi ir 4GJ
nsl. Kninn ........... ............ S6.50
Ta migla kartais ■
.
, ,
siose vietose ir savo atliktus uždengtos.
Paer I.agerkvi<to istori
Nuo rytų lig vakarų.
visai užstodavo blizgėsi, 'os..vls<? neba.suos uz tuos „azoji ijetuva r,ar»w o™ BARABAS.
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
darbus
atsiųsdavo.
Žemė kryžkelėm žegnojas —
mijų. Kaina ............................ $2.25
kartais rėžiančiu aiškumu
kandidatus. Tae.au,, bg-.. J.
Ji
buvo
viena
iš
tų
padė

pro ją prasiskverbdavo de- -ie! ^s. v,s°s. Panaudotų
Ji keleiviams be sparnų
SENAS KAREIVIS MATATUTIS,
jėjų,
kuri
gyveno
tolokai
savo teise, tai turėtų-milži-; LENGVAS bcdas išmokti angJono Jankaus pasakojimas apie ne
Pavergė dulkėtas kojas
gantis spindulys.
paprastų žemaiti, kuris daug ka
---- Įtakos
-a_i---- ----------------------LIŠKAL Geriausms vadovėlis pra
nuo miesto. Ji dirbdavo žie
niškes
rinkimų vaii
nadarė. tik vieno daikto nenadarė.
dedantiems;
angliškai
mokvtis.
Aš su saule ateinu.
—
Tai
kaip
tik
tiks
mano
kuri tikrai turėjo padaryti. 237 pudus ir siuntė jam, kad pa
ims.
i •
v i ••
v SloiTIS.
duoda ištarimų, angliškus pasikal
s’eniaL Kaina ........................ $3.00
žiedui,
—
susuko
ji,
—
ar
as
bėjimus. Kaina .................... 75 Cnt.
Anksti rytą baltos laumės
rinktų tinkamus brangak
i- - a_ -x- • i •
iDabartiniame
kongrese:
ŽEMĖ DEGA, J Savicko užrašų an
galiu
JĮ
turėti
ir
kaip
vadit&
.
a
tiĮ
.
17
mo
t
er
ų,
iš
jų
vie-i
marlborouch
s
i
.
ithuanian
troji dalis, 414 psl. kaina —.84.50
Laimę lėmė man jaunai —
menius. Ji gvveno mažame
nasi
sis
nuostabus
brangakna
(repubIikon
ė
:
Ir išbūrė ir nulėmė
ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
jaukiame miestely ir žiedus
• v • kytis angliš'ai kalbančiam, 144
menis?
rašytojos pirmojo karo metu
dirbdama ji vis galvodavo
Jauna būti amžinai.
Margaret Chase Smith 1S I psl., kaina ... .................... $1.25 sų
Amerikoje parašyti vaizdeliai su
__________
.. ____
s.
—; Taip, Tamsta gali JI,Maine). Kol kas atrodo, kad Į
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
anie
nežinoma
ateiti.
Saulė žeria anksti rytą
kaina .........................................50 Ct.
I DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
Ji turėjo 3 žiedus, kuriuos
^31P
vadinasi, as
vjsos, išgkyi-us kongresPRADAI. Populiari ir naudinga
Daug auksinių valandų,
knyga šių dienų klausimams su LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
ji nuolat nešiodavo. Kiek-Sdar ri€Z!nau: Be? . P_aĮlklte monę Sid Simpson, republiParašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
prasti. Kaina ............................ 50c.
Rytą auksu parašyta
vienas jų turėjo vardą ir jai Įav0 Z1.edą c.la’ as Jd^iu tą konę iš Illinois, savo kandiAmerikos lietuviams, 144 pusla
Savo vardą aš randužinemą savotišką reikšmę.' brangakmeni
ir
atsiųsiu Batūras statys ir šių metų DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne pių. Kaina ................................ $1.00

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Žvilgsnis

Jaunystė ir meilė skamba sekančiame eilėraštyje:

užmirštamas aprašvmas. ka iis ir

jo nelaimės draugai iškentėjo na CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
Antdešinios rankos ji nėšio-£ums Kalėdoms, — kaioėjo„lapkričio rinkimuose. Be jų,
trijose dalyse, kiekviena dalis po
cių koncentracijos stovykloje. 48$
52. ara visos 3 dalys........... $6.00
puslapiai. Kaina .................... $5.00.
Sužydėjo pievų gėlės
į bus ir nauju kandidatų.
jo du žiedus: “Praeitis“ ir J1S*
iKiek ju bus išrinkta, daug MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
Lig vienai —
“Liūdesys“.
M. Michelsonienė, 250 ivairių lietu,
riaus ya^i’iškio romaras. 514 nsl..
pareis ir nuo moterų balsuoSužydėjo visos gėlės
Jie buvo pagaminti dar Į
visko ir kitu fantu vaigių receptu,
kieti viršeliai Kaina ........... $5.00.
132 puslapiai, kaina .................. $1.25
Sužibėjo žvakutei ant ma- tojų.
jos tėvynėje iš sunkaus rau
’ '
Man jaunai.
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valec
ko romanas Įš 1935 me'ų Suvalki POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo
dono aukso. Ant kairės ji
____
_ aites. j
Aš surinksiu lauko žiedus
R. M.
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
M. Vafadkos parašyta knyga.. 250
nešiojo .grakštų graviruotą Ji-^emė'iftažą, gražią dė-'
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380
puslapiu. Kaina.......................... $2.50
Lig vienam —
psl. Kaina.................................$3.00.
žiedą; kuri vadindavo “Sva- įžutęįatidarė ją, išėmė iš jos
KISS IN THE DARK. J. Jazmino
Aš surinksiu lauko žiedus
Pakalbinkim draugus ii
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valucanglu kalba sodrūs vaideliai. Kai
jone”, nes jis dar buvo nau- savo žiedą su jo įdėtu
Tau manam.
ko romano antroji dalis. 426 pus
na kietais viršeliais $2.00, o mink
jas, dar nebuvo susijęs su brangakmeniu ir užsimovė kaimynus užsisakyti “Kelei
lapiai. Kaina.............................$4.00
štais viršeliais ........................ $1.00
Plaukia plaukia baltos burės
daug išgyvenimų. Tas žie-;ant piršto. Pakėlė savo ran
71, na matams S4.
ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
Per marias,
kolaičio romanas trijose dalyse.
das jai buvo malonus ir ką, kad geriau galėtų pasimanas iš Žemai-'iu Kalvarijos pra
Autorius, pats buvęs kunigas. ap
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00
gražus, bet ji norėjo turėti' džiaugti spalvų žaidimu ir
Mano dainą neša vėjai
rašo, kaip kunigas Vasari; išsiža
IP. ČIA SEKASI
dėjo kunigystės dėl•1 moterystės. VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
dar ketvirtą žiedą — nepap !. . . sustingo: jokių spalvų
Per girias.
Visos trvs dalvs j ristos i yumų ■ toks tvanas buri ir kr apie tai sa
rastą žiedą. Žiedą su tokiu nebuvo tame
knvgą. kieti viršai, 601 puslapis.
akmenyje,
ko mokslas? Kaina ........... 25 Cnt.
Už tų marių kyla bokštai
Kaina ..................................... S6.00,
akmeniu, kuriame viso pa vien tik migla. Ji sukinėjo
SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOL
Ateities —
LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo ! ŠEVIZMAS. Pagal Kautsk;, nau
saulio grožis spindėtų. Ji žiedą ir šiaip ir taip, bet
meninių formų nlėtoiimosi pagrin
Šviesūs šviesūs tavo rūmai —
jausiomis žiniomis papildyta tuo
jau pagamino toki žiedą šil blizgesio negalėjo pastebėti.
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.
Be nakties.
ga
su
daugvbe
paveikslų,
gerame
tos aukso spalvos, bet vis ne
— Gal jis ne tą akmeni
popieriuje. Kaina .................... $8.50
SOCTAIJZ'HAS IR RELIGIJA. Pa
Skamba vasaros auksinės
galėjo rasti tinkamo brang įdėjo? — pagalvojo ji ir
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu,
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ketunas. Kair.a............................ 25 Cnt.
Tau jaunam.
akmenio.
„rios namu ūkio aoronomės: E. Drąpradėjo atidžiai akmenį tir
sutienė. O. Radait’onė. E. Starkie- TIPELIS, juokingas Pulgio AndriuNenorėjo ji nei raudono ti. Tikrai tai buvo tas pats
Skamba skamba mano dainos
rė ir A. Sližienė. Didelio formato,
šio romanas, 240 psl. kieti virše
su daug paveikslų. Kieti apdarai.
žemiško rubino, nei šalto akmuo — jį gerai atpažino.
Tau vienam!
liai. Kaina ................................ $3.00
Kaina ......................................... $7.50
i
KELIAS T SOCIALIZMĄ.
Vakaro smuiko garsuose ji vėl grįžta prie meilės blizgančio deimanto, nei vi- Atsisėdo prie eglaitės ir
SIAURUOJU TAKELIU,
K. B. TAVO
liojancio, bet tuščio akva kiek susimąstė. Po akimir
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas
Kriaučiūno
atsiminimai
iš
Lietu

motyvų:
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
marino, nei turtingo, pasi kos nusišypsojo . . . suprato.
nimo.
178
psl.,
kaina
...........
$2.00
Skundžiasi smuikas — ašaros žydi
KODĖL AŠ NETIKIU T DIEVĄ?
tenkinusio savimi safiro.
Ji
suprato,
kodėl
tas
ak

Atvira nuomonė, Įdomūs argumen
TIKRA
TEISYBĖ
APIE
SOVIETU
Ilgesiu virpa valso aidai:
Savo sieloje ji turėjo aiškų muo tada pas jį taip žėrėjo,
tai.
Kaina ............................ 20 Cnt.
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
Kai mylimasis namo palydi,
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
to akmens vaizdą, bet gy nes kada jis jį jai padavė,
mo istorija ir valdyme praktika. JUOZAS STALINAS, arba kaip
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs
venime ji jo negalėjo rasti. ji ne į brangakmenį, bet į jo
Širdis plasnoja, dega veidai.
Jabai daug informacijų, 96 psl.
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
Kaina
.....................................
50
Cnt.
Ji labai norėjo prieš Ka akis žiūrėjo.
Supasi žvaigždės plačioj padangėj,
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS DĖL LAISVOS LIETUVOS. T.ietnlėdas tą tinkamą savo žie
Supasi lapai mėnesienoj,
vos socialdemokratu raštai dėl bol
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
dui akmeni rasti, žiedą pa
bai
daug
paveikslų,
255
psl.
gera
Gėda yra ne Į purvą Įkristi, o
Koks žiedas skečias jaunoj krūtinėj?
voje. Kaina............................25 Cnt.
popiera.
Kaina
........................
$5.00
vadinti “Ateitis” ir per Ka purve pasilikti.
Koks aidas virpa tavo dainoj?
SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nuo AR ROMOS POPIEŽIUS VRA KRI
lėdas jį užsimautiItalu priežodis
STAUS VIETININKAS? Parašė
seniausių laikų iki Lietuvos ne
Mirtis — gyvybė, ašaros — džiaugsmas,
kunigas M. Valadka. Svarbu susi.
Visai netikėtai prieš Ka
priklausomybės galo 1795 metais.
pažinti. Kaina ........................ $1.20
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
Visur šešėliai kloja takus,
lėdas reikalai privertė ją
ADMINISTRACIJOS
veikslų, 396 psl., geras popierius,
vykti į tą miestą, kuriame
kaina ......................................... $10.00 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU
Tik tavo dainos — mano pasaulis,
PRAŠYMAS
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI.
buvo Įmonė, su kuria ji dir
RĖŠ, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.
Tik tavo akys — mano dangus.
MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 VLTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
bo.
Ji
nuėjo
ten
susipažinti
“
Keleivio
”
administraci

psl.. didelio formato, gera popie.
Vakaro smuiko mylimos dainos
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė
ra, kaina.....................................$2.50
su savo “šefu” ir ta proga ja praio mielųjų Keleivio
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00
Lanksti
filmų
žvaigždė
Sapnais sūpuoja ilgas naktis,
paieškoti norimo brangak prenumeratorių, kurie kei
Jar.e Russell dainuoja ViaUžsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
Kad nenutiltų, kad nenumirtų,
reggio naktiniame klube
menio.
čia adresus, pranešant nauKol mano ryto saulė prašvis.
KELIEIVIS
Italijoje su dideiiu pasise
Keista jai buvo paspausti ą adresą nepamiršti parašy•
•
•
_
•
kimu.
636 East Broadway
-jSo. Boston 27, Mass.
t jam ranką, kuri įdėdavo ti ir
(Bus daugiau)

No. 2, Sausio 13, 1960

Puslapis septintas

KELEIVIS, SO. BOSTON

VIETINES ŽINIOS
Jauku* tėvų komiteto
pobūvi*

paskelbimą
vasario 14 d.

SLA 43 kp. susirinkimas

SI KARTĄ RE CIGARO

SLA 43 kuopos nariams
pranešama, kad narių susi
rinkimas bus sausio 13 d. 7
vai. vak. L Piliečių Dr-jo6
patalpose. Bus renkami: fi
nansų sekretorius, organiza
torius, daktaras-kvotėjas, li
gonių lankytojai ir maršal
ka. Narių dalyvavimas bū
tinas.

Lituanistikos Mokyklos
ALTo skyrius sausio 8 d.
Tėvų Komitetas sausio 10
buvo
susirinkęs posėdžio,
d. surengė metinį pobūvį, į
kurį susirinko pilna Lietuvių kuriame aptarė Lietuvos ne
Piliečių Dr-jos salė. Vadina priklausomybės paskelbimo
si, Bostone dar yra nema minėjimą. Jis bus vasario
žas būrys lietuvių, kuriems 14 d. So. Bostono aukšt.
Valdyba
mokyklos
salėj
(Thomas
labai rūpi savąją mokyklą
remti. Toks didelis pobūvio Park). Mininėj daly jau su Makaitis, Karosas pirmųjų
dalyvių skaičius davė pa tiko dalyvauti Bostono Miš tarpe
grindo Tėvų Komiteto pir rus Choras ir Tautinių Šo
mininkui inž. J. Vasiui ir kių Sambūris.
šeštadienį, sausio 9 d.
mokyklos vedėjui K. Moc
Cambridge
“Y” patalpose
kui savo kalbose pasidžiaug SLA 328 kp. susirinkimas
prasidėjo M a s s a chusetto
ti ir pareikšti įsitikinimą,
Kuopos metinis susirinki moksleivių šachmatų varžy
kad mokykla galės ilgai
veikti. K. Mockus pabrėžė, mas bus šį penktadienį, sau bos. Dalyvauja 45 žaidėjai,
Winston Churchiii. 85 metų amžiaus, ši kartą lipa į
lėktuvą be cigaro. Jis išvyko • Prancūzijos Rivierą
kad dabar mokyklą tvarko sio 15 d. 7 vai. vak. Lietu jų tarpe 4 lietuviai. Po trijų
atostogų.
*
“jaunimas”. Tėvų Komitete vių Piliečių Dr-jos “Lounge” ratų po 3 taškus turėjo Algis
Makaitis,
Gintaras
Karosas
beveik visi yra pirmojo sky kambary.
siuntė vaiką pranešti gaisri
Visi nariai būtinai daly ir kt. Po 2 taškus turėjo Išėjo nauja* L.
riaus vaikų tėvai, mokyklo
Juozas
Venckus
ir
ALeo

Enciklopedijos
tomas
ninkams apie gaisrą. Vaikas
je jau mokytojauja Vilija vaukite, nes yra daug svar navičius ir tt. Varžybos bus
Čepaitė ir Dalia Ivaškienė, bių reikalų aptarti. Kadan tęsiamos šeštadienį, sausio j Lietuvių Enciklopedijos pranešė dviem gaisrininkų
kunos yra baigusios šitą gi fin. sekretorius išvažiuo 16 d. ten pat.
devynioliktas tomas jau komandoms apie gaisrą ir
ja, tai bus proga sumokė
mokyklą.
siunčiamas
prenumerato greitu laiku atvažiavo gais
Meninę programą atliko ti nario mokesčius, nesumo
riams. Jis prasideda žodžiu rininkai iš dviejų miestelių.
Antrasis
“
subatvakaris
”
kėjusieji
galite
būti
suspen

Rūta Dačytė (skambino pia
“Mintis” ir baigiasi “Naro- Bet užuot gesinti gaisrą,
ninu), Uogintas Kubilius la duojami. Kito susirinkimo
nowicz”. Tą tomą redaga •gaisrininkai pradėjo ginčy
sis, kam tenka gaisras ge
Sausio
23
d.
7
vaivak.
greit
nebebus.
Dar
galite
bai gražiai paskaitė satyrinį
vo Pranas Čepėnas.
sinti. Jie ilgai ginčijosi, o
vaizdelį “Tėvai ir vaikai”, apdrausti jaunuolius už Tautinės S-gos namuose bus
namas tuo tarpu degė, kol
antrasis
“
subatvakaris
”
—
o Tėvų Komiteto vicepirmi $1,000 tik po $3 metams.
visiškai sudegė. Pagaliau
kavutė su programa ir šo Rinkimų išlaidos
ninkės Onos Ivaškienės pa
Valdyba
gairininkai ginčus baigė ir
kiais senimui ir jaunimui.
ruoštos 6 mergaitės pašoko
Oficialiai paskelbti mies viena komanda ėmėsi gais
“Snaigių šokį”.
Laimėta prie* Harvard
to
majoro kandidatų rinki rą gesinti, bet namai jau
Serga S. Tamošaitienė
I. Galinienės vadovauja Grauduate
mų išlaidų duomenys rodo, buvo supleškėjęs . . .
mos šeimininkės beveik
Teismas išsprendė, kad
Stasė Tamošaitienė, gyv. kad Collins išleido $136,180
viską pačios pagamino ir to I šeštadienio vakare So.
ir
laimėjo,
o
pralaimėjusis
gaisrininkai
nėra atsakingi
dėl gardžiai visus net tor Bostono Lietuvių Piliečių 597 Seventh St., So. Bosto
; už Matlock padarytus nuos
tais pavaišino. F. Karosienė Draugijos pirmoji šachmatų ne, praeitą savaitę paguldy Powers išleido $203,542.
tolius. Esą. įstatymas lei
tvarkė loteriją, kurioj kiek komanda,
tarpklubinėse ta Carney ligoninėn. Lin
džia savivaldybėms kurti
vienas ką nors galėjo laimė Bostono pirmenybėse įveikė kime ligonei greičiau pas Motino* laimėjo
gaisrininkų
komandas, bet
ti.
1 Harvardo Graduate santy veikti.
Massachusetts aukščiau visiškai neverčia jų tą daryBuvo jaukus, malonus ir, kiu 4-1. Pirmoj lentoj K.
sias teismas nutarė, kad .ti. Todėl gaisrininkų koman
reikia manyt, komiteto ka Merkis sužaidė lygiom su J. Gaidelio kūriny*
Westem Electric bendroves dos nėra atsakingos. iei
sai pelningas pobūvis.
įkeiių metų Bostono meiste amerikiečiams
Lawrence 85 darbininkės, gaisras padaro žmonėms
riu ir lietuvių pereinamos
Ž-is
atleistos
dėl gimdymo, turi nuostolių, visvien ar tie nuodovanos laimėtoju Shalby
Brookline skaityklos sau
Lyman: talkininkas Aleksis sio 13 d. ruošiamo koncerto Iteisę gauti nedarbo pašalpa, stoliai butų kilę dėl gaisriPabaltiečių Dr-jos
Klinoff, Jonas Starinskas ir programoje yra komp. Ju | Tokių bylų dar bus apie ninku blogų mašinų, dėl
”
vandens trūkumo, ar dėl kosusirinkimą*
Petras Kontautas pelnijo po liaus Gaidelio simpfonija 300.
__________________
kių
kitokių priežasčių.
į tašką, Leopoldas Šveikaus smuikui ir fortepijonui.
Sausio 10 d. buvo metinis kas — pusę.
GAISRININKAI
-----------------------------susirinkimas, kuriame dr.
Lietuvių B praeitą penk Kaip išmintingai sunaudoti GINČIJASI — O NAMAS
BET LAI DIEVAS
Marija Gimbutienė pasidali tadienį pralaimėjo prieš savo pinigus
DEGA
PAJUOKAUJA
no savo Europos (Čekoslo Johnson klubą 4-1. Tašką
vakija, Lenkija ir kt.) kelio pelnijo tik Herkulis Strolia.
Agnės Matlock iš N. HyPoetas A. G. kalba apie
Šituo klausimu So. Bosto
nės įspūdžiais, meninę pro
—
no viešoji skaitykla rengia 'de Park, L I., N. Y., aps meilę ir sako, tegu tik Die
gramą atliko Irena Mickū- Į Niujorką ir atgal už $10.87 4 pranešimus su diskusijo kundė dviejų Long lsland vas pajuokauja ir duoda tau
nienė (sopranas), jai akommis. Pranešimus darys žy miestelių gaisrininkų Įstai senam plaukų bent saują,
ponavo latvė Mara Eferts.
Nevv Haven geležinkelių mūs finansų specialistai. Jie gas dėl jai gaisro padarytų tu ir vėl mylėtum iš pra
Į valdybą iš lietuvių iš bendrovė nuo sausio 9 d. at bus ketvirtadieniais (sausio $12,000 nuostolių.
džios.
rinkti : F. Grendelytė, I. Ga pigino kelionę iš Bostono į 14, 21, 28 ir vasario 4 d.) Į Buvo taip: jos namas
Meilė didelis dalvkas, ji
linienė, L. Švelnis, dr. Br- Niujorką. Biletas iš Bostono 7:30 vai- vak. skaityklos New Hyde Park miestely ir burtai, ji ir kančios, mei
Galinis, dr. B. Mikonis, Č. į Niujorką ir atgal atseina patalpose (646 Broadway, užsidegė. Mrs. Matlock pa- lė — lobis ubagų!
Mickūnas ir inž. V. Izbickas. tik $10.87, bet tenka va greta Keleivio įstaigos), jė-'
Adv. A. Shallna yra teisi žiuoti ir grįžti naktiniu jimas nemokamas.
nis patarėjas, o prel. Pr. traukiniu, kuris išeina prieš
Daktaro Pilkos
Juras yra Patariamosios Ta pat ar tuoj po 12 vai. nak
rybos narys.
ties.
SENATVĖS - POILSIO NAMAI
KNYGOS JAUNIMUI
VAISTAI LABIAUSIAI YRA REIKALINGI ŽIEMĄ
MES SPECIALIZOOJAMkS JŲ SIUNTIME
Asaiobron 100 tablečių (astma) ............................................ f9 an
Aspirinas (Bayer) 250 tablečių (nuo šalčio ir galvos skaud.) $1.55
Aureomicinas po 250 mg. 16 Kapsulių (antibiotikas) ........... $9.45
-•? Aureomicinas tepalas 3% 1 uncija ....................................... $3.20
Benekardinas 100 tablečių (širdies ligoms) .......................... $8.95
-- Capsolin 4 tubes (nuo reumatizmo) ....................................... $2.60
’R F. 99 20 kapsulių (odos ligos) ...........................................
$3.20
Irgapyrin 50 tablečių (nuo reumatizmo) .................................... $5.65
"•'* I^irgactil po 10 mg. 100 tablečių (neurozė)............................$2.35
Kepenų ekstraktas Forte, 6 ampulės po 1 CC (anemija) ....$4.10
•S Penicilinas Proc. oily 1x10 cc (3.000.000 vienetų) .............. $1.30
& Penicilinas C rystai. 10 x 100.000 vien............................................. $2.10
’Š Penicilinas Lozenges 250 tablečių ............................•.............. $2.00
Robaden 12 ampulių (žaizdos vid.) ............................................ $7.05
# Seromycin-Cycloserin po 250 mg. 40 kapsulių (džiova) .... $23.60
Serpasil po 0.1 500 tablečių (aukštas kraujo spaudimas) .. $6.20
# Streptomicinas 10 gramų (džiova) ............................................ $3.50
Vitaminai A&D (Halisterinas) 100 kapsulių ........................... $1.05
* Vitaminai B Complex Forte 100 tablečių .................................... $1.20
Vitaminai B.12 po 20 mcrs. 100 tablečių.................................... S2.75
Vitaminai C po 50 mg. 100 tablečių............................................ $1.00
Vitaminai D (Calcivitan) 100 tablečių ........................................ $1.20
Vitaminai E po 10 mg. 100 tablečių ...,.................................... $2.50
i’.- Multivitaminai 500 tablečių............................................................$3.75
—ir visi kiti vaistai—
—Taip pat: Vaikų preparatai. Dantų gydymo medžiaga, Medicinos
ir Chirurgijos prietaisai. Klausymo aparatai ir Akiniai—
MES SIŪLOME NEMOKAMĄ GYDYTOJŲ PATARIMĄ
I aukščiau paduotas kainas įeina Sovietų muitai. Pridėkit tik $6.50
prie viso paketo kainos.
Mes galime siusti vaistus (išskyrus skystame pavidale) kartu su
drabužiais ir avalyne. Reikalaukite mūsų GENERAL CATALOGUES.
kur rasite gatavų rūbu ir odinių žaketų, vilnoniu medžiagų apsiaus
tams. kostiumams, suknelėms, sv-terių, šalikų, šiltų apatinių, ant
klodžių. lovos uždangalu, rankšluosčiu, batu. odos batams ir laikrodžių.
Prasykit ir mūsų surašo STANDARD FOOD PARCELS.

«
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*

TAZAB
51 Reservoir S». CAMBRIDGE, Msss. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdara* visą laiką)

I

Jei jaunas nepamėgs
knygos, jis jos neskaitys ir
suaugęs. Todėl tėvai turi
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnės gra
žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai
papuošta paveikslais, 56 psl., kai
na ........................................... $1.30.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota,
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina ...............$0.95.

PASAKĖČIOS,
A.
Giedrius,
knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios, 175 psl., kaina $2.00
NAKTYS KARALISKIUOSE, Liu
do Dovydėno apysaka, 168 psl.,
ka-na ....................................... $2.00
MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psL.
kaina ....................................... $1.50.

DVYNUKĖS, N. Butkienės apysakaitės vaikams, 34 psl.,
kaina ................. .......... $1.00
JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI, {domūs pasakojimai
jaunimui,
108 psl.,
kai
na ................................ $2.00
LEKUčIO ATSIMINIMAI, A.
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl.,
kaina ............................ $2.50

t

Apie meilę skaitytojai ras
Jieškojimai
puikias eiles 1960 metų Ke
Aš. Stanislovas Guravičius, paieškau *
leivio kalendoriuje.
avo brolių Vinco ir Jurgio Gurevičių *•
Keleivio 1960 metų ka | iš Mikaiuukos kaimo, Kalvarijos par. ’
Suvalkų gubernijos. Vincas atvazia- „
lendoriuje yra daug įdomių vo
Amerikon 1911 m. ir gyveno S
N. Y., o paskui persikėlė
straipsnių, informacijų, ei iBrooklyne,
Worc?ster, Mass. Jurgis atvažiavo ~
lių ir juokų. Jis įdomu skai 1906 m. į Bostonų, gyveno Chicagoj, '
išsikėlė i Oaklar.«i, Calif. x
tyti ir iš jo daug ko galima paskri
(IMI m.). Jie patys ar juos žinan
tieji prašom rašyti:
pasimokyti.
S. Guravičius
* • **
Kalendoriaus kaina tik
":’l W. \Yestern Avė..
Muskcgoa, Mich.
(3
50 centų. Pinigus ir užsaky
mus prašom siųsti:
SVEIKAS GYVENIMAS
Kas nori sveikai pagyventi ant
farmos, yra vieta. Dirbti nereikia.
Prašau pranešti. Gali būti pensinin
kas ar ne. vieta labai graži, netoli
Am-terdam, N. Y. Rašykite:
M r. Joseph Baltrūnas
Cobleskill, N. Y.
(3)

“KELEIVIS”
636 E Broadway
So. Boston. Man

UŽSAKĖ LAIKRAŠTI
DOVANŲ

MUILAS AR MOSTIS?

Bruno Klemka iš Chica
go, III., užsakė laikraštį sa
vo dėdei Antanui Urliui,
Chicagoje.
•
George Ramonat iš Peely, Pa., atnaujino prenume
ratą ir užsakė kalendorių
M. Bučkiui, Australijoje.
•
Richard Karat iš Warehose Point, Conn., užsakė
laikraštį ir kalendorių savo
seneliui Simon Karat, Sr.,
ten pat.

Ona Zinkevičienė iš Chi
cago, I11-, užsakė laikraštį
savo draugei Mary Janus,
Franklin, III.
D. T. Bernatotvicz iš Pai
ma, Ohio, atnaujino laikraš
tį ir užsakė kalendorių AV.
J- Bernatowicz’ienei Worcester, Mass.
•
P. Višnauskas iš Cleveland, Ohio, užsakė laikraštį
ir kalendorių Anei Krunkaitienei, ten pat.
;
JŪS DABAR

Galit Aplankyti

Vilnių

ž
į
į
i
i
i
i
į
ž

j Mes organizuojame grupines ž
jir pavienes keliones į Vilniuj
į Mes išrūpiname jums vizas. (

Bet tu kad pasninkauji, mostyk sa
vo galva ir prausk savo burną.
Mt. 6 ; 16-17.
Gaukite to muilo ir mosties dova_
nai. Rašydami prisiųskite atsakymui
pašto ženklą.
Alek Armin
3444 Mass. St.
Gary, Indiana
(7

Sulaikykit
SAISOS ODOS IR EKZEMOS

Niežėjimą
Nuostabi pagalba sų Tropicanos
mostim. Turėsi švelnią odą. varto
damas ' tą greit veikiančia mostį.
Nuostabiai pagelbsti nuo niežų, ekzemos, spuogų, juodų porų, odos
plaišėjimų, ir kitos
odos
ydų '
nuo išorinių priežasčių. Garantuoti
rezultatai.
Pri«iųsk $2.00 už bonkutę ($2.50
Kanadoje). Išbandyk 10 dienų mūsų
rizikon. Garantuotai grąžiname pi
nigus.
TROPICANA. Dept. 5.
P. O. B«x 30 >
Clinton. Ind.

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimbaras gerai
nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi
i kanalo uždegimo ir
nuo odos išbėrimo.
Ramunės žiedai europiški ir Ramunės
arbata yra visada
gerai išsigerti.
Medleva Žievės yra vienos iš gėriaosių dei vidurių ūžkieiėjiiūS.
Pas mus galite gauti visokių žolių ir šaknų, kurios tik randasi
kur pasai’lvje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos
žiedų medaus, dobilų ir orenčių
medaus. Medaus per paštą nesiunčiame.
Alex. Mizara
414 W. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.
Užeikite j AIexander’s vietą.

ŽODYNAS

A LALIO
^Susižinokite su mumis, pra-/
•švkite platesnių informacijų.j Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie*uvių
j Pirmutinis po karinio laiko!
Į kelionių biuras organizuojąs*
/keliones i Sovietų Sąjungą ir ž
1256 Puslapiai
į turįs daug patyrimo.
į
dvigubos špaltos
2•Taip pat kelionės‘ i kitu? kraš--z
Kaina $14

<tus

i

j
ž
z

40 MILL ST., DORCHESTER 22. MASS.
I
24 valandų slaugymas ir priežiūra.
Priima senus, chronikus. invalidus, aklus ir kitokius, kuriems i
ligoninės gydymas daugiau nebegali padėti.
Mokestis: 835.00 savaitei iš anksto.
Kuriuos reikia valgydinti, kilnoti ir kitaip aptarnauti—mo
kestis didesnis, pagal susitarimą.

COSMOS TRAVEL
BUREAU, Ine.

Pinigus siųsti kartu su
užsakymu

45 West 45th Street,

Dr. D. PILKA

New York City, N. Y.

546 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

Tel. CI 5-7711

ir j VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, avidėj*
tautinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.
SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 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 NEPRARASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus Dd
gilios senatvės.
Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite
ti SLA kuopuose, kunos yra visose žymesnėse lietuvių
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite
Asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.

100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.
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Worcesteri ir apylinkę vaistais
HlliHll I jOggĮgfflaBsaMB—BBHMBagM

MES ATIMAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
• Ref kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blankų
“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstom? viską
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

Dr. M. J. VINIKAS

“KELEIVIS”

307 We*t 30th Street, Nevv York 1, N. Y.

636 E. Broadwa y, So. Boston 27, Mas*.
MMMSSSSSMW(MMNSSSWSSSMtMSSSSSHM

No. 2, Sausio 13,1960

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis aštunta*

pranešimą ir jj Įteikti pašto
Įstaigai. Tie pranešimai
gaunami pašte. Kas tokio
Nepiliečiai iki sausio ga pranešimo nepaduos, bus
lo turi užpildyti tam tikrą • baudžiamas.

Nepiliečiams reikia
užsiregistruoti

BOSTONO MŪRAIS CHOR O PIRMASIS KONCERTAS

Dr. Bronių Mickevičių ir šeimą, ju mamytei

MES PAS1RUOŠĖME — PASIKLAUSYKITE!
Vėlus vakaras, jau beveik
laikas gulti, o i mano kambai i ateina uždusęs Liongi
nas Izbickas, Bostono Miš
raus Choro pirmininkas.
— Kas atsitiko, kad taip
vėlai ėia užkliuvai? — klau
sia ji.
JULIUS GAIDELIS

ROZALIJAI MICKEVIČIENEI

nes vieni kitur išsikėlė, kiti
“pavargo".
Bet tiems, kurie be dainos
negali, kaip b,e duonos gy
venti. vis rūpėjo choro ve:klą išplėsti, sūdan ti vienetą,
kuris jungtų dainą, muziką,
šoki. Ta mintis buvo pra die
ta Įvilkti Į konkrečius rė
mus praeitų metų pradžioje.
Sausio gale buvo formaliai
Įsteigtas mero ansamblis,
kuris iki šiol, teisybė, tesu
gebėjo organizuoti mišrų
chorą. Bet tai tik pradžia,
galvoje turime didesnių už
davinių.
— Kiek dainininkų4 turite
mišriame chore?
— Šiuo metu jau yra 30
moterų ir 20 vyrų, bet turė
sime daugiau, nes vis dar
yra abiejų lyčių jaunuolių,
kurie nori chore dalyvauti.
— Kaip vyksta choro dar
bas?
— Dirbame iš peties- Re
peticijas turime 3 kartus sa
vaitėje.
Mūsų
majestro
kom. -Julius Gaidelis ne
sigaili savo prakaito ir mus
tempia kiek tik galėdamas.
— Koki repertuarą jau
tunte paruošę?
— Sausio 17 d. koncerto
programoje yra 18 dainų,
dvi iš jų su soliste.
— O kokia soliste turėsi
te?

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime
Šležu ir Kavaliausku šeimos

Brangiajai mamytei Rozalijai Micekvičienei mirus,
DP.. BRONIUI M IKON I UI
ir jo šeimai reiškia gilią užuojautą

I aima, Stasys Jasaičiai ir Sofija Bobelienė

Mielam bičiuliui,
šis choras, kuriam vadovauja komp. Julius Gaidelis, ši sekmadieni, sausio 17 d. So. Bostono
aukštesniosios mokyklos salėj (Thomas Park)rrošia savo pirmąjį koncertą. Be choro, progra
moje dar dalyvauja solistė Daiva Mongirdaitė ir Moterų trejetukas. Koncerto pradžia 3 vak
<
popiet.
Po koncerto. G vai. vakare Lietuviu Piliečiu Dr-jos salėj bus banketas koncerto dalyviams ir
svečiams pagerbti. Jo meninėj programoj dalyvauja E. Dousienė, Vyru choras ir Vyru kvarte
tas. Visi lietuviai maloniai kviečiami koncerte ir bankete dalyvauti.

i .

terų trejetuką ir vyrų ket
vertuką?
— Taip. Trejetuką suda
ro Irena Mickūnienė, Vida
Mališauskaitė ir Ela Dou
Jis diriguoja Bostono Mišsienė,
o vyrų ketvertuką —
r:;»m C horui, kurio koncer
Pranas Šimkus, Vytautas
tą'; bus sausio 17 d. 3 vai.
popiet So. Bostono aukšt.
Eikinas, Jonas Grinkus ir
mok., klos salėj (Thomas
Zenonas Alvinskas. Man
Park).
nepatogu apie juos kalbėti,
bet galiu tik pasakyti tą, ką
— Atėjau mūsų sausio 17
esu girdėjęs iš kitų apie jų
<1. būsiančio koncerto reika
pasirodymus — kas girdėjo,
lais.
tie gyrė. Kas negirdėjo,
— Labai gerai, — sakau,
prašau ateiti sausio 17 d. Į
— nes aš pats norėjau iš
koncertą, o vakare Į banke
Tamstos gauti šiek tiek ži
tą Lietuvių Piliečių Dr-jos
nių apie chorą ir koncertą.
salėj. Koncerte išgirsite
Plačiai yra žinomas Bostono
DAIVA MONGIRDAITĖ
chorą ir trejetuką, o banke
Vyrų Choro vardas, bet apie
te vyrų chorą, jo kvartetą ir
Bostono Lietuvių Mišrų Cho
solistę E. Dousienę. Esu Įsi
rą mažai kas težino- Kodėl
tikinęs, kad mes žiūrovų neir kada jis sukurtas?
; apvilsime.
— Dainos puoselėtojų
į Tiek paegzaminavęs cho
ir Bostone niekada netrūko.
ro pirmininką, pasakiau,
Čia jau šio šimtmečio pra
kad dabar esu pasiruošęs jo
džioje buvo Birutės choras,
išklausyti ir kuo galiu jam
vėliau Gabijos ir kt. Po
padėti.
paskutiniojo pasaulinio ka
Tų su koncertu susijusių
ro suvažiavus čia keliems
reikalų jis beturįs galybes.
šimtams naujų ateivių, taip
Iš manęs dar sakė turis
gi netrūko dainos mėgėjų ir
kažkur tais reikalais užsuktijie 1951 m. lapkričio 18 d.
L. Izbickas choro pirmi
sukūrė Bostono Lietuvių
ninku jau yra bene 5 me
Yynj Chorą, kurio nedrąsus
tus ir didžioji administraci
pasirodymas buvo 1952 m.
jos darbų našta ant jo pe
vasario 10 d. Broctone, o tų Ją girdėsime sausio 17 d.
čių gula. Palinkėjau jam
metų lapkričio 16 d. choras Bostono Mišraus Choro kon
certe. Ji yra laimėjusi Ame dar ilgai nepavargti, nes nusurengė koncertą So. Bosto
rikos lietuviu jaunųjų solis 1 manau, kad šiandien nebū
ne, kuris sutraukė per 1000 tu varžybose pirmąją vietą.
tų lengva surasti tinkamas
žiūrovų. Tas choras yra su
pavaduotojas.
rengęs per 100 koncertų
Iš savo pusės noriu pasa
— Daivą Mongirdaitė,
Įvairiuose miestuose. Daly
kyti. kad bostoniečiai turė
vavo jis ir Amerikos Lietu kuri jau nekartą yra ir Bos
tu įvertinti choro dalyviu
vių Dainų šventėje Čikago tone dainavusi ir visiems pa
gražias pastangas ir jas paje. Į savo eiles choras buvo tikusi. Ji Cleveląnde jaunų
įemti gausiai koncerte ir
Įtraukęs per 40 dainininkų, jų solistų varžybose laimėjo
bankete dalyvaudami. Dai
bet paskutiniuoju metu jų pirmąją vietą.
nų mėgėjų Bostone juk neskaičius buvo sumažėjęs, ! — Žinau, kad turite mo:maža. todėl nereikės stebė—
Į
H tis, jei koncerto salė bus
DĖMESIO!
DĖMESIO! 3 ■ pilna. Gražiai dainuodavo
! vyrų choras, neabejotina,
kad mišrus choras bus dar
Įdomesnis. Ateikime jo pa
siklausyti !
ną, Sov. Rusiją per lietuvių Įstaigą
J. Vanagas
M

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

UNIVERSAL G1FT PARCEL SERVICE
Siuntiniai apdrausti, apmuitinti. Gavėjas nieko i.einika. Siunti
niai gavėjus pasiekia per 4-8 sav., o oro paštu — s-12 ti. kiūsų
ktuuluvese yia didelis pasirinr.imas vietinių ir importuotų medžiagų
vyr. ir moter. kosti ūmasis, paltams, pamušaių. įpilu. deiiiionu, .-tik
iu: pjauti rėžtukų, laikrodžių, rašomųjų mašinėlių, asperiuo, aaacino,
bufermo, sacharino ir vitaminų.
i i.dcine receptus, siunčiame vaistus, gydytojų įrankius ir

42 Paplauskienė sugrįžo iš

e
į

ADRESAI:

4 397 A West Broaduay. SO. BOSTON 27. Mass. A N 8-2718
6 John St., WATERBURY, Conn., PL 6-67G6
c
E
Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:.'l© ryto iki «»:'•» vii. vakaro

į

Visi maloniai kviečiami
ateiti. Kaip paprastai, pa
rengime bus dalijamos ver
tingos dovanos ir bus gar
dūs užkandžiai. Tad laukia
me:
Rengėjos

Lietuviu Radijo programa
iš stoties WLYN, 1360 kilociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. die
ną. Perduodamos lietuviš
kos dainos, muzika ir Mag
dutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broadpay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.
----------- -------------------

Geriausias būdas paremti
laikraštį yra gauti jam nau
jų skaitytojų. Padarykim tą. !
>

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
14 CENTŲ Už GALIONĄ

21 Valandų nemokamas aliejaus pečių
aptarnavimas visiems mūsų reguliariškiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER

GE 6-1204

Nauji Šilto oro. garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
pagrindu.
,----------------------- —------- ----- :--------NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
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DR. D. PILKA
Ofiso Valandos ouo 2 Iki 4
Ir nuo 7 Iki $

{Taisau
iš Lauko _________ K

546 BROADWAY

Jir viduje, taisau stogus, da-p
įrau kitus pataisymus, lipdau
£jx>:pierius (paperhanger). Tik
^geriausią medžiagą naudoju

Telefonas

J JONAS STARINSKAS J
J
220 Savin Hill Avė.
J
Dorchester, Mass.
J
Tel. CO 5-5854
' fTT+tTTTTTTTTTtvTVtfTTtTt

sassissrssaaaamsssssssasi
Kas perka ar parduoda

SO

BOSTON. MASS.

AN R-1320

TeL AY Z-4«2«

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandor: 2-4 ir 9-8

Nedelioinia ir šventadieniais:
pagal susitarimą

495 Columbia Road

namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

4---------

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burneri) visiš
kai bengia su \ .serais kontioiemis ir 2/5 gal. aliejaus tanku
UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

ir šv“-

Bronė ir Viktoras Kubiliai

Arti Lptasnu Cercet

DOkCHESTER. MASS.

Praną Lembertą
REALTOR
597

’l ei. AN 8-2712 ’rba B14-90V |

E. BROADVVAY

Dr. J. C. Seymour

SO. BOSTONE

:i
t
i>

Saukit nuo 9 Iki 7 t. vak.

Tel.: AN 8-7031

o kitu laiku: AN 8-0699 j

!
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V. Vadeiša

J

j
ODA SIUNTINIAMS
■« Pa ra uodu pirmos rūšies oeą, au-jį.
lėlius, gatavus batus tinkamus**
4 siuntimui, padus, vitpadžius siun-fc
Etiniams nupiginta kaina.
4 Atlieku visus batsiuvio darbus£
h greit, sąžiningai ir duodu patari-f
mus apie
odas.
Adresas: £

073 Eighth St., So. Boston £
4 nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- h
j rus trečiadienirs . ir sekmadienius.

UetMvtn gydytoja* ir CMrergae
Vertojo vėliauMioM konstrukcijos
X-RA t Aparatą
Pntaikn Akinius
VALANDOS: nuc 2-4, nuo 7-a
$3< BKOAI>WAY
SOUTH BOSTON. MASS

Tel. AN8 2805

Dr. J. L. Pasakarnis
Dr. Ameiia E. Rodd
OPTOMETRIST AI
VALANDOS:

ĮBlliJlJigSK

k'.

j
j

R

-

vnr-r'v;

The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir turime virus .gatavus vaistus.
'iuni.ie vaistų ir vitaminų persiuntimui Į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
Jti reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuel L. Rosengard. B- Si, Reg. Pharm.,
382a \V- BROADVVAY, tarp E ‘ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius., ir sekmad.
tėBSSBSSSIXX - X-. sogSSBffiSSSsįKSE SSSS5«

Charles J. Kay

t

(KUČINSKAS)

vykdavo iš Haverhillio Į .š naujų ruoų, avalynes, ineuziagų, maišiu, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
b o s t o n iečių parengimus, r Ss<sK niuuų apmota siuntėjas.
VAISIUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU
prieš 7 savaites namuose nu
silaužė koją ir turėjo ilgokai PIRKTI SiOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodyto adresu. įdėkite daik
pagulėti ligoninėj. Bet da tų sąrašą ir aiškios siuntėju ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,
bar jau sugrįžo namo ir, ko pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.
Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
jūkais pasiremdama,, baigia
Dabar ga.ima siųsti iki 4 i svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel
sveikti geroj savo vyro Sta pa dėžėje, kurios dydis y ra i5 s 15x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
sio Paplausko priežiūroj. Ji 22 svarų siuntinius.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKA*!
dėkoja visiems savo drau
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiau. »af patar
gams. kurie lankė ją ligoni nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
nėj arba ramino ją laiškais.
Siunčiame sa Intur’-'to įgaliojimais.
priimami kasdien nuo 9 iki .» vai. vak., ketvirtadieniai* avo
Ji sako gavusi šimtus atvi Siuntiniai
W rvt» iki 7 tai vak. ir «<■-) <d>^niai« mm s rvto iki ? vai po pieta.
rukų, net iš Floridos.
V Eile J \S: JON AS aUOMoMs

447 BRO A DW A Y
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ĮSTATE

A

INSURANO

409 W. Broadway
PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS

SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. AN 8-0948

Kas sekmadienį, 12.00 vai

5o. Bostone, L ir 4th St. BA&
NYČIOJE Įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamai
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA das laiko teologas A. JŪRĖ

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
Seredomis—ofisas
uždarytas

Lietuvis Plumberis
I Atlieka visokius
“piur.'.bing”—
{aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimoj
j ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų
Telefonas CO 5-583S
j 12 Mt. Vernon, Dorshester, Mass.

NAS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELEkS—
Laik rodžiai-Deimantai

Papuošalai

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

, av. 5 vyr. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos 16'* yd. tik
uz $65.-; 6 vyr. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos 19'z ytl.
tin uz SZ2.50. Siuvamas mašinas — $100. — Akordeonus nuo $75.50
iki .:9'0. — Cuk.aus 20 svarų — $14.į pan.mėtas kainas įeina visos išlaido-: preke, muitas, pasiunti
mas, a pajauna. Gavėjas nieko nemoka. Tai tik keii pavyzdžiai iš
reisų bendrinio katalogo kuriame rasite 30 pavyzdžių įvairiomis
• ainomi.- nuo $29.- iki $125. Visos medžiagos ant kiekvieno yar<i o turi įrašą ".Made in England”. Užsakytoja.- gauna nuo kiek\ :en< s pirktos medžiagos atkarpėle.
Pageidaujami rimti atstovai J. A. V., Kanad; je ir P. Amerikoje
standartiniams siuntiniams ir mūsų importuotoms prekėm -.

» šeštadieniai- nuo 9 vai. ryto iki I vai. po pietų.
-..v. M\kola.- GUREC KAS.

»'

RADIJO PROGRAMA

Ši šeštadieni, sausio 16 dSandaros Moterų Klubas
rengia idomu kortu vakara
(whist party) Sandaros sa
lėj, 124 F St., So. Bostone.
Pradžia 7:30 vai. vak.

jo mylimai mamytei mirus,
reiškiame gilią užuojautą

A. Jurėnas yra Harvarde
ligoninės
universiteto doktorantas ir vėr
Draugė Stella Paplauskie 390 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 3-8764 ei šv. Raštą Į lietuvių kalb^
nė, ilgametė “Keleivio”
i'ersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
skaitytoja, kuri dažnai at
kitas KUKUOS valdomas sritis.

specialius standartinius siuntinius

4

Sandaros moterų
Kortų vakaras

DR. BRONIUI M1KONIUI,

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*,
žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON
TeL AN 8-4649

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ LR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.).
Visais Insurance reikalais
kreiptis :

BRONIS KONTRIM
Jasticc of the Peace—CoastaMe

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mi
rd. AN 8-1761 ir AN 8-2483

FLOOD SQUARE
HARDVVARE CO.
Savinlakaa A. .1. Alekaa

*28 Eaat Broidaay
South Boston 27, Maso.

Telefonas

AN 8-4148

Boujamin Mcore Malevoe
Popieros Sienoms
Stiklas Lang>
Visokie Reikmenys Narna'
Reikmenys Plumberiams
Va<>kie Geležies Daiktai

— ...

