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“
Borba
”
gavo
iš
savo
kore

krašte prieš “Amerikos šni
ju, o 14 milionų senų žmo tariamas klausimas, kaip
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Hyde Park, N. Y., kur pre- klausimą atsidūrė ir sovietų
lakūnas išmetė kurą ir yaimingai nusileido aerodrome. Visi dėl to labai stebėjosi,
mą iš Kinijos rašo labai at Kovoje prieš šnipus rusai
zidentas Rooseveltas yra ūkis. Kur įvedama automasargiai. Jis sako, kad kinai išvijo keletą studentų, kurie
palaidotas.
i cija, ten Sovietijoj pasiroMaskvoj Teisiamas aiškina, jog tų ekspertų mainų tvarka mokėsi Sovie
Amerikos Valstybės Erdvės Balionas
Prieš sociolinio draudimo do nedarbas ir naujų daruniversitetuose. Po stu
Perduoda Garsus Lakūnas F. Powers tarnybos laikas pasibaigė ir tų
įstatymą prieš 25 metus už- .kų darbininkams sunku su Pradeda Posėdžiauti
į grįžta namo, bet korespon dentų Maskva pastebėjo
kietėjusiai kovojo repubiiKomunijai neskelbia,
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Pereitą
savaitę
Amerikos
Maskvoje
šį
trečiadieni
sKSS
Tl(K7
n
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tymo išleidimo minėjime kių
Sovietijoj atsiranda arba visų Amerikos respu- lioną, maždaug keturių auk- mas. Sovietų Rusija jį kai Jugoslavai spėlioja, kad žė į Rusiją tris ar penkias
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nesą, kad ten Mrs. Ruth'ninkams piimą karią pavy-’nepripažins
kas iki padėtis paaiškės.
Lietuvos, Lat
delę amerikiečių įmonę Ku
Jean Kay abejojo šaukti ko sugauti iš erdvės grižu- vijos ir Estijos okupacijos.
boje. Į Valdžios rankas ten
gydytoją savo apsinuodiju- 'šią raketos nosį, ko iki šiol
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ji tikėjo maldos galybe.
SUSIRINKIMAS
ną 1922 metais JAV pripa
milionų dolerių vertės. Tai
NEW YORKE
Jos 21 mėnesio dukrelė Indonezijoj diktatūra?
žino Lietuvą de jure.
padaryta Fidei Castro gim
Lorelle išgėrė piktžolėms
Ryšium su šiomis sukak
tadienį minint.
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respublikoje
itimis
, Lietuvos, Latvijos ir
Apie atlyginimą nėra ir Pamela Ludwig. 14 metą
rinkimas,
kartu su LSS c.
vaiką pravemdė, bet gydy prezidentas Sukamo greit Estijos atstovai įteikė valmergaitė iš Detroito, atsi
kalboj, kaip nebuvo kalbos
K-to posėdžiu, bus š. m.
tojo nešaukė, nes pasitikėjo bus neapiėžtas diktatorius, stybės depaitamentui atavežė lėktuve šuniuką, kuris
nė apie atlyginimą už arti
rugpiūčio
19 d., penktadie
biliono dolerių nusavintą New Yorko oro uoste nuta malda, kaip vadinamo krik- i Jis prie to eina ir dabar pa- tinkamus memorandumus,
nį Lietuvių Atletų Klube,
ščioniško mokslo (Eddy Ba- siskelbė esąs “nacionalinio j ir nurodė Sovietų Rusijos
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turtą iki šiolei.
1332 Halsey St, Brooklyn,
ffronto” vadas, o tas “fron- agresijos veiksmus ir paKubos vyriausybė kasy mininkės ir pabėgo. Po di ker) sekta moko.
Stanley
Meltzoff
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N. Y.
Pasėkmės liūdnos. Kai mo- tas” tai nauja politinė par-(reiškė JAV vyriausybei ir
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klų nusavinimą aiškina tuo,
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Darbotvarkėje LSS suvakad kasyklų savininkai at atsirado, šeimininkei ne tina pagaliau pašaukė gy- itija, kuri vykdys Sukamo tautai padėką už Amerikos pagavo 21 Ve -svarą mėlin- įžiavimo ir kiti aktualūs
mažai džiaugsmo, o šuniu
dytoją, jis tik galėjo kons- politiką ir jį rems jo pasi- paiamą Pabaltijo tautoms,
sisakę tęsti deiybas su Ku
klausimai.
kas
apie
savo
pasitenkini,
tatuoti,
kad mergaitė jau mojimuose. Tai}) palengva kovojančioms dėl laisvės ir zuvę ka? ne ka? dienę pa.
bos vyriausybe dėl darbo
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Įti aiskus is dviejų raidžių:

Nepasakyti skirtumai

“Ne!” Bet Rojus nori paro
dyti, kad jis yra ne iš kelmo
spirtas ir apie lygybę turi
“marksistinį” supratimų, o
todėl leidžiasi į ganyklas ir
Pasak°ja pasakaites, kodėl
lygybė yra negalima. Jis net
turi drąsos sakyti, kad:

Nugirsta skriauda

Kas savaite

-----------------Republikonu partijos kandidatas Robert M. Nixon
Turėjau liuoslaikį. Užsu- Kas dėl to gali abejoti? Bipereitos savaitės gale lankėsi Maine valstijoj. Ten jįs
kau į lietuvišką užeigą ir lionus dolerių Amerika dabuvo nuvykęs rinkimų reikalu ir ta proga papasakojo,
atsiaėdau prie baro. Girkš-. vė Rusijai pagalbos, virš tų Kongo ir NATO
Kito dalis yra to, kad belgai
noju alų. Kaimynystėje sė- bilionų pridėjo ir kraujo,
kad jo politika nebus Eisenhowerio administracijos po
paskubomis norėjo nusikra
Pereitą savaitę Jungti tyti kolonijų ir todėl sutiko
dėjo du vyrai ir garsiai kal kad tik rusai atsilaikytų
litika. Kuo ji skiisis nuo dabartinės vyriausybės politi
'Marksistai, kiek aš supran- bėjo. Norėjau ar nenorėjau, prieš vokiečius. Jie atsilai- nių Tautų saugumo taryba, su nepribrendusių kolonijos
kos, jis nepasakė ir žadėjo tą vėliau papasakoti, kai pra
girdėjau apie ką juodu kė, bet užmiršo atsilyginti Prancūzijai ir Italijai susi vadų reikalavimų tuoj pat
sidės tikroji rinkimų kampanija. Jis tik užsiminė vieną tu niekad ir niekur neskelbė, bet
kalba. Ausų juk neužsikim- j už gautą pagalbą ir šian- laikius, nutarė, kad belgai duoti jiems nepriklausomy
klausimą, kurį jis minėjo ir po republikonu konvencijos, ,kad socializme bei komuniune
ši. Šneka tegu sau šneka, o dien tu ir aš, kaip mokes- turi trauktis tuoj pat iš bę. Derybose belgai siūlė 4
būtent farmų politiką. Maine valstijoj jis sakė, kad jau
žmonės bus visame kame
čių mokėtojai uz rusams Kongo ir iš Katangos pro i metus ir per tą laiką žadė
penki metai jis atstovavęs vvriausvbėj kitokia politiką, *gūs>, a1^ Jie tun ^rfw® t®1' aš nenoromis klausau.
Iš pradžių buvo lyg ir nu- duotus bilionus dar moka vincijos ir kad JT karo pa
bet vyriausybe, arba kitaip sakant prezidentas Eisenhowrs vW
,su|yginti. u bodu, bet vėliau pasidarė me nuošimčius, o rusai vis jėgos turi vykti į “maištau jo palaipsniui perleisti ko
lonijos valdymą vietiniams
weris, su jo pažiūra nesutikęs ir leido žemės ūkio sekreto- prasme< kuria tūu galvoja.”
įdomu. Čia tą pašnekesį ir nenori net kalbėtis apie at jančią” Katangos provin žmonėms; bet jie norėjo vis
riui Bensonui vykdyti Bensono politiką.
atpasakosiu, žymiai jį su siteisimą.
cijąko ir tuoj pat, todėl gavo
Už nutarimą balsavo A- chaosą ir JT globą . . .
trumpindamas.
Žemės ūkio politika esąs tik vienas pavyzdys, kur Gerai, kad Mizara susi—Rusus, vokiečius ir ka
merika ir Sovietų Sąjunga,
dabartinis kandidatas nesutikęs su vyriausybės politika. P1*310 Padėti-*“kiek aš suV a 1 s t ybių santykiuose
—Dar jaunas būdamas rą prisiminiau todėl, kad o taip pat kitos 7 valstybės.
Apie kitus- jo politikos skirtumus su Eisenhowerio politi- P1 arVu’ kalbėdamas apie sužinojau, kad Amerika yra viskas tas vienaip ar kitaip
tuštuma yra pavojinga. Kai
ka iis uaoasako* vėliau
lygybę* Kadan^
suprati- laisvės šalis,—pasakojo vie rišasi su mūsų lietuviško Tik prancūzai ir italai su tik belgai patuštino savo
xa jis papasakos \ enau.
labai ribotas arba
• ! koloniją, o vietos žmonės
Toks republikonu kandidato bandymas atsiriboti ™’^mba
miS nas—ir jau susivaikiau, kas' klubo politika. Mat klube silaikė.
Belgija
su
JT
saugumo
gana ilgą laiką šeimininka
nuo republikonu administracijos politikos gali reikšti tik mag jQ
nėra net na- yra demokratija. Į Ameriką vo bolševikuojantieji žmo tarybos nutarimu sutiko. j jų pakeisti nesugebėjo, tuoj
vieną dalyką, būtent, kad kandidatas nemano galėsiąs kvojęs, tai apie lygybę jis atvažiavau jaunas ir šį kraš nės, ar bolševikų už nosies Sutiko ir Katangos provin į tuščią vietą pradėjo vęržlaimėti, jei jis gins esamos vyriausybės politiką ir mai- gan pasakoti didžiausias tą pamylau, nes čia žmo vedžiojami vyrukai, jų tai cijos vadai, nors jie k sta itis “rūpestingi,” nors ir la
bai tolimi “kaimynai.” Gal
tins balsuotojus “taikos ir gerbūvio” plokščiais blynais, nesąmones ir viską gali pa- gaus laisvė yra apsaugota, nepuikus nuopelnas ir yra, tė kai kurias sąlygas.
JT organizaeija sugebės
kaip tai darė republikonai 1956 metais.
dengti tuo “kiek aš supran- nežiūrint visokių pasitai kad klubas su savo nariais,
JT karo pajėgos jau yra kaimynų verzimąsį sulai
kančių nemalonių išimčių.
Katangoje, o belgai iš ten kyti, o gal ir ne.
Kokie bebūtų skirtumai tarp dabartinio republikonu tu.”
Čia žmogus turi galimybės kurie nesiduoda bolševikų
kandidato ir dar valdančios republikonu vyriausybės,
Pirktos melagėlis Mizara šviestis, daryti pragyvenimą pataikūnams vedžiojami už traukiasi.
Belgai buvo susitarę su
tie skirtumai negali būti esminiai. Žemės ūkio politikoje, nėra girdėjęs, kad egalito- ir būti savo likimo kalviu. nosies, elgiasi neteisingai.
Žmogus erdvėje
Kongo
vyriausybe, kad jie
ginklavimosi klausime ir eilėj kitų sričių busimoji repuidėja yra pagrindinis Čia gali rūpintis savimi, Mane patį klubas buvo pa
Pereitą savaitę vienas la
blikonų vyriausvbė, jei kandidatas R. M. Nixon būtų iš- sociallz™)’. visokio socializ- kaip išmanai ir kaip sugebi. šalinęs iš narių skaičiaus. galės laikyti savo karo pa
jėgas
Kongo
valstybė
j
e
kūnas,
X-15 lėktuve, iškilo
rinktas, staras nuo dabartines vyriausybes politikos, bet
AUmk l bfe Čia niekas nesiknisa po ta Už ką? Aš ir šiandien neži dviejose bazėse. Tas bazes į aukštybes 131,000 pėdų
nau. Nariams pakugždėjo
vo sąžinę ir neverčia iš-....
esmeje vargu daug kas gali pasikeisti. Įsimylėję į pnva- idėją ir
~
pažinti viena ar kitą tikėji-l*ok!us tai prasimanymus, o belgai buvo pastotę NATO (apie 25 mylias) ir iš to
čią įmonę, nes jie ir dedasi privačios įmonės tvirčiausieji aiizmo idėjos? “Laisvė, lym* aižia būtinai priklausyti it,e.!r Pakale renkas, «z is- karo pajėgoms ir jų staty kios aukštybės sakė žemėj
atstovai, republikonai visvien i valstybę žiūrės kaip į gybė, brolybė” yra šūkiai, prie kurios bažnyčios. Pats i
Nuostolis, žinoma, mui išleido 70 milionų esantiems: “čia tikrai yra
“naktinį sargą,” kuris turi žiūrėti, kad niekas nedrumstų kuriuos paskelbė dar prieš pasirenki, kuri bažnyčia
bet as nenorėjau, dolerių. Dabar, nežiūrint fantastiška!”
privačiam įmonininkui gerai pelnytis ir savo pelnais socializmo idėjos iškilimą tau patinka, arba visai nuo- 'kad ?nt.,ma"«8
,m.eta- jų susitarimo su Kongo ir Nusileidęs žemyn lakūnas
matuoti šalies gerbūvį. Jei krašte yra tarp 4 ir penkių mi- kovotojai už teisingesnę vi- šalyje laikaisi nuo jų visų.
‘odel kreipiaus nežiūrint NATO karo ba majoras Robert M. White
lionų bedarbių, tai “naktiniam sargui” gali tas nerūpėti, suomenės tvarkymą ir nėra
—ĮEastonų aš atvažia- 1 te!sn’»: kad man giųzintų zių, jie turi visai trauktis pasakojo, kad 25 mylių auk
ypač jei tie bedarbiai nekelia suiručių ir perdaug niekam socialistų, kurie tuos šūkius vau tik 1920 m. Lietuvių čia "k"0 k;??8- Telsm,as ta?p lr iš Kongo, o kas atsisės to štumoje jis matė visai kito
nelenda Į akis. O kodėl tų bedarbių nepanaudoti viso- atmestų.
.
tada, pagal miesto didumą, n?^r®ndeJ nuvalei buvo se karo bazėse? Arba ką kį žemės ir dangaus vaizdą,
kioms gėrybėms kurti, tas klausimas “naktiniam sargui” _ Lygybės idėja ir Sovietų buvo nemažai, bet pradžio- “k^tas kelias, bet ėjimas Lumumba ten pasodins? negu būdamas žemėje arba
skraidydamas 40,000 pėdų
.
J
Rusijoj kartais prasiverzda- je aš mažai su jais teturėjau J
savo-tieaj ieškoti Atsakymo niekas nežino.
Jiuavvuia.
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vienur ar Kllur »r Komu- reikalų ir gal būt būč ye- *alnav0 "8mažal,
Yra ir ,kitos
sntvs,
kur valstybe
turėtų imtis miciaty- vo
nigta
; ten net turėjo pas_
Lėktuvas
X-15 yra pu
■
manai, ai klubas pavos, bet privačios įmonės žmonėms toki iniciatyva nelen- kelbti kovą prie “uravnilov- riau padaręs, jei visai nebūsiau lėktuvas, pusiau rake
čiau turėjęs su jais jokių aru.P"«> jo padalytas nuoAmerika ir Belgija yra ta. Jis jau sumušė visus
da į galvą. Faktas yra, kad tarp Amerikos ir sovietų dik- ką,” kuri, girdi, kenkia so- reikalų. Bet... tiek to. Kai į.ohus ?«y»"ti? Visai ne!
tos pačios kariškos NATO
'totūros eina ūkiškos varžytynės. Sovietai siekia “pavyti vietų ūkiškai veiklai, o to- suaugau, vedžiau moterį.
daug laiko, klu- sąjungos nariai. Bet svars aukščjo ir greičio rekordus,
bet tai tik pradžia dar. Nu
ir pralenkti” Ameriką savo gamyba. Nors sovietų pasigy- dėl turi būti iš visur šalina- buvo augusi Anglijoje, gy. 1 bo valdybos keitei bet patant
Kongo
klausimą,
ypač
matoma, kad greitai jis
rimai yra labai perdėti, bet faktas yra, kad jie dau- ma. Tą jie darė ir daro ir venom sutartinai, auginome ?alTta nariui skriauda taip
kada
Chruščiovas
dėl
Kon

pasieks 100 mylių aukštu
giau paruošia Įvairių gamybos specialistų negu Amerika, nelygybe pasidarė ryškiau- du <rfinn
Iir tebėra neatitoisyto . . .
go
pradėjo
barškinti
savo
jie daug didesni nuošimti savo gamybos skiria ūkio toli- sias bolševizmo požymis.
įėjęs naujas svečia su- , -Pasitaiko- kad vienas raketas, Amerika nebeprisi mos ir galės skristi 4,000
mesniau ugdymui ir jei Amerika tupčios vietoje, pasiviNelygybei pateisinti bol- trukdė man girdėti kaimy- koks zmoSus "“skriaudžia minė, kad Belgija yra są mylių per valandą greičiu.
Dabar dar nežinia, ar
jimo klausimas bus tik laiko reikalas, o ne kas kita. Tegu ševikai yra prirašę daugybę nu pašnekesį kuriam laikui, *!?et kad d!" jungininkas ir NATO svar
žmogus
pirma pasieks erdvę
.skaičius žmonių susi- bus narys.
ne Chruščiovo žadamu laiku, o daug vėliau, bet gali ateiti P°Pieriaus ir praktikoje iš o kai viskas apsiramino, vėl,
kokiame satelite išmestas į
toks momentas, kada ūkio srityje despotiškas Sovieti- ne Ygybės padarė savotišką išgirdau juodu šnekant, ar d,e)USHJ.! “ganizaciją tyčia
Belgai dabar stebisi, ar aukštybes, ar tokiame X-15
.
.
j
• -x • a
kulta, ir vis su tikslu įsspau- gal geriau būtų pasakius, I sknaust« vieną žmogų, tai sąjungininko prievolės Arezimas girsis savo pranašumu ir rodys pustu į Amedarbininko
lėktuve.
f3 ^,retas lrInT1^ merikai nėra privalomos
tos “atsilikimą.” Ar ne valstybės pareiga yra duoti prakaito—bėk, lenktyniauk, vieno iš jų nusiskundimą:
Vienaip ar kitaip, žmo
‘ i tas atsitikimas. Ir kodėl?
ir
kas
atlygins
belgams
už
ūkiui paskatinimą, kad gamyba kiltų ir tai tokiu tempu, gamink, pralenk kitus, o už
gus
stovi prieš naujus mok
—Man giliai įstrigo gal- ■ Nagi tik todėl, kad aš drįsjų
nuostolius
statant
kariš

slo laimėjimus ir uždara,
kad rusams praeitų ir noras kalbėti apie pasivijimą? tai valstybė tau užmokės voje vieno iš pirmųjų Ame-; davau bolševikams pasakyti
kas
bazes
visai
Vakarų
oro sluoksniu uždengta er
Tam reikia planuoti ir kreipti ūki norima linkme, o daug neproporcingai daugiau, ne rikos prezidentų pasaky-! teisybę i akis ir pavadinti
koalicijai?
dvė greit parodys žemės
kur reiktų imtis ir iniciatyvos pačiai valstybei. Bet, kaip gu tu gautum, jei dirbtumei mas, kad “laisvės medis tu-Į juos veidmainiais, todėl jie
Pinigų
klausimas
yra
an

gyventojams
savo paslaptis.
sen. Svmington sako: “Kai privatus biznerius planuoja normaliu tempu, kaip ir visi ribūti karts nuskarto pa-i bepaliauja keršyti ir savo traeilis, bet sąjungininkų
ro įmonės plėtimą; jis skaitomas genijų, o jei kas sako, darbininkai. Iš nelygybės laistomas patriotų krauju.” ridiku sukurstė neva tai ka- santykiai yra labai svar
Laoso perversmas
id ir valstybė turi planuoti, tas apšaukiamas socialistu:’1 kulto Sovietų despotijoj at- ^irodo^kadtaipti^raiyra. talikišką klubo daugumą būs. 1956 metais, kada an
Laisvę tenka ginti, jeigu ne
Tolimoje Laoso karalys
Toks pravai džiojimasis “socialistu” č lnhai mnHo. sirado stachanoviečiai, pir nuo vidaus, tai nuo išorinių išmesti mane ir iš klubo. glai ir prancūzai turėjo
Keršyti
bolševikai
niekad
mūnai
ir
kitokie
darbdavio
tėje,
kur kinų komunistų
je, o sekdamas tą madą ir prezidentas Eisenhoweris len
priešų, o jei jos neginsi, tai neužmiršta, bet kodėl tą susikirtimą su Egipto ra imperija susiduria su Vaka
pataikūnai,
kurie
padeda
guotu diktatorių Nasseriu,
gva širdimi apšaukė Tennessee Valey Authority „šliau
valdančiai diktatūrai spau jos ir neteksi. Mano sūnus patį daro ir jų už nosies ve Amerika ir Sovietų Sąjun rų pasaulio pakraščiais, įvy
žiančio socializmo” pavyzdžiu. Vienas iš protingiausių sti prakaitą iš darbininko ir taip pat tą suprato ir kai džioti ar dar vedžiojami pako kariškas perversmas, ku
valstybės sumanymų, kuris pakeitė kelių valstijų žmonių valstiečio.
kilo pereitas pasaulinis ka rapijonys, tą sunkiau išaiš ga vieningai privertė pran ris, rašant šiuos žodžius,
cūzus ir anglus bėgti iš Egyvenimą ir iš skurdaus padarė jį šviesų ir pažangų, ma
Lygybės įgyvendinimas ras, kada japonai iš pasalų kinti ...
gipto žemės. Dabar tas pats dar nėra baigtas vykdyti.
dą sekančiam vyriausybės vadui yra tik “šliaužianti” praktikoje nėra lengvas. Vi užpuolė Ameriką, mano sū
Laoso karalystė turi dvi
(Nukelta į 7-ą pusi.)
pasikartoja santykiuose su
baidyklė! Tas rodo, kiek pažiūros į valstybės pareigas sur, kur socialistai prieina nus stojo savanoriu į Ame
sostines
—vieną adminisrtabelgais.
gali skirtis. Pagal tas pažiūras į valstybę šiandien ir ga prie valdžios, jie pirmiau rikos kariuomenę. Sūnus
Tiesa, Belgija maža. Bet cinę, tai Vientiane miestas
lima vertinti politinius vadus ir jų tinkamumą mūsų lai siai siekia pasalinti per žuvo Afrikos karo laukuo KENNEDY NEW YORKE Vakaru koalicijoje 9 milio ir kitą sostinę, kur karalius
kų uždaviniams vykinti. Kiti dalykai yra pašaliniai ir daug akis raižančias nely se. Skaudu. Aš negaliu to
nai belgų ir jų pramonė slepiasi nuo didelių karščių,
pamiršti,
žmona
mano
mi

tai Luang Prabang miestas.
gybes, tik komunistai elgia
antraeiliai.
yra nemažas aktyvas.
rė
seniai,
jai
nebeteko
sū

Sovietų diktatorių smarkavimas ir jų bandymas kišti si visai kitaip. Kur jie už naus žuvimą pergyventi. . .
Belgijoje dėl Amerikos Administarcinėj sostinėj
ir Anglijos politikos jau rugpiūčio 9 d. ir įvyko per
savo nosį į visus pasaulio kampus, šiuose rinkimuose į grobia valdžią, jie iš nelygy
—Bet tu, kaimyne, užeini
čiamas didelis nepasitenki versmas. Ten kapitonas
pirmą vietą lyg ir iškelia užsienių politikos klausimus. be* padaro dorybę ir tuo
į mūsų lietuvišką klubą ir
nimas, o kai kurie belgai Kong Le, parašiutininku
Bet taip tik atrodo. Užsienių politika rišasi su kone vi būdu stengiasi juo daugiau
darbo išspausti iš dirban žinai, kad ten ant sienų pa
pradeda linkti į savotišką bataliono vadas, “nuvertė”
sais vidaus politikos klausimais—su žemės ūkio politika čiųjų. Todėl socialistai ir matysi visko, bet mano žu
“neutralumą” ir norėtų nu valdžią, kuri buvo karališ
(pavyzdys “maistas taikai išlaikyti’), ūkio augimas, at sako, kad bolševizmas yra vusiojo sūnaus nei pavar
sikratyti ir demokratijos, koj sostinėj ir pasiskelbė
silikusių šalių rėmimas ūkiškais pertekliais, rasių lygy išsigimęs socializmas, kuris dės, nei paveikslo nėra. Vi
kuri, girdi, sekė didžiuo “tautos vadu.” Tas kapito
bės praktiškas įgyvendinimas viduje, švietimo prieinamu paneigia ne tik lygybės idė si klubai, kiek tik aš žinau,
sius sąjungininkus ir vietoj nas sako, kad Laosas turi
mas savam ir užsienių jaunimui ir t. t.
ją, bet ir dirbančiųjų lai pagerbia savo žuvusius na
padėkos, gavo <|idelį sprag- vesti neutralią politiką ir
nusikratyti svetimtaučiais,
Todėl nors daug girdėsime apie užsienių politiką, bet svę. Todėl jis gali laikytis rius ar narių sūnus, bet mū
tį . ..
kurių
karalystėje perdaug
tik prievarta, smurtu ir pa- siškis laikosi kitokio nusi
pagrindinis dalykas yra vidaus klausimai.
privisę.
naikidamas visokias demo statymo. O mano sūnus bu
Kolonializmo galas
Su tokia pragrama kapi
vo klubo narys, kaip ir aš
kratines laisves.
Kolonijų
gadynė
praė

tonas
kopia j valdžią, bet
Tiek pat R. Mizara tenu jau daug metų esu klubo
jo.
Kiek
dar
jų
liekai,
tai
sostinę
užėmęs jis nežino,
simano ir apie žadamą “ko- narys....
lyg koks nesusipratimas. ką toliau daryt M misteriai,
—Mano sūnus žuvo, kad
mupnizmo” tvarkos “iš kieKongo įvykiai rodo, kad kurie buvo Vientiane mies
simą dėl gyvenimo Lietuvo kvieno pagal jo išgales, kie kiti galėtų laisvai gyventi Demokratę kandidatas į pergreitos
kolonijų likvida te arba pabėgo pas karalių,
LYGYBE TARYBŲ
je. Jis sakosi gavęs net vi kvienam pagal jo porei ir kad toji laisvė būtų išsau prezidento vietą susitinka
vimas
gali
būti surištas su arba yra areštuoti, bet šiain
TVARKOJE
są eilę “panašių” klausimų, kius.” Jis apie tai girdėjo, gota būsimoms kartoms. N’ew Yorke spaudos atsto. nemažais pavojais. Galima niekas kapitonui nesiskubi
Rojus Mizara, bolševikų būtent: “Ar Tarybų Sąjun- bet nė velnio nesuprato. Ir Bet tai neviskas. Sūnus, ly vus ir jiems aiškina reikalą sakyti, kad belgai kalti, jog na į pagalbą. Jis taip ir ka
rašytojas ir rusų valdomos goję visi žmonės yra ly- toks glušas moko “Laisvės” giai kaip ir kiti Amerikos turėti naują politiką santy neparuošė Kongo gyventojų bo ore. Kris ar iškils?
jauni vyrai žuvo, kad Ru
skaitytojus “marksizmo.”
tarybinės Lietuvos ragaišio gūs?”
kiuose su Pietą Amerikos
nepriklausomam gyvenimui.
0 meluoja jis šlykščiau sija, komunistų vedama,
ėdikas, uždavė “Laisvėje”
Klausimas yra labai aišJ. D.
kraiUis.
Bet tai yra tik dalis tieses.
nebūtų
vokiečių
pribaigta.
net
kaip
Bimba.
pats sau kiek sunkesnį kiau- kus ir atsakymas galėtų bū-
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas

WORCESTERIO NAUJIENOS
ar kito mėnesio pradžioje
vyks į tarybinę Lietuvą pa
Man atostogaujant vieno
mėnesio bėgyje, nuo liepos sisvečiuoti, saviškių aplan
kyti
7 iki rugpiūčio 7 d., mirė
Daug svočių
sekantieji vietos lietuviai:
Jonas Bitinaitis, Antanas
Worcesteryj svečiuojasi
Pazniokas, Zuzana Buro nemažas būrys lietuvių bu
kienė, Antanas Kuzmickis, vusių worcesteriečių, kurie
Pilypas Jucius, Morta Stul- dabar gyvena Floridoje,
ginskaitė Raubaitienė-Ja- bet neužmiršta ir savo se
nulevičienė, Petronėlė Gol- nosios gyvenamos vietos.
ckienė, Juozas Sluckis, Tačiau tik mažas jų būrelis
Juozas Poplis, Julius Žukas atsilanko į lietuviškus pik
ir Tad. Sherley. Šis pastara nikus ir pobūvius. Ypač vi
sis nors buvo tikras lietu sur matosi p.p. V. Repečvis, tačiau pavardė nelietu kos, buvę vietos pramoni
viška ir vaikai nežino, kaip ninkai, ir Julia Style.
tėvo tikroji lietuviška pa
Yra ir tokių, kurie daug
vardė buvo. Be to, mirė An meškerioja, kiverius gaudo.
tanas Valukas ir Juozas
Įvairios žinios
Kavaliauskas, operos solisto
Ipolito Nauragio švogeris.
—Domininkas Mažeika
šis pastarasis buvo nauja sugrįžo jau iš ligoninės ir
kurės 65 metų ir buvo vie dabar kur tai “Juodoj sa
nas tų, kurie gyvai įsitraukė loj” (Black Island) taiso
į lietuvišką veiklą.
savo sveikatą iki ji pasieks
Visiems tebūnie ramu il pirmos rūšies. Laukiu jo
sėtis šioje šalyje.
sveiko ir drūto Worcesteryje.
i ii
—Šv. Vincento ligoninė
Dalyvaujant seimu o s e je gydosi Jonas Vizbaras.
Pittsburghe, Pa., teko ge Jo draugas Andrius Urba
riau susipažinti su inž. C. navičius labai nusiminęs.
Budwičio šeima. Budwitis Neliūdėk, Andriau, Jonas
ir jo maloni žmona auklėja greit bus sveikas.
—Jau sugrįžo iš tarybi
dvi gražias dukreles, Clai
nės
Lietuvos Janulienė Nore ir Ruth, kurios, matyti,
domisi lietuvišais reikalais.. reikienė.
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KAS SKAITO, RAAO
TAS DUONOS NEPRAŠO

LAWRENCE NAUJIENOS
tnynų.
Velionė ir jos vyras yra
Liepos 31 d.Povilas Karseni Keleivio skaitytojai.
pavijus susituokė su M. Jos
gkju -wi
Virbickiene įs Nashua, N. ' užuojautą
. . nelaimės
- vd
a«.
valanli. Linkime malonaus šei ' d oje.
myniško gyvenimo.
M. Stonie
Mūsų naujienos

Valdiška butų statyba ir THOMPSON, CONN,
mūsų mieste vyksta. Bet ar
ji yra užtenkama galima
H “Trakų” padangės
abejoti. Šiuo metu čia bai
giama statyti Atkinson St. j Nenustebkite! “Trakai”
yra ne tik Vilniaus padan
30 naujų butų, kitoje vieto
bet ir netoli Thompje, South Union 24 butai ir gėje,
Hampshire St. statoma 83 sono! Tai Jurgio ir Adelės
Paknių vasarvietė, kuri jau
butai.
daugeliui Bosfbno ir New
Gyventojai į naujus bu Yorko ir kitu vietovių lietus' dar nėra priimti, bet tūrių žinoma! Ir ši u o
prašymų paduotų yra 1300. metu čia .vasaroja visas bū
Tiek yra norinčių apsigy rys niujorkiškių! Ir prof. S.
venti naujuose butuose, kai Kairys čia jau seniai po
jie galutinai bus baigti sunkios ligos ilsisi ir spar
statyti.
čiai stiprėja. Ji teko matyti
c

Kairėj marinas apsirengęs kovos apdaru, kaip viduramžių riteris, turi kulkų nebi
jančius šarvus, stiklo audeklo šalmų, čeb atus saugojančius nuo minų. Dešinėj ma
tyti marinų prieštankinis vežimas, viršuj e helikopteris ir šilinis ginkluotas M-4
naujausiu šautuvu. Vyrai lavinami kautis atominiais ir įprastais ginklais.
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prieš mėnesį. Tada jis blo-
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Rugpiūčio 1 d. Methue- giau atrodė negu dabar:
n*e mirė Ona Vaikšnoraitė fiziškai ir dvasiškai grįžta
Subačienė, sulaukusi 66 me į tą padėti, iš kurios liga
tų amžiaus. Velionė paliko buvo išmušusi.
dideliame .liūdesyje vytą Jis čia jau nesėdi be darAntaną, sūnų Antaną, Jr.,-bo—sparčiai varo savo atNo. Andovery, dukterį Ber- siminimų antrąjį tomą.
tha Molloy Chelmsforde, Gera čia visiems, kas at
Mass., seserį Marcelę Lat- vyksta poilsio ieškoti! JĮ
vitskienę
Bronx’e, N. Y., Ičia tikrai suranda! DidėsJ

siųsta ir aukų įvairiems
! SLA fondams. Žymėtina,
kad šiame Seime buvo ga.......
ina didokas delegatų akaiSeimai ateina ir praeina, vadovaujant Petrui Pivaro- čius iš naujai atvykusių,
tačiau nevisada pagalvoja nui. Jam mirus, komitetui jų tarpe puikiai reiškėsi:
me, kad tų Seimų surengi pirmininkauja p. Bronė Pi- y. Sidzikauskas, J. Audėmui ir tinkamam šeiminių varonienė.
!nas, p. Šmulkštys, A. Kai
parengimų pravedimui priIlgai delegatai ir Pitts- vaitis V. Braziulis S. Guseina įdėti daug darbo, burghiečiai nepamirš įvy-' das, A. Andrulionis, Pranas ir du broliu Vaikšnorus, nės ramybės kur beieškosi,
prakaito ir širdies. Tokį kusio šeiminio banke t o j0oa iš Akron Ohio. Iš čia Vincą Bronx’e ir Kastantų jei čia ją tik aukštai pade
V « atliko Pittsburghie___ !_•
Zj_ ___ 1*_ • !•_ .__ v ra J \
®
- „ - _
___
besiais pralekianti lėktuvai.
darbą
(trečiadienį, liepos 13 d.) gimusių puikiai užsirokn. Methuene.
Velionė palaidota iš Vo-įtesudrumsčia! Laiką pračiai, Seimo rengimo komi Roosevelt viešbučio didžio- mendavo: p. Austin, E. Mi—Aušros Vartų parapilungus
laidotuvių Įstaigos. įleisti gali kaip tik nori! Noinje
salėje.
Tai
buvo
bene
sija, kuriai vadovavo 3-čiftfi
kiižiūtė. Jean
Gegužytė.
su ta miela lietuviška šei- j°s klebonas prel. K. Vasys Apskr. Valdyba: S Baka- vienas iš didžiausių banke Mrs. Namaksy, N. Bajorie- Jos palydėti susirinko per iri—sėdėk sode po Obele,
rugpiūčio 13 d. sugrįžo iš nas, F. Žilinskas ir B. Pi- tų, įvykusių, per paskutinius nė ir Thomas Mikelionis- 150 žmonių. Ji buvo Šv. i kriauše ar persiko medžiu!
ma.
kelionės
po kelias Europos varonienė.
Šiuo metu tau tik persikas
Teko nemažai bendrauti
Onos Draugijos narė.
kelis SLA Seimus. Valgiai j Mack.
nukris
ant galvos, o vėliau
ir su bostoniškiais. SLA valstvbes.
Velionė
Ona,
kaip
ir
jos
1 Didžioji darbo našta kri buvo parinkti geriausi, . ir
šiame Seime dalyvavo
—
Lietuvių
P.
Klube
bu

seimo liepos 13 d. bankete
to ant p. Pivaronienės ir kaina prieinama. Meninę daug senų SLA veteranų- vyras Antanas, žmonės ra- kriaušė ir obuolvs!
bostoniškiai buvo okupavę vęs per daug metų patar SLA prezidento Povilo Dar- programą išpildė žymi so- veikėjų, iš jty tankiai reiš- mūs, malonūs, geri kaimy- Nenori čia būti, eik per
du apvalius stalus, prie ku nautojas, čia plačiai žino gio. Mūsų Povilas dalyvavo listė Aldona Stempužienė, kėši ir puikiai Seime užsi- nai, todėl ir velionės Onos čia pat esantį miškelį į grarių sėdėjo A. Andrulionis, mas Petras Janulevičius, visuose parengimų komisijų akomponuojant muzikui Jo rekomendavo Viktoras Ka laidotuvėse dalyvavo tiek žų ežerą ir jame irkis nars
V. Anesta, J. Arlauskas, sunkiai serga, yra parali- posėdžiuose ir kiekvienam nui Švedui. Kalbėjo Pitts marauskas, Matai, Misčikai, daug žmonių, giminių, ištisą dieną! Laiveliu gali
Katrina Namaksienė, An žuotas. O ne taip seniai darbe, surištame su Seimo burgho Universiteto atsto Praškevičiai, Stanislov a i- draugų, pažįstamų ir kai-, ir į valdinį paplūdinį nusiir
ti ir ten maudytis, saulėj
tanina Mockienė, Jadvyga dar Petras linksmai pasi rengimu. Ne tik pats visur vė p. Ruth Crawford Mit- čiai, Dr. Drangelis, Michel
šaipydavo...
kaitintis!
Tumavičienė, inž. A. Chap
prisidėjo darbu, bet jis ir chell anglų kalboj. Puikią sonai, Tumavičienė, Jurge
—Yra ir stipruolių. Štai, jo žmona Gertrūda per kalbą pasakė Lietuvos at liūnas, J. Radzevičius, Pi- organizacijos, kaip musų Miške gali grybauti, eže
likas, J. Krasinskas, inž. S.
re meškerioti.
C. Budwitis su žmona ir Jonas Skerniškis nors jau paskutinius tris mėnesius, stovas p. J. Rajeckas iš varonai (Chicagiškiai), K. Susivienijimas.
0 kur ką tik pamelžto
Primintina, kad Seimas
dukrelėmis, K. Jurgeliūnas, 90 metų amžiaus, tačiau per savo vedamą radijo Washingtono ir tikrai ug Katkevičienė, Dr. E. Satdar
ir
polkutę
sutrepsi
Jo
Ievutė Martinionytė ir du
programą garsino įvykstan ninga kalba buvo mūsų koff, J. Strazdas, F. Motu vienbalsiai išrinko mūsų saldaus pienelio, iš jo susūnaus
vardu
yra
Ward,
So.
baltimoriečiai, V. V e 1tį SLA Seimą, kiekvieną SLA prezidento Povilo Dar- zas, A. Liepa, A. Chapli senąjį redaktorių M. L. Va- lieto sūrio ir sumušto sviesWard
ir
Stone
gatvių
susi

sil ir toliau redaguoti “Tė-to, lietuviškai raugintų ą?
zis ir Jonas Galinaitis buvo
gio. Pė banketo įvyko šo kas, S. Bakanas. • * ,
sekmadienį.
kirtime
aikštė
pavadinta
vynę”.
| gurkų? “Trakų” vasatvier
prisiglaudę prie bostonišBe seimo darbų jam dar kiai, !kwie tęsėsi net iki 1
čia
buvo
malonu
matyti
“
ŠkerniaRis
Sųuare
”
.
Ateinančiam SLA Seimui tėję svečiai tu gėrybių turi
kių. Su poetu J. Galinaičiu
reikėjo vesti (pirmininkau val^Mdttėttk Prę^raipos ver Amerikos Lietuvių Tarybos
—
Žinoma
veikėja
Mari

malonu buvo susitikti ir pa
.parinkta Newark N. 'tti soties. Malonūs šeimiironė Pivaro SkrėtoĄ “ir
ti) priešseiminį ir poseiminį
J. Reikia pasakyti, kad Sei- pinkai nenustoja svečių ro
sikalbėti, jo buvusi žmona jona Vaikšnorienė, dabar Pildomosios Tarybos posė nienė.
redaktorių Dr. P. Grigaitį, mas tikrai praėjo geroje;ginti ko daugiau valgyti!
tinė Šidlauskienė, apleido džius ir pirmininkauti SLA
buvo mano giminaitė.
Pats SLA Seimas bene “Sandaros” redaktorių M. ir taikingoje dvasioje. Pa-‘ Taip, “Trakuose” galiPittsburghe gyvena daug Worcesterį, išvyko nuolat Seime.
buvo trumpiausias SLA is Vaidylą. Turėjome mes ir
malonių lietuvių ir “Kelei apsigyventi į Cape Cod.
Malonu priminti, kad fi torijoje, jis tęsėsi tik 3 ir šerifą, žymų veikėją iš rengimai 'buvo puikūs ir ma gerai pasilsėti.
—Naujakuris Jonas Sa nansų sukėlimui, gavimui
idomūs, reikia pasidžiaug
vio” skaitytojų. BeseimavoJ. V-gas
pusė dienos. Pirmadienį Conn. valstijos Bujanaus- ti, jog laike Seimo ir Įvairiu
vickas
su
savo
šeima
išvyko
garsinimų į Seimo progra seimavojome visą dieną, ką. Iš tolimos Floridos de
jant teko susitikti p.p. Dar
gius, Bakanus, B. Pivaro- gyventi į Los Angeles, Cal. mų knygą daug pasidarba antradienį irgi pilną dieną, legatas F, Rodgers. Malonu parengimu matėsi nuoširdi
—Mūsų darbuotojos K. vo p. Albina Mičulienė, B.
VEST! JAUNOS
kooperacija tarpe Seimo
nienę, Aglinskus, Žilinskus,
trečiadienį tik pusę dienos buvo susitikti su p.p. Kas rengėjų, delegatų ir SLA
Šalaviejienė
ir
Giedraitienė
SENAS
NEGALI
Spingius, Čižauskus, KoliPivaronienė, P. Dargis, S. ( nes tos dienos popiet de paraičiais, kurie daug dir
čius, Marmokus ir daug ki grįžo iš atostogų. Labai pa Bakanas ir Gedminskienė. legatai lankėsi Universite ba ne tik SLA, bet ir “Tė viršininku.
Ilgai, ilgai su malonumu i Jungtinėj Arabu Respub
tu. O kiek ten daug gražių tenkintos. Atostogavo Ca Iš parengimų minėtini: at te), na, o ketvirtadienį bai vynės Mylėtojų” organiza
silankymas į Pittsburgho gėsi pats Seimas.
lietuvaičių aukštąsias mo pe Cod.
cijoje. čia buvo ir organi prisiminsime šį jubilėjinį likoj Egiptas - Sirija už
—
Kleofas
Zurlys,
mūsų
drausta vynams, senesniems
Universitetą kur delegatai
kyklas lankančių ir gražiai
zmų karolius, kuris dau SLA Seimą.
Delegatai
Seime
užsilai

kaip 60 metų. vesti jaunes
lietuviškai kalbančių! Gar veikėjas, po atostogų grįžo ne tik turėjo progos apžiū kė pavyzdingai, Seimo ve giausiai narių į SLA pri
Su Susivienijimu
prie
savo
kasdieninio
už

nes kaip 30 metų moteris.
rėti lietuvių kambarį, bet dimo tvarka irgi buvo gera. rašo, tai brolis J. Aymonas.
bė joms.
siėmimo.
buvo šiltai pasveikinti ir
Mačiau ir mūsų nuolatinį
Vytauto parke
—Raymond Morrin, tam tikrai lietuviškai pavaišinti Daugiausiai Seimui pirmi laikraščių korespondentą J.
ninkavo SLA prezidentas
AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Rugsėjo 4 d. Vytauto par tikro fondo pirmininkas, Daug darbo įdėjo šio kam Povilas Dai^is, jį laiks nuo Krasinską. Iš mūsų gabių
ke įvyks Sandaros pirmo paskyrė 11-kai studenčių bario įrengimui ir finansa laiko gabiai pavadavo Dr. Real-Estate biznierių buvo:
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
apskr. piknikas. Į šį parką stipendijas tęsti muzikos vimui Pittsburgho lietuviai, A. Montvidas ir Dr. S. Bie- J. Bučinskas, p.p. Amsy ir
Amerikos. Joje apraioma:
jrs
kas sekmadienis atvyksta mokslą. Tarp gavusių sti
auditorius P. Varkala ir kt
ZIS.
Apie kelionę Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
daug lietuvių ne tik iš Wor- pendijas yra dvi lietuvai
Jaunimo komisiją atsto
Darbininką
fabrikai
Vakaruose;
“Proletariato diktatūra";
gijos
centro
piknikas
įvyks
Šiame
Seime
į
mirusiojo
cesterio, ir iš aplinkinių tės: Aušra Vadeckaitė ir
vavo:
Kun.
P.
Dagys,
Va

Įspūdžiai
ii
Kalifornijos
;
Raudonmedžių imperija;
iį sekmadienį, rugpiūčio 21 viceprezidento vietą buvo
Apie
Hollywoodo
žvaigždes;
Kaip
lietuvis vyną.daro;
miestelių. Čia groja puikus Karolina Saulėnaitė.
d. Vytauto parke, Auburn, išrinktas visų gerbiamas S. latkos, Gustis ir kiti.
—
Lietuvai
•
.
Amerikos
dykumos;
Mirties
klonis;
Suakmenėjęs
miškas;
Šimkaus Neivio orkestras,
Seime buvo eilė įvairiau , Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.;
Gegužis.
Juo
išrinkimu
ne
Mass.
veikia bufetas su gaivi
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova;
—Liepos 30 d. Vincas tik Seimo delegatai, bet ir sių įnešimų, vieni buvo įĮ Pas
mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
nančiais gėrimais, o valgių
bendrai Amerikos lietuvių praktiški, kiti mažiau prak
Beniuškevičiu9
susituokė
su
Ežeras,
kuriame žmogus neskęsta;
pasirinkimas didelis^ Yra
Nettmatuoti Teaas valstijos turtai;
visuomenė bus tikrai paten tiški. Tarpe naujų įnešimų
lenkų
kilmės
mergaite.
puiki salė, graži pieva,
Floridos vatadai t
Jaunystės šaltinis:
RADUO VALANDA
—Rugpiūčio 13 d. Ona kinti, nes S. Gegužis yra Seimas pakartojo Detroito
Ka|p
gyvena
rezervatų
indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
daug ąžuolų ir pušų, medžių
Visos programos tt WOPA,
Kraunelytė susituokė su Jo rimtas patriotas-visuomeni- Seimo tarimą, suteikiant ga
Upė po žeme; Žuvys be akių. ..
1490 kiL AM 192*7 FM
pavėsyje malonu patingi
Ir daug, daug kitų įdomybių!
Su gražiais paveilulals.
nu Jurkūnu. Abu vientur ninkas. Visi kiti SLA Pil limybes didesniam asmenų
Kasdien: ano pirmadieni* Hd
niauti.
skaičiui
įsirašyti
(stambes

penktadienio lt—11 rai. ryte.
domosios
Tarybos
nariai,
čiai ir abiejų tėvai Petrai.
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems. knygą tuoj pat
flidtadfanj ir eekamdleni *
nėmis sumomis) į SLA.
Vyksta į Lietuvą
referendumu
išrinkti,
per
—
Paxtono
miesčiuko
sa

siunčiame. Kaina 75 centai
ane S-JS iki t’Ji vaL ryte
Tuo nutarimu bus galima
SLA
kuopų
balsavimus,
vivaldybė
paskyrė
į
“
Board
VAKARUŠKOS:
pinaad.
7
vaL
▼.
Sandaros 16 kp. pirm.
“KELEIVIS”
HEmloek 4-2413
of Appeals” lietuvį Edvar vienbalsiai buvo Seimo pa įtraukti nariais į SLA mū
Antanas Tomkus su bolše 7159TcL:
sų tautos brolius latvius,
S. MAPLEWOQD AVB. dą Savicką.
<36 East Broadvray
So. Boston 27, M
tvirtinti
vikų organizojama ekskur
CHICAGO 29. ILL.
J.Krasinskas
Buvo laike Seimo pri- kurie patys neturi tokios
sija šio mėnesio pabaigoje

SLA seimas Pittsburghe
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dymo aparatas, trūksta eko
KO 26 DIENŲ VĖL VAŽIUOJAME
nomiškumo, per maža kon
trolės ir tt ir tt
Sako, yra paruošti pla
nai tiems trūkumams paša(E) J Lietuvą yra Įveža- mos.
linti ir viešojo maitinimo mi
fi,mai>kai kurie
Savo pranašumą, savo jė
sto prekių apyvarta grei- Įmonių tinklui išpiešti.
Laiškas iš Lietuvos
’
gą kiekvienas gali padik
čiau auga negu viesojo, Darbo žmonių dauguma
Pasitaikius progai
ra
tuoti tik ten, kur jaučia, kad
maitinimo Įmonių skaičius.
maistą
gaminasi
namie,
kas
išvystytas
visai
naujas,
mokitas
yra silpnas. Vilniuje
šau. šiuo kartu noiiu para
Teiravausi žmonių, kodėl
^eina žymiai pigiau.
dėmus kino ir teatro, tapy- yra rusų dramos teatras.
šyti nracvvenimo klausimu.
taip yra. Kai kui ių nuomo- į Teko aplankyti painus
meno in Teatro aktorių personalas,
Nelengva tai tema.
nes
nė yra ta, kad buvo pada-1 žmonės, pietauti, kalbėtis
visų žmonių neaplankysi,
išskyrus lietuvę aktorę Miįyta klaida neleidžia n t Įvairiomis temomis, neiš terpretavimo būdas, kuris
su visais nepasikalbėsi.
ronaitę,
nėra ypatingas sti
daugeliu
atvejų
veikia
ir
veikti mažoms privačioms skiriant maitinimosi klauBendrai paėmus, nei kai
x
i j
mūsų menininkų planus bei prus. Bet šis teatias. tiek lie
valgykloms ir užkandinėms s.mc ><
Man tvirtino, kad su gp^dimus. visa Ui kas tuvių, tiek ir kitų tautų pu
me, nei mieste netrūksta
tuose rajonuose, kur nėra maisto produktų tiekimu n£uja vak
pasauiyjc, kaa
maisto
gaminių. Neteko
valstybinių viešojo maitini dabar yra zy-miai geriau surfšta gu ^erniomis B. blikos tarpe yra labai po
girdėti apie badaujančius,
puliarus savo originaliomis,
mo Įmonių.
kaip
pnes
2-3
metus,
J
tel
.
atūros
ir
nemačiau apdriskusių. Kas
meno srovėmis, dažnai keičiamomis pjesė
Būdinga, kad valgyklose maisto produktų krautuves
daugiau uždirba (tokie yra
mis. Teatro darbuotojai pa
duona yra nemokąs prie pristatoma vis daugiau ir galų gale net su madomis,
kvalifikuoti, išmokslinti attys išverčia lenkų, vokie
ateina
Į
Lietuvą
daugiau

das. Jos prikrauta ant sta daugiau Įvairių maisto pro
čių, prancūzų dramaturgų
sakingesnes pareigas einą
lų ir gali valgyti kiek nori, duktų. Miestų gyventojai siai per Lenkiją, štai ši ne
Geležinkelis iš New Yorko Į Long Island įvairias vie
žmonės), tie geriau valgo
veikalus,
netingi dažnai
tiesioginė Lenkijos inteli
o gal ir namo neštis.
tovės
26 dienas neveikė dėl tarnautojų streiko. Po
vis dar kartais nepakanka gentijos Įtaka mūsų inteli repetuoti ir rasų dramos
ir rėdosi, nekvalifikuotieji,
paprasėiausieji darbininkai,', H*
T? Tk°’
-d mai aprūpinami daržovė
streiko keliauninkai vėl žiūri pažįstamas reklamas su
gentams, žinoma, ateina ir teatras tokio darbo dėka
taip ir kolūkiečiai, kur yra kat kuriose draudžiama ru- mis, vaisiais, bulvėmis. Tai,
viliojančiais pasiūlymais prisėsti ir užkąsti.
per lenkų bendruomenę, sugeba net kelis kart Į mė
labai menkos, smėlėtos žeT° "ezlnodalV??- pa' esą, prekybinės organizaci
gyvenančią Lietuvoje. Jei nesį pakeisti savo repertu
mės. maitinasi ir rėdosi Plc,ta\«? d>etmeje \ .Įmaus jos kaltė, nes šių produktų
gu jos nebūtų, vargu ar lie arą. Teatro pjesės visuomet
valgykloje, kuri randasi gamyba yra didesnė negu
blogiau. Nenuostabu, kad
tuviai galėtų pasinaudoti būna kuo tai aktualios, Įdo
suvartojimas.
kai kurie miestiečiai pavy-. buv. . Raudonojo
..... Štralio
,,
Lenkija, kaip “dvasiniu til mios. Net mūsų Žemaitę
di kaimiečiams, o kai kurie! Popose, užsirakiau. Man
Neteko girdėti, kad trūk tu” tarp vakarų pasaulio ir šis teatras inscenizavo ra
dagiai man primine, kad tų duonos krautuvėse. Duo
kaimiečiai miestiečiams.
sų kalba nė kiek neblogiau
gimtosios tėviškės.
Kai vasara pradeda eiti kojomis,- tada pats laikas
rūkyti
neleidžiama.
nos
kilogramas
1
rublis
80
•k
Šiaip lenkai ypatingų už lietuvių dramos teatrą. prie galo, prasideda skun- nuo jos bėgti.
Kolūkių ir kolūkiečių ap
ll_- .•
•
• • _ T • _ Aišku
z-t kad
1^- o teatras
t'.
Vilniuje yra trys restora kapeikų.
savaime,
rašymui pašvęsiu
keletą
kultūrinių
organizacijų
Lie A ii
Jei pasitaikytų, kad nuo
Netiūksta mėsos ir jos tuvoje neturi. Jie turi savo suvilioja daug žiūrovų ir kių sezonas. Bent Naujoj
laiškų, jei proga pasiųsti nai, iš kurių reprezentaci-]
dirbinių krautuvėse. Jeigu chorus, choreografijos ra kaip nekeista, jų tarpe Anglijoj taip sa k o m a. skunkės “parfumų” negali
nepabėgs. Dabar noriu ap nis yra “Vilnius’’ (buvęs
nebūčiau matęs savo aki telius, kur veikia prie prof daugumą sudaro lietuviai. Skunke, pagal savo kvapą, pabėgti ir ji užpuiškia savo
siriboti miestiečių maitini “Žoržas”). Tai ištikiujų
yra lietuviško šeško giminė. dvokianti skystimą, tada
aukšto lygio Įmonė. Maisto mis, tai nebūčiau patikėjęs, sąjungų klubų. Šiuos rate
Viso to pasigenda lietu Bet čia jų giminystė ir bai žinovai pataria apipurkštą
mosi klausimu.
patiekalai yra aukščiausios kad toks didelis yra mėsos
lius, ypač lenkų jaunimas, vių dramos teatras. Jis tu giasi.
odą numazgoti su amonija
Dauguma darbininkų ir: 1
rūšies. Mandagūs kelneriai gaminių pasirinkimas Vil
ri
gerų
aktorių,
gerų
norų,
noriai
lanko.
Tokios
lenkų
tarnautojų pietauja valgyk
Šeškas yra plėšrus žvėriu ir paskui pei plauti su muilu
kalba keliomis kalbomis. niaus, Kauno, Klaipėdos ir veiklos sąlygos, jų turimos bet nė kaip negali atsikra
lose, kurios yra Įmonėse ir Keletą kartų pietavau “Vil
kas, mažos katės dydžio, ir vandeniu. Jeigu šuva ar
kitų
miestų
mėsos
gaminių
lcng
,,
at0
T
pakelia
lietuvių
tyti
šiuo
atveju
nereikalin

katė gauna skunkės “kve
statybose. Studentai turi
niuje”, kur galima išgirsti parduotuvėse Dažna, jose au *riteų *žinoma nea^ go lietuviško lėtumo. Žiū tamsiai rados spalvos kai
savo valgyklas ir bufetus.
be kurijozį rėk sugalvoja, ima ką tai liniukais apsivilkęs. Lietu palų” paragauti, smarvė
Įvairiausiomis kalbomis be- i lankiausi, p.rk.nejau isbanMiestuose veikia valgyklos, sišnekučiuojančius svečius. dymų, painų gaminių, stedabar IabaiJ J. veikti, bet taip lėtai, kad voje šeškas yra žinomas, galima išimti atskiestu pie
bufetai ir restoranai. Krin
[kaip vištų didelis priešas, nu arba su tomeičių sunka,
Mat, Lietuvos pasižiūrėti bėjau jų kainas, klausiausi vas prigiminimas> kad
visas
idėjas
jau
pagrobė
ta i aki per mažas viešojo
’ todėl jis ten naikinamas, bet ir šunį ar katę reikia
, atvyksta ivairių tautų žmo- pir ėjų a ų._
buvo
Lenkijos
mies*
kiti.
Ir
dar
kartą
kaip
yla
paskui permazgoti su mui
maitinimo Įmonių skaičius
Įvairios mėsos atlaikos
Jnetrūksta Sš maišo išlenda tas ne j Skunke, kiek mažesnė už lu ir diungnu vandeniu.
■ nės. Teko matyti ekskursi- Į
miestuose. Dėl to pietų me- j tjki Un. mokėjimas vertinti save, į šešką, juodu kailiuku su
iš Vietnamo, Burnos, kamuoja nuo 4 ik. 12 rub- -moni
Geri žinovai sako, kad
tu valgyklose susidaro di. švedų grupę ir kt.
i lių uz kilogramą, kiauliena Rija ,*u0 jūros įki jūros„ tas ‘ nuolaiduumas. O juk balta plačia juosta virš pe
skunke nieko žmogui ne
x <*i lietu- ;
dėlės žmonių eilės.. Tarnau
-n ruonų, prastesne jau- kurje tiki kad VUnlus „,e. svetimieji tuo tik ir naudo čių ir nugaros, vištų nenai daro. jei ją nesupykinsi ar
paprastai
:
Kitas
gana
puikus
restotojai Įstaigose
kina, nora vištų kiaušinius
dirba nuo 9 iki 18 vai. (6 fa?.as -XTa Viįiaus geležin- iT^kr rU--1^’ £eresl?e
kados nebuvo Lietuvos sos- jasi. Jie sugeba bematant gerti mėgsta, kaip Lietu neišgąsdinsi. Taigi, švelniai
r _.....................
pagauti
momentą ir ,pakelti
val. vak.) su vienos valan- kelio stotyje. Treciasis Pa 14 rublių veršiena ir aviena tine jr jaj nepriklaus0.
su ja apsieikie, tada ir ji
—nuo
iki
lt> rublių,
j •
Lietuva drauge savo prestižą paprastų žmo- vos žebenkštukas. Skunke bus gera kaimynė... Jei pa
do? pertrauka pietums. /a.n^a T ^/i .maVs.
maitinasi pelėmis ir viso
kumpisir medžioklines dės- *u RJugija
į lėšusios
nių tarpe.
Tuomet užplūsta jie vai- (dabar L. Giros) jau negali
kiais vabzdžiais, ypač daug sitaikytų skunkę užtikti iš
gyklas, kurių daugumoje
Pnnuesiems dviem. relės—28
’
q
. kiją. Žinoma, tokios sovi--------------------------ji sunaikina žiogų ir kito matų dėžėje, iš kurios ji
Įvestas pagreitintas apsi- ^aist°
patiekalų kainos nietiška
on
... dešra
... nuo. • • 1 nistinės nuotaikos atneša
kių augalams kenksmingų negali išlipti, tai patartina
rublių, kitos įvairios
J U OKAI
tarnavimas—apmokama iš- ;ra beveik tokios pačios, j 30
j .
, neigiamų reiškinių ir lenvabaliukų, žemės ūkio ži atsargiai Įdėti Į išmatų dė
—
nuo
20
iki
40
rubi
*
išrinkus patiekalus. Su pa- ^t patiekalų kokvbė yra desros
,. . i .
i n i / *t * m kams ii lietuviams, tačiau
kiek
novai sako, kad, bendrai žę nedidelę lentelę
lių, taukai nuo 19te iki 21 .
__ •
Panašumas
T,.
.
,.
,
tokių
žmonių
nėra
daug
ir
galima
gulščiau,
kad
skun

dėklu rankoje valgykloj ,^e?ne,„
.
. Į
paėmus, skunke yra naudin
Č
Q1
.
reikia slinkti eilėje, kol pri- ‘Vilniaus
restoranui pn- į rublio, margarinas—14 rub- lietuvių santykius su Un
lenkais Į krautuvę įeina motina su gas gyvuliukas, noi’S kar ke galėtų išlipti ir keliauti
eisi prie bufeto, kur išdėsKauno Meti opolis . lių.
galima pavadinti draugiš 3 suaugusiomis dukterimis. tais ir “pasauvaliauja”.
savais keliais. Jei skunke
tyti Įvairūs patiekalai ir Klaipėdos reprezentacmia- į
(Bus daugiau)
kais.
apsigyvena po “porčium”,
Motina klausia krautuvininką:
Šeško
ir skunkės gimi
gėrimai. Slenki pamažu dė- Tne. restoiane kai kurių pa-j
-------------------------Pas mus buvo žmonių, —Kaip Tamstai vyksta pre
ją galima išprašyti iš ten
nystė yra jų keista gyni su tais vaistais , su kuriais
damas patiekalus ant pa- *lekalų kokybė yra prasta,
kurie šaipėsi iš šio bendra- kiauti ?
mosi priemonė. Ir šeškas ir
dėklo, kol prieini prie kaispud} padarė man 4ŪSŲ ATSTOVO ANGLĮ- darbiavimo, kurie bematant
—Taip, kaip ir Tamstai,— skunke, jei pakliūva i bėdą, giname drabužius nuo kan
sos. Įgudusi kasininkė aki- -Iaiiampo^s (oabar Kap- OJE NAUJAS ADRESAS padarydavo iš kokios nors atsako krautuvininkaas.
džių. Keli šaukštai kandžių
ginasi
“
dvokiančiomis
bom

mirksniu pasako patiekalų ^ko) .v.a” bufeto
ansamblio dainos politiką. —Kaip tai ?
kristalų (paradichlorobenbomis”. Kiti gyviai gerai zene) paberti po “porčium”
Dabar
jis
yra
toks:
(buv.
Klimaičio
patalpuos)
Tačiau
ir
jie
Įsitikino,
kad
kainą ir išduoda grąžą.
—Kiekvienas apžiūri, pasi
J. Venckūnas,
bendradarbiavimas su len deri, bet neperka,—paaiškino pažįsta nemalonų skunkių išvalys skunkę lauk.
Tuomet sėdėsi prie staliu personalas, švara ir mais
ar šeškų kvapą ir jų neuž
kais padėjo ateiti i Lietuvą krautuvininkas.
1, Raewell Crescent
ko ir negaišdamas valgai, tas.
Farmeno Vaikas
kabina, kaip žemaičiai sa
Ne kartą žmonės, dargi
daugeliui vakarų pasaulio
« * *
Orbiston, Bellshill
kad užleidus kitiems lan
ko, “ne iš baimės, bet dėl
minčių ir idėjų.
Suvartojamos kavos didžiau
kytojams vietą. Valgiau Į- nepažįstami, nurodinė j o,
Jam nenusibosta
Lanarksbire. Scotland
smarvės
”.
kad
restoranuose
ir
val

Gal
būt
daugelis
galvoja,
sias
vidurkis kiekvienam gy
vairiose valgyklose keliuose
Skunke yra naktinis gy ventojui tenka Švedijoje. Toliau
gyklose
dėl
ivairių
priežas

Laiškanešys
klausia
savo
kad
savo
laiške
ypatingą
miestuose. Nepastebėjau ir
KNYGOS JAUNIMUI
vietą skirsiu rusų visuome- bendradarbio, kuris kasdien vuliukas. Ji pakyla maisto iš eilės seka: Danija, JAV,
negirdėjau, kad valgyklose čių produktų kokybė yra
ieškoti, kada saulė nusilei Suomija, Norvegija, Islandija,
nei, kuri šiuo metu gyvena štampuoja laiškus:
pritrūktų patiekalų. Pasi-' nevienoda, noi’S kainos yra
Jei jaunas nepamėgo Lietuvoje. Deja, ypantingos —Ar tau nenusibodo vis tas džia ir labai dažnai dai Belgija, Liuksemburgas, Švei
taiko, kad būna mažas pa beveik tos pačios. Su tuo
rosi maisto aplink namus. carija. Prancūzija ir Olandija.
knygos, jis jos neskaitys ir vietos skirti negalima. Mes pats daryti?
rinkimas. Skundžiamasi, reiškiniu kovojama...
Skunke
patelė atsiveda nuo
uaugęs.
Todėl
tėvai
turi
su
j
um
j
s
kalbėjomės
apie
—Kaip tai nusibodo?—klau
* * *
Valgyklose galima paval
kad kai kuriuose Vilniaus
6
iki
10
vaikų
ir
kai
vaikai
parūpinti
vaikams
ko
dauinteligentiją
j
r
ją
dominsimu
atsakė
jis:
—
Aš
gi
kas

žmoguje viskas turi būti
ir Kauno priemiesčių rajo gyti pietus iš kelių patieka
kiek j,auga, vedasi visą gražu: ir veidas, ir drabužiai,
lau
lietuviškų
knygų.
Pirkčias
p
,
oblemas
.
G
i
rasų
dien
kitą
datą
štampuoju.
lų
už
6-7
rublius.
se trūksta valgyklų. Klai
* * *
šeimą maisto ieškoti.
Restoranuose yra žymiai danu vaikams dovanas, vi-! jnteligentų Lietuvoje nėra
ir siela ir mintys.
pėdoje dar nėra dietinės
suomet
atsiminkite
knygą
ir
d
aU
g
Nemaža
mūsų
krašte
Dabar
kaip
tik
yra
sezo

Nesinervink!
aukštesnės
kainos.
Lankosi
Čechovas
valgyklos, kulinarijos pus
tą dovanokite. Keleivio ad yra rasų tarnautojų, bet
nas skunkėms su paaugliais
juose
daugiau
uždirbantieji
gaminių pai d uotuves, išsi—Ach, ir kada gi tu apsi vaikais naktibaldauti
ministracijoje galite gauti Įžodžiai ‘tarnautojas” i r
ir
GABIOS GRAŽUOLĖS
neštiniai pietus parduodan ir svečiai iš kitur. Ten kot šias jaunimui tinkamas kny- “jnteligentas
rengsi? — nekantriai vyras kaitų apie
namus
vagi

dažnai labai klausia savo žmonos.
čios valgyklos, užkandinių letas ar šnicelis kainuoja gas:
skun
priešingi
vienas
kitam. —Nesinervink. Aš juk tau šiauti. Miestuose
automatų. Panaši padėtis Į ^ek» kiek pagreitinto aptarASAKĖČIOS,
kėms
nėra
kur
gyventi,
bet
Giedrius., f)aug kas mano, kad visi
valgykose pietūs iš knygoje yra .3,
via Šiauliuose, Žinoma, 1
37 grafos
gražios P»sa-'.
paša- ;
šjandien prieš valandą sakiau, kad tuoj priemiesčiuose ir kaimuose
tokių Įmonių trūkumas gai '3 patiekalų. Žinoma, valgio kėčios, 175 psl., kaina $2.00, e rusa*»
galėsiu eiti,—ramino jį žmona. jos laisvai gyvena ir šeimi
ir gėralų ka i n asrest-se nega uktys kakaliskiuose, Liu- gyvena Lietuvoje, yra pašina žmonėms laiką.
* « *
ninkauja. Žiemą, kada užei
•io Dovydėno apysaka, ie# psi., šaukti kraštui surusinti. Tai
lima
laikyti
tipiškomis,
nes
Spaudoje buvo paduoti
—Tėte, katinas sučiaudėjo. na dideli šalčiai, skunkės
• v-.roneteisinga vien todėl, kad —Ko dėl nepasakei jam: Į
duomenys, kad miestuose tų Įmonių yra, palyginti,
savo urvuose gardžiai mie
1000-čiui gyventojų mini mažai. Tačiau lankytojų «<•!!<> apysa* aiiės vaikams, 69 psi.. jų yra mažuma, o mažuma sveikatą ?
kaina .......................... *L50- daugumui niekada nedik- —O kas man atsakys: Ačiū? ga, bet ir žiemos metu, jei
malus aptarnaujamų vietų netrūksta.
oras atšyla, skunkės išlenda
žmonės atvirai kalba ir VYNVKėS, N. Butkienės a- tuoja. Žinoma , nekalbu
normatyvas turėtų būti 40
pasakaitės vaikams, 34 psk. a„je va]stybinĮ gyvenimą,
iš savo urvų žemėje ir eina
vietų, bet iki to normatyvo spauda rašo, kari patiekalų
maisto ieškoti.
kai kuriuose miestuose dar įkainos valgyklose yra vis ŪKININKO SI N DBA DO NUO- pet aPie kasdieninį papras- Nuo amžių lietuviai
Susidūrimas su skunke
žmonių gyvenimą. Rusų nemėgo vergauti
toli. Valgvklos ne visur tin-idar peraukštos. Visų pirnia TYKIA1, įdomūs pasakojimai
gali baigtis labai nemalo
los psl., kai- visuomenė esanti Lietuvoje Ir amžiais dėl laisvės
karnai išdėstytos, jų ap dėlto, kad daugumas mais jaunimui,
na
$2.00 gali tik Įvairiomis priemo
niai. Žmogus gali gauti to
tarnavimo spindulys per to paruošimo darbų atlie
įgudo kariauti.
kią dvokiančią skystą bom
nėmis demonstruoti savo
didelis. Tad gyventojai, pa- kama rankomis. Didžiuobą, kad paskui nežinosi,
Faustas
Kirša
kultūros
pranašumą,
pasie

GAVOME
NAUJĄ
gal aplinkybes, yra privers- siuose miestuose, sako, ga
kaip nuo nemalonaus kvapo
kimus, savo kaip tautos ge
ŽODYNĄ
ti tvarkyti maitinimosi ka lima būtų centralizuotu
Graži Teresa Rinaldi, bū
pabėgti. Susidūrus su skun
rąsias
ir
blogąsias
puses.
būdu aprūpinti visas val
lendorių.
sima operos dainininkė, iš
Pakalbinkim draugus ir ke ir drąsiam vyrai nėra
Viešojo maitinimosi 1- gyklas ir užkandines pus Lietuviškas angliškas žo Kiek tai rusų visuomenei
rinkta Miss Alabama. De
monių retumas, žinoma, ne gaminiais. Atrodo, kad vie dynas, paruošė Vilius Pete- pavyksta, sunku laiške iš- kaimynus užsisakyti “Kelei- sarmata bėgti, ypač kai
šinėj MissLssippi gražuolė
pastebi, kad skunke uode
reiškia, kad traktu maisto šojo maitinimo Įmonėse raitis, 586 puslapiai, kaina pasakoti. Tam gal būt rei- kaimynus užsisakyti “KeleiLynda Mead.
kia visai kitos, plačios te~|Vj.M Kaina metams tik $4 00 gą iškėlė Į viršų ii’ tiepsi
produktų. Atrodo, kad mai-.vis dar yra perdidelis vai-'$7.00.

Lenkai ir rusai Lietuvoje

Skunkiu sezonas

Poslapis penktai
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SU GELIŲ KARŪNA
prašyti. Kennedy būda*
damas Eizenhowerio vieto
Konsulatas įieško
je, Kennedy būtų tą Mask
vos bulių atsiprašęs.
Barkauskai Juozas, Jono sū
DR. A. GARMUS
nus, iš Zarasų.
—Ar tai būtų kokia ne
(TesinvK)
Bauerienė- Kondrašaitė Kazė,
laimė?
_
_
Tą
pačią
dieną
susitikau
didžiausiomis
raidėmis
išiš Panevėžio.
—Tėve, toks atsiprašymas reikštų,’ kad’Srieš keletą kitų S€im° narių’ rašinėti ivairQs “HepsninBrazauskas Pranas, Prano sū
Sovietų Rusija Amerika ltarP « s*”* komunistų vei- gi” bolševikų sveikinimai
nus, ir jo motina Litvinienėatsiklaupė ant kelių. Tai kėJa M- Meškauskienė. Ji “draugui Stalinui” ir kiti
Brazauskienė Antanina, Vinco
reikštų didžiausi Amerikos .^P F kiti komunistai, panašu bolševikinės produktė.
garbės susmukimą, didžiau- 'Jau telP P** 2inoJ°’ ko 18 pagandos atnbutai. Paga; Grigaliūnas Antanas. Juozapas,
sią sarmatą prieš visą
SĮimo. .Maskva liau sėdame i vietas. Dauj Petras, Simonas ir Tadeušas,
sauli o Maskvai tas reikštų reikalauja. Partiečiai dar gumas provincijos apygarAdomo sūnūs, iš Pabalių km.,
didžiausį prestyžo pakili-bandė toi pagražinti tvir- dų atstovų tokiame teatre
nuo Panevėžio.
ma. Bet Kennedy to nesu-ltindami’ kad . toi
pirmą kartą savo gyveniJucevičius Vytautas.
nrato Tas ir parodo kad garbingas įjungimas, lygaus me: nesusigaudo pro kur
Republikonų kandidatas K.
Jurgelevičius Mykolas, gimęs
tarptautinei politikai jis8?
***, kaiP atrodė,!Įeiti, kur sėsti ir ką čia M. Nixon, apkabinėtas gėlė. Saldutiškio valsčiuje, po karo
nėra subrendęs.
Jie Plačiau tuo reikalu ne- iš viso reikės daryti. Visas
mis H a wa juose, stebi hula
gyvenęs Belgijoje.
__Maiki, nor®j° ar nega^jo kalbėti, tas triukšmas, gausybė
šokėjų.
Laštautas Jonas, gyvenęs Kautai. atrodo, kad tavo teisybė. M. Meškauskienė tik pa žmonių, tos cirkiškos de
ne-šančiuose.
koracijos dar labiau prisle
Bet palauk, aš nueisiu pa reiškė :
l ių su jais nebuvo susipaži- Latvėnas Alfonsas ir žmona
sikalbėti apie tai su Zacir- —Mes ne okupuoti, bet gia jų nuotaiką ir juos pa nęs, o be to, bolševikai jo- Onagarbingai įsijungiame į daro dar nedrąsesnia i s. ........................................
• •
- "
• - a nka.
kių diskusijų ir jokios kri- Litvinienė-Brazauskienė
SSSR.
Juos į vietas vedžioja spe
tanina, Vinco duktė ir jos sū
Pagaliau atėjo nelemtoji cialūs tvarkdariai. Susėdo tikos nemėgsta. Jiems visur nus Brazauskas Pranas, Pra
MAIKIO IR TĖVO
liepoos 21 d. —Liaudies į visi atstovai. Teatro parte- kur tereikia tik aklo paklus no sūnus.
KRAITIS
Seimo pirmoji posėdžio 'ris, be seimo narių, dar bu- numo. Taip pat, kaip Lie Masiulienė-Vanagaitė Elzbieta
tuvos prie SSSR prijungi
Mūsų skaitytojai, atnau- diena- Uetus B pat ryto vo pilnu “kvictinū” pub- mo klausimas, ir šie istaty- ir Vanagas Stanislovas, Albino
jindamiprenumeratas, pri-l^ja. tarytum pati gamta liko.: kompartiečių, kom- mai buvo panašiai “piimti”. vaikaisiuntėMaiklui su Tėvu do- ipntana
.nuotaikai, jaunuolių, čeki.tų, šnipų.
Baigiant pirmąją sesiją, Pavilionvtė Kazė, Jurgio duk
(Lietuvos
laidotuvių
nuotaižodžiu,
įs
visų
pusių
divanų:
tė. kilusi iš Gailiūnų km. Lin
kai. Posėdis turi įvykti džiausiąs moralinis fizinis uždarame seimo posėdyje kuvos vai., Šiaulių apskr.
Mrs. Mary Barauskas iš Valstybės teatre. Nieko ne- spaudimas į atstovus, kad mano buvo pasiūlyta paleisDetroit, Mich. —$3.00.
padarysi, atėjus nustatytai jie vykdytų komunistų par- ti neseniai suimtuosius po- Sabulis Jonas, Prano sūnus ir
litinius kalinius, jiems su- J° sūn“s Alfonsas ir Pranas,
Po $2.00:
(valandai reikia vykti. Liū- tijos k Maskvos valią.
Mrs. J. Adackus, Chica- dna, rodos, žmogus gyvas Prasidėjo oficialioji da- teikiant amnestiją. Posėdy-‘ šiu^da Juozas ir Vincas, BerT Shupetris> TLaw- X
! •
JIdidžiulį
•i'** >•
go, TU.
III; J.
žemėn lįstum, 1kad1 tik __
ne-!• lis.rv Sudarius
predalyvavo N .G. PozdT^l^arakr”
—Gut mornink, Maik! nis.
rence, Mass.; ir John Her-tektų toje tautos tragedijo- zidiumą, į kurį komunistų lniakovas ir SSSR atstovy- Žiežmarių vai., Trakų apskr.
, , J ..
ų-,
J
..1
. . .? hės natarėias Semionovas Tumas Juozas, Viktoras, VinKas girdėti?
—Amerikoje, tėve, ne man, Sharpes, Fla.
je dalyvauti. Bolševikams, partijos buvo parinkti tik „ Palaf?Jas bemiono. n
—Nesigirdi nieko gero, tiek reiškia mokytumas, po $j.00
Maskvos valdovams, žino- j patikimieji, Respublik o s 'Tas paslu y™38 bu.',° pel." Urneirtė Marija Rita Kimusi
tėve.
kiek propaganda. Nixonas Mrs. J. Ragauskienė, Pa- ma> tai komedija, o mums prezidento pareigas ėjęs J.
se'm0 Prezidiumu!.
R.ta^ gimus,
rson,
N.
J.;
N.
Milenka,
-didžiausia
tragedija.
Paleckis
perskaitė
dėklą**
J
18
)oklp
^
“
”
e
1037
m
~
gy
'eno e,to
—Na o ką politikieriai ;turi daugiau patyrimo kraš- telįįį N. j.; N. Milenka,—didžiausia
Paleckis perskaitė
davė. Suimtieji kaip sede- £°->e
sako. Juk jau prasidėjo to administracijoj ir tarp- Albion, N. Y.; A. Barvic- Teatro vestibiulyje susi- natyvaus pobūdžio
omo
j°>
taip- ir .....
pasiliko kalėjiVanagas
Stanislovas
ir Vanapartijų fanas už prezidento tautinėj politikoj. Kennedy jj^ Branch, Mich.; D. Pe-tinku kitus seimo narius. Šimą
apie vadinamosios
vadiimiinmiue -_____
Masiulienė
Elzbieta
Al
simą apie
.
__ i .- . , itįUuo;„iin™
ai
vietą. Ar jos nieko gero šituo žvilgsniu .yra daug ieckis, So. Boston, Mass.; Daugumas jų taip pat la-Lietuvos Liaudies vynausy- ™“°8e’ 0 « skalcius nuolat
X?
mums nepnzada.
silpsnesnis, bet jį remia la- joe Trushas, Hialeah, Fla.; bai nusiminę, geriau jau- bės maždaug šešių savaičių dldeJ°—Žadėti, teve, jos pnza- bai turtingas tėvas, Wall pauj Chekaitis, No. Mid- čias xil- —--- ’ ’
*
•’ - a *
da visko, bet nieko neduos. Srtreeto milionierius.
O dleboro, Mass..; Mrs. Isab. akys
”
•' ..................i • i• • •
,
.
seniai mus anie mūsų santvkius
I masyvą, i ------- 7"*"-«—•
dėsni melagiai: republiko- daug reiškia, nes kandida-Lukas, Detroit, Mich.; J. jų lauktoji valanda—dabar su Sovietų Sąjunga k kt. Aukščiausios SSSR Tary- Domeikaite Ona, Lauryno duknai, ar demokratai?
(to veidas kasdien figūruoja Yokubaitis, Watsrt o w n, jie yra padėties viešpačiai, Pagrindinė tos deklaracijos bos
Fckįd iirnrii T .iptiivsi i SSSP Drungila Stasys, Augusto sū
—Man rados, kad šituo laikraščiuose, žurnaluose, Conn.; Br. Braziūnas, Dry- to dėl visa gerkle kiekvienu mintis buvo, kad kelio at- į1
lAeiuvą i ooon.
vai., vedęs
žvilgsniu skirtumo tarp jų televizijoj ir ant sienų. Tas den, Canada ir T. Subačius, momentu pasiryžę rėkti pa- gal nebėra ir Lietuvai reikia *
delegaciją taip pat pa- nus, iš Kartenos
.
nėra. Republikonai giria kainuoja labai daug pinigo. Montreal, Canada.
negirikas ir saldliežuvavi-jungtis prie Sovietų Sąjun- teko '?e"1.tlk.
' JV.
... -- Kur
savo kadidatą Nixoną, o Be to, yra samdom, gabiau- Po?C.50:
mus
gos. Po to prasidėjo balsaviišvežtas darbams į vJ.
demokratai kelia aukštyn si rašytojai, kuiie rašo j. Yakas, Dolton, III.; A. tėvui, genialiajam pasaulio mas, kuris vyko
y au esant disavąjį Kennedy.
straipsnius ir agituoja uz Vainorius, Pittsburgh, Pa. darbo žmonių vadui Staii-džiausiam triukšmui, komu- rod,Ja- ’5*,p į,s >n,urt.u ,r
buvo sudary- Idankienė Agota.
—Maiki, aš tau pasaky- kandidatą. h‘ yia samdomi jr Al. Savickas, Rockford, linui”. Teiraujuosi pas ge- nistų partijos i teatrą suves- apgavystėmis
. ~
'
T(>cius Vincas Vinco sūnus iš
siu, kad pasigirti visi myli, visokių sričių ekspertai,m.
riau pažįtamus nepartiečius tų savo agentų sukeltam. ta#’ *?.Ip Iy§ial
tel?r° ^ukėnu
ba jeigu pats nepasigirsi, kūne rašo kanoidatui pra- Smulkiais prisiuntė S. seimo narius, kaip laikysi- Visi jie tariamai reiškė neF’ form.allal Ki)mick-n- Teklė - - sesuo
tai kiti tavęs negirs. Atsi- kalbas tokiais klausimais, Shapone, Waterbury, Conn.,mės.
paprastą savo džiaugsmą ;tIlko
.nonmu? MiXienė Emil ia
menu, Plungės žemaičiai apie kuriuos jis pats nieko ir Mrs M. Chipas, Newark. i —Išeities nėra, tokie gra- ir tiesiog nebegalėjo tverti 'darbu»* Liaudies Seimas ne<
a
Jtauto* Maksimavičius Pranas,
sakydavo: kasgi paršui vuo- nenusimano; ir kai jis tas n. J,
-----. mus sunai-. ., savo kailyje. Iš visų pusių, m ,
einimai...
Ne tik
Ju-, lietuviu
' ,žjoUiireikw
Marcinkevičius Kazys,
degą pakels, jeigu jis pats prakalbas sako per radiją
kms, bet nukentės daug n iš aukštų, ložių, parterio,
keliolikos šimtu Lietu- Miglinienė Emilija ir jos senesusipras? Nu, tai ’ nėra ar televiziją, tai žmonėms Visiems, atsiuntusie m s kitų žmonių,—taip trumpai salės, koridorių sklido šū-j
komunista ir *Ma,kvo, sun Kilmickienė Teklė,
. paramos, širdin- atsakė. Kiekvienas sprunka kavimai ir visokį riksmai.
dyvų , Maiki, kad ir politi atrodo, kad jis yra visų laikraščiui
T,„,ik.i.,i Norkus Adolfas ir Alfonsas,
valią. Tam
tikslui
kieriai nori savo vuodegas sričių žinovas. Tokiu būdu, £ai dėkojame.
nuo manęs šalin, nes apPi ieš pat balsavimą aš viešpačių
juk
ir
tebuvo
jis
“
išrinkJuozo sūnūs. gimę Telšiuose,
tėve, ir vėpla kartais gali
Administracija
pakelti.
linkui vestibiulis ir korido- vis dėlto keletą kartų praZenonas, Motiejaus
tas”. Tai buvo “seimas Norvilas
'
'
—Girtis, tėve, negražu. būt išrinktas prezidentu,
riai pilni privaryti čekistų šiau balso, bet seimo pirsūnus,
1944
m. išvežtas Vo
Bet dar blogiau, jeigu kan- jeigu už ji dirba milionai. • GERIAUSIA DOVANA ir šnipų, kurie stebėjo ne mininkas L. Adomauskas, bet ne lietuvių seimas.
kietijon iš Kretingos kalėjimo.
didatas pats giriasi, o savo
—Tai tu rokuoji, kad į
tik kiekvieną mūsų žodį, matyti, gerai žinodamas
(Galas)
Paukštys Augustinas, iš Žyoponentą niekina. Štai, re- Kennedy yra vėpla?
bet
ir
kiekvieną
judesį.
Čia
mano
nusistatymą,
jo
man
gėnų km., Gelgaudiškiu vai.,
Jei galvojate apie dova
publikonai skelbia, kad jų
-Ne, tėve, aš nesakau, ną savo pažįstamam ar mės jau tikrai pasijutome nedavė. Pati balsavimo proŠakiu apskr., buvęs Belgijoje.
Nixonas yra gabiausis žmo-, kad jis yra vėpla: bet aš draugui, tai atsiminkite, taiybinėje atmosferoje, a- cedūra buvo atlikta grynai
Riskevičius Jurgis ir Veronika.
JUOKAI
gus pasaulyje, ir kas tik sakau, kad už Nixoną jis kad geriausia dovana bus pie kurią tiek daug per bolševikine technika. PirSirius Faustas, kilęs iš Tel
buvo Amerikoje padalyta yra silpnesnis, tačiau jo šios knygos:
dvidešimtį buvome girdėję, mininkui pasiūlius, kad kas
Prašau nusivilkti
šių.
gera per pastaraosius 8 tėvo milionai gali jį prezi
ir ji visai atitiko tuos pa- balsuoja už Lietuvos prisi.
. - • Sirius Leonas ir Stasys, Leono
Advokato žmona skundėsi
.
...
Stepono Kairio “Lietuva sakojimus.
metus, tai vis dėka Nixono dento kėdėn pasodinti.
jungimą prie SSSR, pakeltų
sūnūs, nuo seniau Amerikoje,
iniciatyvai ir gabumams.
Kodėl tu mislini, kad budo”, kaina $5.50
Bolševikinis teroras jau rankas. Kėlė jas ir ne seimo pažįstamam daktarui:
gyvenę Čikagoje.
—Mano vyrą svečiuose var
O demokratų Kennedy e- jis silpnesnis?
Kipro Bielinio “Dieno- buvo prasidėjęs. Nuo pir- nariai. Kiek iš tikrųjų bal- gina prašydami visokiu teisi Vievesys Mataušas. Antano sfisąs tikias lepšis; jis net pra
—Todėl, kad tarptauti jant”, kaina $6.00.
mojo masinio lietuvių arės- savo, kiek susilaikė ir kiek,
; nus.
kalbos negalįs sau pasira nėj politikoj jis neturi pa
tavimo naktį iš liepos 11 nežiūrint to teroro ir grasi- nių patarimų. Tas jam gadina ! leskoniici arba apie juos ži
šyti; jo tėvas pasamdęs tylimo, o tai yra labai pa Kipro Bielinio “Penktieji į 12 d. nepraeidavo nė nimų, gal būtų prieš pasi- ūpą. Ar ir Tamstą taip pat jie bantieji maloniai prašomi atsi
liepti :
geliausius universiteto pro-1 vojinga, kuomet Amerikai metai”, kaina $6.00.
viena diena, kad neišgirs- sakę, taip ir liko neaišku, vargina ?
—
Labai
dažnai,
—
atsakė
dakC0NSULATE GENERAL
fesorius, kad tas kalbas tenka vesti šaltąjį karą su
tum apie naujus areštus. Ne- Tačiau tai bolševikams ne
Jas
galite
gauti
ir
Kelei

taras.
OF LITHUANIA
jam rašytų.
Sovietų Rusija.
vieno suimtųjų nepaleido, kliudė paskelbti, kad Liauvio
administracijoje:
—
O
ką
Tamsta
darai
?
41
West 82-nd Street
—O ką ant to sako ’ de —Bet koks čia gali būt
o keletas buvusios vyriau- dies Seimas vienu balsu nu
636 Broadwav,
—
Kai
man
kas
pradeda
sve

New York 24, N. Y.
mokratai ?
pavojus, vaike? Juk šita
gybęs narių žiauriai su taręs prašyti Aukščiausiąją
llnvtnn 27. Ma.*w.
čiuose
savo
negalavimus
pasa

—Demokratai, tėve, pa vaina yra vedama
liežu
šeimomis buvo išgabenti SSSR Tarybą, kad toji prinašiai vertina Nixoną. Jie viais, šaudytis nereikia.
kažkur į Sovietų Sąjungos imtų Lietuvą į SSSR sudėtį, koti, aš jj pertraukiu: “nusi Ramybės užteks t»u kapuose.
TURIME LIETUVOS
♦ ♦ *
sako, kad jis nėra nieko —Liežuvis, tėve, gali būt
gilumą. Niekas apie jų to- kaip sąjunginę taiybinę res- renkite”.
ISTORIJA
*
*
*
gero padaręs būdamas vi- taipgi labai pavojingas,
lesnį likimą nieko nežinojo, publiką. Taip buvo baigtas
Teisybė ir alyva vis į viršų iš
siu dienų vaikai
ceprezidentu; bet kas tik jeigu nežinosi, kaip ii var- Dar turime dr. V. Sruo Raudonojo teroro šmėkla tas lietuvių tautai nelemtas
kyla.
buvo padalyta blogai, tai toti. Pavyzdžiui, kai Chruš- gienės Lietuvos istorijos ke jau kabojo ant kiekvieno spektaklis.
Vaikas klausia:
už viską jis esąs kaltas.
jčiovas andai didžiųjų vals- lis egzempliorius. Tai di galvot, kat tik drįttų vienu
Kituose posėdžiuose buvo
—Senute, kas yra rojus?
ADMINISTRACIJOS
O kaip tu, Maiki, žiūri tybių vadų konferencijoj džiausia ir visiems supran ar kitu būdu bolševikams priimti žemės, bankų ir
—Tai ten. kame yra obuo
PRAŠYMAS
į tą biznį?
Paryžiuje pakėlė prieš A- tamai parašyta knyga, 947 patipriešinti. Daugelis žmo- pramonės įmonių naciona- lių, kriaušių. orečių. vyš
—Mano akims žiūrint, merika triukšmą dėl vieno psl. kaina $12. Kainą pakė *nių, viską palikę, bėgo į lizavimo įstatymai. Visi tie nių...
“Keleivio” adminfstracitėve, vieni ir kiti perdaug žvalgybos orlaivio, ir pa- lė leidėjai.
Vokietiją ir kitus kraštus. įstatymų projektai komunis—A! Suprantu! Tai kom- ja prašo mielųjų Keleivio
giriasi ir perdaug savo reikalavo, kad prezidentas
Tokiose sąlygose susirinko tų partijos iš anksto buvo potas.
prenumeratorių, kurie kei
Eizenho\vei is jį atsiprašytų, PRAŠOME PASKOLINTI vadinamasis Liaudies Sei- parengti ir beveik visi sei
oponentus niekina.
* * *
čia adresus, pranešant nau
—Bet kaip tu rukuoji, | bet Eizenhovveris tą reikamas.
mo nariai apie juos pirmą j
ją adresą nepamiršti para
Nesuprato
kas bus išrinktas preziden- Į lavintą atmetė, dėl ko
Kas turi Lietuvių socialisVisas teatras buvo pa- kaitą teišgirdo tik šiuose
švti ir senojo.
—žmogus, kuris nemoka ai_
tu?
įChruščiovas suardė konfe-'tų liaudininkų partijos verstas lyg į kokį balaga- posėdžiuose.
—Šiandien, tėve, niekas' renciją. tai senatorius Ken-' programą, išleistą Petrapily, nišką cirką. Visur pilna
žinoma, svarstyti juos arjškiai išdėstyti savo minčių, yra
negali tikrai to pasakyti.
nedy pareiškė viešai, kad rodos, 1917 metais, prašom raudonų skraisčių, sienos diskutuoti nebuvo jokių ga- panašus i asilą... Ar Tamsta Pakalbinkim draugus ir
kaimynus užsisakyti “Kelei
—Visgi tu gali žinoti, prezidentas Eizenhnv. e: i s paskolinti. Pasinaudoję tuoj nukabinėtos ilgais raudo- limybių nei progos, nes n ie-i supratai?
katras iš jųdviejų mokytes- privalėjo Chruščiovą atsi- grąžinsime.
uais plakatais, ant kurių;kas Lš nepartinių seimo na-. —Ne, nesupratau.
vį.” Kaina metams tik $44)0
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KELEIVIS ,Sf). BOSTON
TRYS TOLIMŲ KRAŠTŲ GRAtVOLCS

MOTERŲ SKYRIUS
A. SVEIKAS

AMERIKONKA

I jiems kelnių, gal net ir ap- kiai dabinasi Įtikt moterim, ma pypkes rūkys, na ir dar
siaustalo visai nereikėjo, tai moteriškosios daugiau kiek išmanydamos kitaip
jie galėjo pusnuogi ar net taikstosi vyrams Įtikt, nieko vyrus seks. Tai jau tikras
visai nuogi tarp tenykščių tame blogo, taip gamtos su- bezdžionavimas.
žmonių laisvai švaistytis, taikyta, kad dvi priešybes
Pakruojietis
1 gyventi, nes nuogumas ne- viena kitą trauktų sudary_________________
I
žemino nuogalių, ar kitaip mui lygsvaros.
CITRINŲ VONIA
sakant prie kūno. prisiglau- Į
vyras sumoterėjęs
dusių kelnių visai nežinota,
taikintis prie moteCitrinų vonia yra viena
jos buvo nedaugiau madoje Į,būdo, apdaro, pomėgio;
geriausių
priemonių savo
kiek europiečiui grandies į užsiaugintų ilgus plaukus,
pagražinti ja švelni,,
nosį įsiverimas pasigraži‘
J
nimui, kaip kad laukiniai Fdą, nagus,
dėvėtų
sijoną, svarią ir minkštą palaikyti.
Tam tikslui reikia paimti
daro.
visą išvaizdą stengtųsi da
Tačiau jei senovės istori ryt Į moterį panašią, ar ku 6 citrinas, supiaustyti jas
joj būtų aprašyta žemių, ri moteris gėrėtųsi tokiu vy rutuliukais ir užpilti ant jų
ai* šaltojo klimato, tikybų ru? Tikrai ne, o biaurėtųsi. salto vandens. Palikti sto
tvėrėjai, dievai, su pusdie Kaip tik šitai moteris turi vėti kelias valandas. Jeigu
viais, jie tikrai būtų ne tik turėt minty, kai jai ateina imsite vonią iš ryto, tai
kelnėti, bet ir vailokoti— noras “moderniškai” rody geriausia palikti stovėti
nešiotų kelnes ir avėtų tis. Vyram, sveikiem vyram, per naktį. Paruošti šiltą vo
vailokais, kaip eskimai ir moteris patrauklesnė, kuri nią ir Įpilti Į ją tą citrino
vandenį per sieteli, gerai
sibiiiokai kad daro.
daugiausiai moteriška
o išs
dus‘ vi sunką
Lietuvių tauta tikrai pri įsvnamiai - apdaru-sten- j Aak
ješ ’ imant
klauso prie kelnė tųjų, giasi darytis moteriškai, oĮtokj voni
turf bM
nes Lietuvoj žiemos šaltos ne vyriškai.
įvarus. Imti
neilgiau kaip
kaip žiemių Amerikos že
Sakoma: po pirmojo ka-!15 minučių. Po tokios vo
myne. Kelnės ypač žiemą
ir šaltesniame ore mieliau ro moterys ėmė plaukus nios kūno odb. maloniai
negu kad ir ilgas palaidi kirpt; po antrojo—ėmė rū- i kvepės ir jūs gerai jausitės,
nis, ar apsiaustalas. Bet va kyt ir kelnėtis, vyriškai ro- .būsite lyg Pajaunėjusios,
Gražina
saros karšty tai jau ne tik dytis. Po trečiojo—? Manonemalonumas, o tikra kan
kynė, kai kiekviena kojos
blauzda aptempta kad ir
{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
ploniausiu audiniu, kuris
ne tik vėjo, bet ir oro ne
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
praleidžia. Apsiaust a 1 a s
kad ir iki žemės laisvai
BUDO, Stepono Kairio ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
platus, palaidas ir vėjo ir LIETUVA
labai. vaizdžiai ir įdomiai parašyti
istorinis romanas iš žemaičiui krik
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi
što laikų, kieti apdarai .... $3.50
oro daugiau teikia.
» miego. geriausia dovana kiek
Kai nuogaliai (nudistai)
viena proga, gražiais kietais vir ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų
iliustruota. 416 puslapiu,
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
nuogi vaikšto ir kovoja už šeliais,
didelio formato. Kaina ____ $5.50
lis 453 psl. Kaina .................... $4.50
teisę viešiau rodytis, dažnas DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
plačiamanis jam pritaria,
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
troji dalis, 414 psl. kaina .... $4.50
sakydamas:—kokiem ga minimai, 464 psl., kaina____ $6.00 SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
parodo, kaip keitėsi visuo
lam vasarą, kada karšta, t905 METAI. Kinro Bielinio atsimi aiškiai
menės santvaika ir kodėl ji dar
nimų antroji dalis. 592 puslapiai.
reikalingi apdarai? Grožio Kaina ......................................... $6.00 keisis. Kaina ........................ 25 Ct.
ar patogumo dėl? Grožiui— ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko i- IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip
galima pritart, nes sulig iš
domūs atsiminimai, 477 nsl. kai
karui einant prie galo tūkstančiai
na .......................................
$5.00.
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
dirbtos ar priimtos mados
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00
LIETUVIU ŽINYNAS
apdaras, jo pritaikymas, PASAULIO
paruošė Anicetas Simntis. daugv
J. Titinio 15 trumpų
spalva daro į žiūrovą tei be žinių lietuvių ir anglų kalbomis SUŽADĖTINĖ.
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
apie lietuvius visame pasnulv.
giamą ar neigiama Įspūdi. 464 psl. Kaina ........................ $6.50 BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
apysaka, laimėjusi Nobelio pre
Bet patogumo žvilgsniu— LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, nė
mijų. Kaina ............................ $2.25
surinko
ir
suredagavo
Jonas
Ba

ne. Ne tik suvaržytas—su lys, 472 dainos su gaidomis. Ang
RAŠTAI. Garsiosios mū
lig mados—apdaras, o ir liškai duotas kiekvienos dainos ŽEMAITES
sų rašytojos pirmojo karo metu
turinys, todėl tinka dovanoti ir
Amerikoje parašyti vaizdeliai su
palaidas dangalas nepralei lietuviškai
nekalbantiems, jrišta
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
326 pusi. kaina ........................ $5.00
kaina ......................................... 50 Ct.
džia oro prie kūno. Nuo
LTETTTVA, narašė M. Gim
saulės tiesa reikalinga koks MAŽOJI
butienė, J. Gimbutas. J. Lingis. J. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
dangalas, nes karštis kai])
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl..
Amerikos lietuviams, 144 pusla
kaina ......................................... $5.00.
pių. Kaina ................................ $1.00
ir šaltis kenksmingas.
LENGVAS RŪDAS IŠMOKTI ANG
Bet moterys, užsimerku
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
Uįjose dalyse, kiekviena dalis po
angliškai
mokvtis.
siai sekdamos vyrus, jų ap dedantiems
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00
duoda ištarimą, angliškus nasikal.
darą, išvaizdą ir poelgį, kad bėjimus. Kaina.................... 7 5 Cnt.
VALGIŲ KNYGA, parašė
ir kiek kenksmingą, plau MARLBOROT'GTVS TJTHUANIAN NAUJA
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu_
SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge
viškų ir kitu tautų valgių receptų,
kus kerpasi vyriškai, rūko.
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
132 puslapiai, kaina ........ $1.25
kytis angliškai kalbančiam, 141
na ir kelnes dėvi... Gal
POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo
plaukų nukirpimas paleng psl., kaina .;........................ $1.25 M. Valadkos parašyta knyga, 250
vina jų taisymą, šukavimą, DEMOKRATINIO SOCTALI7MO puslapių. Kaina........................ $2.50
A anglu
KISS IN THE BARK. J. Jazmino
!2Lyfa v" J’enU k1aus,mams
priežiūrą; gal ir rūkyt, kaip
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kaiprasti. Kaina
na kietais viršeliais $2.00, o mink
vyrai, pripranta, ir svaiga
štais viršeliais ........................ $1.00
ATEINA RUDUO. Ma
lus gert, nes juk moterys MIŠKAIS
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl.. ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
turi tokius pat jausmus ir kieti viršeliai Kaina........... $5.00. manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
polinkius kaip vyrai. Mote NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valnc- eities, 467 psl. Kaina ........... $4.90
ko romanas iš 1935 metų Suvalki VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
rim, kaip ir vyram, rūkymas
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
jos ūkininku suki’imo prieš Sme.
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.
tonos diktatūrų. Pirma dalis 3«0
ir besaikis svaigalų varto psl.
Kaina................................. $3.00.
jimas nesveika, bet įprotį
SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOL
SŪNŪS. Andriaus ValueŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
nelengva pamesti. Bet vasa NEMUNO
ko romano antroji dalis, 426 pus
jausiomis žiniomis papildyta tuo
rą kelnių nešiojimas mo lapiai. Kaina ............................. $4.00 klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.
teriai, kuriai dera ir padoru lietuvių liaudies menas, io SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu,
sijonas—tai jau nebeišma-'
nas. Kaina ............................ 25 Cnt.
noma vyriška galva kam 8* su daugvbe paveikslų, gerame
KELIAS I SOCIALIZMĄ.
tai daroma?
popieriuje- Kaina............. ?85c TAVO
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas
T\KETJTT, K. B.
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
Yra kur ir moterim rei S7AURITO.TU
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
ir iš Amerikos lietuvių gyve JUOZAS STALINAS, arba kaip
kia, tinka ar ne, kelnes dė vos
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00
Kaukazo išpoois buvo pasidaręs
vėti, tai dai be, kad nekliū
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
TIKRA TEISYBE APIE SOVTETU
tų, na’ir žiemos metu, kada RUSIJĄ, arba komunistų diktatū DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
vos socialdemokratų raštai dėl bol
šalta. Tai tik tokiose vietose ra
mo istorija ir valdyme praktika.
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
ir metu. Ne vasaros karšty, T aha i daug informacijų, 96 nsl. voje.
Kaina............................ 25 Cnt.
Kaina ..................................... 50 Cnt.
kada palaidas apdaras pa
SOCIALDEMOKRATŲ
LIETUVOS LIETUVOS
togiausias, ar kiek priim- NEPRIKLAUSOMOS
PARTIJOS PROGRAMINES GAI.
PINIGAI, parašė .Tonas Karys, la
nesnis, negu aptemptas. bai daug paveiksiu, 255 psl. gera RĖŠ, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.
GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
Yra moterų, kurios vasarą popiera. Kaina ........................ $5.00 VLIKO
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ROMOS POPTEŽTTTS YRA KRT.
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00
dėvi kelnes, bet tik namie. ARSTAUS
VTETTNTNKA S ? Parašė
kunigas
M.
Valadka.
Svarbu
susi.
O kada dėvi, kaip kad dau
SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
seniausių laikų iki Lietuvos ne
guma, ilgas, ar kiek trum pažinti. Kaina ........................ $1.20 priklausomybės
galo 1795 metais.
PAUNKSNE. Balio Smo
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
pesnes, bet labiau aptemp MILŽINO
gos triJoHška istorijos kronika. 73
veik si ų, 396 psl., geras popierius,
psl.. didelio formato, gera pcni«tas, siauresnes, negu vyrų ra,
kaina ......................................... $10.00
kaina..................................... $2.50
blauzdines, tai jau tikrai
ALTORIŲ SESELY. V. Futino-MyAš NETTKTTJ T DTEVĄ?
kolaičio romanas trijose dalyse.
be reikalo; kad ir beždžio KODĖL
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
niškai by tik kitoniškai.
kunigystės dėl moterystės.
Toks moterų noras vyrė- ANGLŲ-LIETUVTU KALBŲ ŽODY dėjo
Visos trys dalys įrištos j vieną
NAS. virš 20,000 žodžių, 368 pus
knygą, kieti viršei, 631 puslapis.
ti ar vyrus nuduot nėra pri
lapiai, kaina ............................ $4.00
Kaina ..................................... $6.00.
gimtas; gamtoj lygiai moUžsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
teris reikalinga kaip ir vyKELEIVIS
ras; dviese vyras ir materis

(Tęsinys*
Žmonės atėję i Juozo krautuvę dažnai apkalbėdavo
karo galimybes.
Vokiečiai skandino laivus ii- amerikoniška spauda
reikalavo represijų. Lietuviai ateiviai buvo labiausiai
susirūpinę palikusių Europoje savo giminių likimu ir to
dėl uoliai lankė Įvairių komitetų atstovų prakalbas ir
graibstė žinias apie Lietuvą ir lietuvius pabėgėlius pa
žertus po visą Rusiją, po kariuomenės dalinius įvairiuo
se frontuose ir belaisvių stovyklose. O tų žinių vis la
biau ir labiau pasidarė apstu lietuviškuose laikraščiuose.
Jas visaip aiškindavo. Pasklido žinia, kad caras liko nu
Gražuolių varžybose dėl pirmenybės, trys iš tolimų
verstas ir tas visiems patiko. Bet kas bus toliau, nebuvo
kraštų atvykusios i long Beach, Calif., mergiotės fo
aišku. Mildužis aiškino krautuvėje:
tografavosi Įmantriau. Viena, Brazilijos atstovė, Įsi
—Dabar bus Lietuvai galimybė atsikurti. Nebus ca
kabino didžiulius auskarus, o Filipinų (kairėj) ir Ko
ro nebus ir priespaudos. Ana, va. vokiečiai kalba, kad
rėjos atstovės žiūri pro tuos auskarus ir viliojančiai
Lietuva galės atsikurti sąjungoje su Vokietija, taigi ir
šypsosi. Grožio turguje gal ir jos laimės premijų.
Rusija tą pati skelbs. Bet gal bus galima atsikurti ir be
jokių sąjungų su tais, kurie mus slėgė.
—Tai dar neaišku. Ir neaišku kas karę laimės. Kas
PAŠAUTAS ERELIS
mums svarbu čia, tai kaip Amerika atsineš i karo eigą:
eis kariauti prieš vokiečius ar ne? Jei eis, tai turės dide
Erelį netaiklus
lės Įtakos Į pokarini valstybių tvarkymąsi,—aiškino BalMedžiotojas pašovė.
vočius. Tačiau Įvykiai vystėsi labai greitai. Greit laik
Nukirpo jam sparnų galus,
raščio antgalvis skelbė:
Grandinę jam užmovė,
KARĖ VOKIETIJAI JAU PASKELBTA. VOKIE
Ir tarė mesdams Į vištinę:
ČIŲ IR AUSTRŲ LAIVAI AMERIKOJE KONFIS
Čia tavo bus antra tėvynė!
KUOTI.”
Gi sužeistas erelis
_
*
Kiek karas palies ateivius? Žinios skelbė, kad nepiSkausmuos nuslinko į kertelę.
liečių neims. Tie kurie piliečiai turės eiti priverstiną ka
Iš ten vištinės palubėje
reiviavimą atlikti. Amerikoje daug jaunų vyrų. Skelbta,
Mažytį langelį pastebėjo.
kad iš šimto milionų gyventojų esą bus apie 10 milionų
Pamatė melsva daneli.
vyrų nuo 21 iki 30 metų amžiaus. Ėmė juos surašinėti ir
Kalnų viršūnes jis pamatė
traukti burtus, kam reikės eiti kariuomenėn. Jonas kaip '
Ir gimtą kraštą, kraštą brangų,
pilietis užsirašė ir jo numeris išėjo stoti į kariuomenę.
Kur jo skraidyta daugel metų, *
Draugai iškėlė jam išleistuves ir Įteikė dovanų. Visi ap- j
Kur jaunas su draugais jis dūko,
gailėjo jo išvykimą. Po kiek laiko jis parašė laiškų iš pie- S
Kur grūmės švintant rytui
tinės valstijos, kur ėjo apmokinimas, o vėliau jau buvo j
Su audromis, kur lizdą suko,
vežamas Prancūzijon. Jonas pastebėjo naują pasauli, ku-1
Ir kur šiandien pašautas krito ...
rio anksčiau nebuvo matęs. Jis buvo Įpratęs santykiauti
Tuo tarpu vištos kudukavo,
su žmonėmis draugiškai, prikalbinėti juos laisvanoriškai
Pranešdamos valdovui savo,
dėtis prie organizacijų ir geresniu papročių. Jis žinojo,
Kad pareigą atliko—
kad ne visi yra nuoširdūs ir daugelis prisidėję ir vėl atsi
Kad visos dėslios liko.
meta. Jis žinojo, kad reikalinga nuolat aiškinti ir Įkalbi
Paskui gi puolė prie bulvienės,—
nėti ir kad tie, kurie yra sąmoningi, palaikys kitus nupuo
Tik nelesė erelis vienas.
lusius dvasioje. Jis žinojo, kad toks dvasios palaikymas
Jam vištos šaukė:
būtinas kiekvienai organizacijai ir kad dažnai kritišku
Geresnio nieko nebelauki!
momentu nesąmoningas elementas gali imti viršų ir su
Veltui nerimsti ligi šiolei,
ardyti organizacijos tvarką. Tai dažnai jis pastebėjo kul
Dairaisi kažinko Į tolį!
tūrinėse organizacijose, o ypač unijose, streikui ištikus.
Ir Įsižeidusi višta dėsliausia,
Organizatorius turėdavo menkas sankcijas neklaužadas
Ereliui kirto purvinu snapu Į ausį.
sudrausti. Tiesa, unijos kai kada imdavosi griežtų repre
Kai saulė kitą dieną kėlės
sijų prieš “skebus,” bet tokias represijas reikėdavo be
Ir apšvietė kalnyno padą,
veik slaptomis pavartoti ir reikėdavo ypatingą lygsvarą
Kur sprogo sodai, skleidė gėlės,—
išlaikyti, kad nariai neįsileistų i asmeniškus kerštus ir Į
Ereli nebegyvą rado,
partizaniškus žygius, kurie organizacijai daugiau pa
Tyliai sugniužusį
kenkdavo, negu padėdavo, čia kariuomenėje organizaci
Ant sparno lužusio . . .
ja kitokia. Įsakymas vyrauja. O kas neklauso Įsakymo,
Juozas Mikuckis
tai tam sankcijos aiškios. Vienaip ar kitaip esi priverstas
daryti kas įsakoma. Jam kaip organizatoriui, kai kada
būdavo gaila tų jaunų vyrukų, kurie negali suprasti Įsa
kymo esmės ir yra baudžiami, bet iš kitos pusės jis pa
matė, kaip efektingai yra tvarkomi Įsakymo keliu tie,
kurie kitaip jokiu būdu neklausytų. Jis pamatė, kaip mi
nia jaunų vyrų yra disciplinuotai suliejama atlikti tą pa
Kiek senovinė istorija jo kelnaites viršum kelių,
tį veiksmą, nukreipti visų jėgas vienam uždaviniui at sako, kiek turime iš senovės kaip kad tūli dabartiniai
likti. Būtinumas, prievarta sukelia sugyvenimo nuotaiką, vaizdotų aprašymų: tikybų'sportininkai—vyrai ir moo sugyvenimas jau Įpratina Įsakymus vykdyti, nepaisant tvėrėjų, dievų, pusdievių, j terys. Kitaip, ne tik Adonoromis ar nenoromis. Būklės bendi-umas išryškina drau pranašų, šventųjų, nuo se- mas, bet ir dabartiniai liegystes ir pasinašinimą vienas kitam padėti. Iškyla nau niausių iki krikščionių ti- tuviai vasaros metu galėtų
jos dorybės, kurių privalo prisilaikyti ir tie, kuriems jos kybos visos asmenybės at- be kelnių viešai vaikščioti,
svetimos. Vėliau vežamas i Prancūziją Jonas pamatė ko vaizdotos palaidais kad ir dėl patogumo ir vėsos, jei
kia didelė yra drausmės galybė, kuri suvaro jaunus žmo iki žemės ilgais apsiaustais ne moterys.
Ir dabar, arabai, tūli Anes tūkstančiais Į laivus, kuriuose jie tupi kaip pelytės apsidarę—be kelnių. Ištikrųjų
jei
dabar
koks
svietiš

zijos,
Indijos, Afrikos, ir
po šluota. Laukdami vokiečių submarinų atakų, jie tik
kas tapytojas nutapintų
dūsavimais pareiškia savo individualumą: vieni meldžia dievą ar pusdievį šventąjį pietų salų gyventojai kel
nių nemėgsta nešioti; kai
si, kiti keikia, treti juokus krečia. Bet visiems lygiai ne su kelnėm kad ir trumpom, kur net visai nuogi, kaip
ramu. Tačiau visi klauso.
tikrai tokį drąsuolį paskai- tikri adomėnai nuogi sau
Prancūzijon laimingai nuvykus ir išlaipinus, vėl pra tytų bedieviu, nes joks šven- vaikšto, nežino kas tai gėda,
sidėjo tolimesnis apmokymas. Jonas stebėjo ne tik fizi tasis ne tik dievas kelnių 'ar nepadorumas nuogam
nį apmokymą ir kariškos organizacijos foimavimą, bet nenešiojo, o švaistėsi su pa-1 vaikščioti, kaip kad nuogi
ir dvasinį kareivių pasikeitimą, atsiradymą tarpusavio laidu apsiaustu, ne tiek gimę.
Nuogumo tikrovė bene
draugystės ir ryžto vykdyti, kas būtina. Tik vėliau, jau dėl patogumo, kiek dėl vė
sos.
Net
pirmutinis
dievo
bus
tame, kad didžiuma
papuolus Į apkasus ir atsidūrtis mirtiname pavojuje, jis
pastebėjo, kaip vėl iš naujo pasirodo atskiras individua sūnus—Adomas ir tas po istorijos aprašymų imta iš
rojų bindzinėjo be kelnių. pietų arba šiltų kraštų. Ten
lumas ir pasireiškimas žmogaus charakterio.
Tik Ievą susitikęs prie sly viši dievai, pusdieviai, šven*
(Bus daugiau)
vos medžio ar krūmo devė- tieji ir pranašai gyveno, sudaro lygsvarą. Jei vyriš-

Kelnių reikalingumas

196b

030 E. Broadwaj

——s——

go. Boston, Mau.

Nr 33, Rugpiūčio 17, 1960

Puslapis septintai

KELEIVIS ,S0. BOSTON

Amaras ėda žolę, rūdis—ge
Latviai mini dainų rinkėjo
ležį, o melas—sielą.
125 metų sukaktį

ŠITAIP DABAR GES INA MIŠKŲ GAISRUS

LSS LITERATŪROS FONDO PRANEŠIMAS

Šiemet sukanka 125 me
tai, kai gimė latvių garsus
liaudies dainų rinkėjas Kriejanis Barons. (gimė 1835 m.
mirė 1923 m.), kuns praei
to šimtmečio vidury pradėjo
rinkti latvių liaudies dainas
ir per 37 metus jų surinko
apie 800,000 ir jas išleido.
Latvių Spaudos Draugija,
kurios centras yra Bostone
ir kurios pirmininku yra Ja
nis Porietis, o sekr. Osvalds
Akmentinš, minėtai sukak
čiai pažymėti išleido atatin
kamus ženklus, ženklų pro
jektą paruošė latvių dailiJanos Cirulis, minėdraugijos iždininkas.

, Nuo šių metų pradžios iki rugpiūčio 5 d. LSS Litera*
tūros Fondas gavo:
NARIŲ MOKESČIŲ:

N. Trumpiko, Akron, Ohio................................. $120.00
P. Mankaus, Blackstone, Mass............................. $60.00
J. Vitkūno, Toronto, Ont ...................................
$60.00
K. Bukavecko, Cliffside, N. J.................................. $20.00
J. Vilčinsko, Londone, Anglija .............................. $5.00

$246.00
AUKOJO:
LSS 116 - oji kuopa, Detroit, Mich................
N. ir S. Jonuškos, Roslindale, Mass.............
L. Šmulkštys, Chicago, III..............................
A. Šulaitis, Brooklyn, N. Y..........................
A. Šemeta, Cleveland, Ohio........................
J. Stanislovaičiai, Wilkes-Barre,Pa....... ..
A. Jenkins, Hawaii (per du kartu aukojo)
B. Draugelis, Los Angeles, Calif.................
S. Bakanas, Bridgeville, Penna...... , ..........
St. ir M. Michelsonai, E. Milton, Mass............

$74.18
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
. $10.00
. $10.00
.. $10.00
.... $5.00
..
..
..
.
.

Didelės statybos Bostone

Čechovas
• • •
Saugiau žmogų laikyti
sprando, negu už žodžio.
Pakalbinkim

už

draugus ir

kaimynus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina matams tik $4.00

VAŽIUOJANTIEMS I MIAMI.
FLORIDA
Gražūs, erdvūs, vėsūs kambariai
didelėje Miami Shores rezidencijoje.
Vasarą kaina tik $10.00 per savaitę,
tę. Kreiptas:
VERONIKA ŽELVIENĖ
92 N. E. SOth Street, Miami 38, Fla.

J ieškojimai
Aš Antanas Vidmanas (A. Whitman)
ieškau savo giminių ir pažįstamų.
As kilęs iš Girinini<ų kaimo , Šila
lės par. Tauragei epškr. Rašyti:
A. Whitman
(34
P. O. Box 363, Arlington, Ore.

Bostono miestas labai
rjmtai mano plėstis ir pasi
Vedybos
$151.18
puošti naujais didžiuliais
Vidutinio amžiaus vyras, turintis
pastatais.
namus ir kiek turto, vedybų tikslu
Kartu $396.18
Dar nėra visai tikrai ieško
tinkamos moters, kuri norėtų
Piliečių Draugijos didž. salėje.
gyventi Floridoje. Rašyti:
apskaičiuota,
bet
apytikriai
Visi aukojusieji gaus nemokamai ketvirtąjį Litera
t
•
P. O. Box 47 — 604
( 34
Miami, Fla.
Į Lapkričio 27 d. Žalgirio mū- jau žinoma, jog įvairių pri
tūros Fondo išleistą knygą.
PARENGIMŲ KALENDORIUS šio 550 metų sukakties minėji vačių bendrovių ir vyriau
Aukotojams ir nariams dėkui.
Kiek kainuoja
mas Lietuvių Piliečių Draugijos sybės rūmų statyba (fede
DĖMESIO VISIEMS
kelionė į Lietuvą
LSS Literatūros Fondo vardu K. Bielinis
Rugpiūčio 21 d. Balfo geguži- diliojoje salėje, rengia ALTo ralinės ir miesto) bus to
kios didelės, kad keli šimtai Pranešame Moterims ir vyrams, kas
Iš Worcesterio su trečiąja nė Romuvos parke, Brocktone. skyrius.
milionų dolerių bus išleisti turi galvos odos nepagydomų ligą:
Votis, šašus, Pleiskanas, Plaukų slin
bolševikų organizuota ek•
vien tik naujiems pasta kimą,
Niežėjimą, Lietuviškoj vaisti
skursija į Lietuvą važiavo Rugsėjo 25 d. Moterų legio- Gruodžio 2 d. 8:30 vai. vak. tams.
nėj gaunami vaistai IŠGYDO 100%.
Vyresnio amžiaus atgaunama jauny
Mrs. Noreikienė ir senasis nierių banketas Lietuvių Pilie- Jordan Hali Prudencijos Bičkiestės plaukų spalva. Jeigu tie vais
Svarbiausia
statyba
bus
tai neišgydytų, pinigai grąžinami at
Bernotas. Jie jau grįžo iš.čią Draugijos maž. salėj
nės koncertas. Rengia Pabal.
Patyrę tų vaistų gerumą, pa
vykdoma Prudential drau gal.
tiečių Draugija.
Vasario 16-tos Gimnazi Sąjungos jis išprašė 10,000 savo kelionės. Jie sako, kad
tarkite
giminėms, kaimynams ir
dimo
bendrovės,
kuri
prie
pažįstamiems.
Spalo
9
d.
L.
Bendruomenės
markių.
Tokiu
būdu
ir
ja Vokietijoje pernai buvo
juos Vilniuje pasitiko koužsakymą prisiunčiarae paštu
Huntington Avė. pastatys Pagal
apdėtu mokesčiu. Vaistams siunti
Linkėjimai ii bulvių
atsidūrusi sunkioje padė susidarė įspūdinga suma ne visa Paleckio valdžia, O .banketas Lietuvių Piliečių Drgiminėms duodame didelę nuo
visą eilę dangoraižių kelių mui
pats Paleckis ypatiškai kie- i08 didžiojoj salėj,
karalystės
tyje. Skolų ji jau turėjo 29,620.96 markės.
laidą. Tie vaistai raunami tik LIE
šimtų milionų dolerių ver TUVIŠKOJ VAISTINĖJ,
apie 30,000 vokiškų mar Mokytojas Fr. Skėrys kvieną ekskursantą pabu
2458 W. 6Sth Street, Chicago 29. 1IL
kių. Todėl buvo imtasi ne sako, kad jis norėtų, kad čiavo ir net apsiverkė pabu Spalio 23 d. BALF’o banketas
Lee Higgins su motina tės. Prie Scollay aikštės bus
Lietuvių Piliečių Draugijos di- Ona iš Mahanoy Cicy, Pa., statomi vyriausybės rūmai
paprastų priemonių aukoms Vasario 16-tos Gimnazija čiavęs.
rloirk-irkl colūi
ir tam reikalui federalinė ir
TRUKžOLfiS
__
7 nklonlroc
£javi«vn«»o
rinkti, kad gimnazija ga tarnautų visiems lietuviams Pąleckis patarė ameri
Teina
Vietinė
vyriausybės
išleis
Trukžolių šaknie
lėtų kiek stipriau atsistoti ir nebūtų padaryta vienos kiečiams, vykstant į Lietu
Brooklyno lanko savo seserį
nuo
patrūkimo, po
Šimtą
ar
daugiau
milionų
Spalio
30
d.
Skautų
Tėvų
Ko

politinės grupės “politinio vą, atvežti saviškiams doant savo kojų.
Margaretą Gurkienę, gy
krūtine
skaudėji
__
dolerių,
čia
pat
So.
Bostone
banketas Lietuvių Pilie- venančią Sag Harbor, N.
Vienas tos gimnazijos prieauglio” auklėjimo cen vanų. Sako geriausia dova- miteto
mo,
palengvina
ataį~į^£» didž.'ij.
Gillette bendrovė nutarė iškosėjimą,
suteikia
mokytojas, Fr. Skėrys, ku tru. Matomai, jis turi gal na yra nailoninis audeklas.
bulvh^Taralyįė^Siunčia paėsti savo biznį ir statys
e
prakaitavimą
ir
ris yra ir Lietuvių Ben voje katalikų dvasininkų ir Reikia pripažinti, kad Papriduoda geresnį
6 d. Sandaros Mo- iš ten visiems pažįstamiems kokių šešių milionų dolerių
druomenės Vokietijoj Kraš ateitininkų brolijos pastan
apetitą. Svaras
l^kio patarimas Y™ gana ^rų Klubo banketas Lietuviu geriausių linkėjimų.'
naujus pastatus, kur dabar
$3.00.
to Tarybos narys, ėmėsi ini gas padaryti iš mokyklos praktiškas,
nes nailono au- Pilie{i Draugijos mai.
yra cukraus fabrikas.
ciatyvos gimnazijos var savo politinį lizdą.
Laukinių žemuogių Lapai
dėklas
yra
gražus
ir
labai
e
nuo kruvino viduriavimo, nak
gui sumažinti. Jis išsiunti Jei mokykloj mokytųsi stiprus, greit nesuplyšta.
j Viską sudėjus
Bostonas tinių prakaitavimų, gydo užsij 1^^^ ls d.
,
nėjo, su gimnazijos ir L. B. tig vieni katalikai, toks
jau greitoj ateityje pasi senėjusias žaizdas ir valo krau
Kelionė į Lietuvą, į abu auks. mokykloj Montrealio Liepritarimu, 221 aukų lapą tikslas visvien būtų atmes
puoš didžiuliais naujais pa ją. Svaras $2.00.
ir pats maldavo paramos tinas, o kadangi mokyklą galu, vienam asmeniui kai- į tuvių Dramos Teatras vaidina
statais ir kartu su tuo didės Mes nesiunčiam per C. O. D.
Lietuvių Gimnazijai iš į- lanke katalikai ir protes nuoja $1,060. Tokią sąskai-, “Milžino paunksnyje.” Rengia
ir visoks kitoks biznis. Bo
Alexander’s
vairių protestantiškų orga tantai, tai krikščionių de tą mačiau savo akimis. Tiek Laisvės Varpas.
stono didmiestis galės drą
395
Broadvvay
nizacijų. Dabar,, po devy mokratų peryklai gimna kainuoja aplankyti tėvų ša
siau žiūrėti į ateitį.
South Boston 27, Mass.
Lapkričio 20 d. Lituanistikos
lį. Tai krūva pinigų.
nių mėnesių vajaus, Fr. zija visai netinka.
nokyklos banketas Lietuvių
Skėrys praneša, kad Vasa Fr. Skėrys savo padėką
J. Krasinskas
IEŠKANTIEMS POILSIO IR RAMUMO
rio 16-tos Gimnazijai su ir paaiškinimą dėl aukų
rinkimo
baigia
žodžiais:
rinkta 29,620.96 vok. mar
99
«
“Energingas darbas ben J. Arlauskas vėl ligoninėje
kės, arba $7,150 dolerių.
Aukų lapais Fr. Skėrys drom jėgom bendram la
prie ežero eu valstybės tvarkomu pliažu, yra geriau- ’
Žinomas Bostono veikė
sukėlė 8,120.96 markes. bui”!
.šia vieta. Patogūs kambariai; šiltas, šaltas vanduo,1
Su tuo gali sutikti visi jas Juozas Arlauskas praei
Iš tų pinigų Amerikoje
dušai. Valgį galima patiem gamintis ar gauti vietoje.1
surinkta 3,617.15 markių, lietuviai, kuriems rūpi mū tą savaitę paguldytas Beth
J. Paknys
Box 126
Thompson, Conn.
Vokietijoje—2,560.14 mrk., sų jaunimo Vokietijoje lie Izržel ligoninėj. Linkime
tuviškas
auklėjimas.
Juozui
greit
pasveikti.
Australijoj—1,238.41, VeTelefonas: WAlnut 3-2836
necueloj—460.46 markių,
Anglijoj—86.90 ir Kana
S. Jakutį ištiko nelaimė
doj—42.90 markių.
Kitas stambus aukų šal šeiminiame gyvenime žmona Stasį Jakutį važiuojant
tinis Fr. Skėrio rinkliavoje nusileidžia 7% o vyras 93%. automobiliu ištiko nelaimė.
MIELI AMERIKOS LIETUVIAI!
buvo Liuteronų bažnyčių
Lankydamiesi Montrealyje nepraleiskite progos užeiti į
Kelyje pasipainiojo medis,
labdaros organizacijos įlaimei, kad susidūrimas ne
D. L. K. VYTAUTO KLUBĄ — 2161 St. Catherine St. East,
vairiose Vokietijos valsti
buvo labai smarkus.
kuriame atsigaivinsite pasirinktais gėrimais, susipažinsite
jose (Laender). Pavyz
su vietos lietuviais ir tuo pačiu paremsite virš 50 METŲ vei
džiui, Badeno liuteronų
kiančią lietuvišką užeigą. Maloniai kviečiame!
Užeiga atidara kiekvieną dieną nuo 1 vai. iki vėlybos
bažnyčios labdaros (HilfsJaugto lietuviui bendram lietuviškam daroui, audėja
nakties.
Klubo Valdyba
werk) organizacija aukojo
• tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remto I
3,000 markių, Westfalijos
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.
MSBaKaSUMliSM'iM.'MkUUu
r—2,000
markių, RheinSLA GYVYBfiS APDRAUDA IKI $10,000.
lando—1,000 mrk., WuerANGCR
(Atkelta iš 2-tro pusi.)
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dešimčiai
tembergo—1,000 mrk., Ba* SIONALS
Papasakojau
ne
ištisą
pa

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar
varijos—1,000 mrk., Pfalsikalbėjimą, nes jo negalė 20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos samų.
co—100 mrk., Braunschjau užsirašyti. Bet nusi
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
Jei Jums reikia —
weigo—100 mrk., Vokieti
A lump or thlckąntag Is
čiai.
skundimą
vieno
iš
klubo
jos Evangelikų Bažnyčios
* Biznio kortelių
narių atpasakojau nors ir
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
Vidaus Misijų ir labdaros
* Spausdintų vokų
suglaustai, bet teisingai.
duoda natalnoe iki 2825 i mėnesi.
organizacija Stuttgarde—
* LatsAams antgalvių
Bolševikai visur vienodi.
1000 mr., Hesseno Evan
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir
* Programų ar plakatų
Lietuvoje jie už vieno šei RASTINĄ. SLA nariu galima būti nao gimimo
gelikų Bažnyčios vadovybė
*
kokiai pramogai biletų
mos nario “kaltę” baudžia gilios senatvės.
5 H
or ooofh
—500 mrk., Vidaus Misija
J
tadlgettlo* or dtffleuttr
* Draugijoms įstatų ar blankų
visą šeimą, o čia jie, ar
Draugija Bremene — 300
Daugiau žinių apie SLA darbus lr apdraudas galite gaajų
už
nosies
vedžiojami
O ta »waltowlng
mrk.
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse Hetovią ba*
“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską
žmonės, nesisarmatija už
ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:
Viso per Evangeli k ų
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:
tėvo antibolševikiškumą lie
Bažnyčios organizacijas Fr.
“KELEIVIS”
Dr. M. J. VINIKAS
ti keršto tulžį net prieš žu
Skėrys surankiojo 11,500
vusio kareivio atmintį.
307 West 36th Street, Nevr York L N. Y.
markių.
636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
Attack fpom above—A cooverted F7F bomber dumps 700 gallons of fire retarding borate slurry oao
rapidly spreadiog forest fire. New methods of combating forest fires have helped enormously būt pre——Ts štili the best way to reduce the terrific loss each year in priceless forest resources. Nine out ot
cvery ten forest fires are man-causcd, largely through carelessness, and can be prevented.

VIETINES ŽINIOS

Vieno žmogaus pastangos
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KELEIVIS ,S0. BOSTON

Puslapis aštuntas

prašomi šitose iškilmėse da kad užpirktas didesnis kie‘kis prekių dar pigesnėmis
A- Vaitkevičiau*
lyvauti.
kainomis negu iki šiol, ir jas
mirtie* metinė*
Rugpiūčio 7-tą įvyko seKnyga
yra
išminties,
laimės
bus parduodamos savikaina
; niausios lietuviškos radio
1 (norintieji galės patikrinti
programos Naujoj Anglijoj
Rugpiūčio 21 d. sukanka ir galybės šaltini*,
pirkimo sąskaitas), nes ši
metinis piknikas Romuvos vieneri metai, kaip mirė
įstaiga nėra suinteresuota
PARDUODAMI NAMAI
Parke, Montelloj. Į pikniką taurus žmogus. Bostono lienepriklauso- Dorchestery, 11 kamb., 3 vonios, turėti pelno iš parduodamų
susirinko daugybė žmonių."tuvių
" veikėjas,
’ "
AUSTRALIJOJE MIRĖ
mos
Lietuvos
buvęs
teisėjas karstas
.vandw’garažas 3 masinom, prekių.
DĖMESIO!
Šiemet išrinkta gi ąžuole “
...
naujas stogas,
KAZYS DUMŠA
pui iam sto.y tuoj pat galinta gy- į
Šiuo būdu siuntėjams su“Mis Lithuania of N. E.” Stasys Vaitkevičius.
f venti. Tinka didelei šeimai, arba išsi
taupys
daug išlaidų. Gali
Visi Bostono ir apylinkių
nuomoti 4 mažus apart. Mirus savip-lė Jeanne Liaknickaitė Metinių proga volinnifse
e
1U
o
ninj<ui
(kainuotas
tik
*6,500.
KreipNevv Lambton, Austali- jg Dorchesterio.
ma pasirinkti įvairių vilno
lietuviai kviečiami dalyvaužmona ir sūnūs rugpiūčio tis: 71 west cottage
nių, rajano, taftos medžia
ti Bostoną BALF’o piknike joje, liepos 23 d. nuo širdies
šokių kontestus laimėjo: 20 d. 8:30 vai. lyto užsakė
^-*r 25.
gų, import. impilams medž.,
ši sekmadienį rugpiūčio smūgio staiga mirė Kazys Apolinaras Rudauskas ir mišias šv. Petro bažnyčioje,'
odų, megztinių, itališkkų ki
21 dn., 2 vai. po pietų Dumša. Velionis buvo kilęs Anita Prakapienė iš So. o 9:30 vai. šv. Kalvarijos
PRANEŠIMAS
limų ir lovoms užtiesalų,
Brocktone, Romuvos Parke, iš Kužių miestelio. Atvyko Bostono; Florence Zales- kapinėse ant vielionies ka
Padėkite mūsų broliams Australijon prieš 12-13 me- kaitė ir Emund Rudis iš po bus atidengtas paminkGlobė Parcel Service, skarelių ir kt.
Sibire ir kitur gyvybes iš- tų ir, padedant suaugusiems §o. Bostono; Martha Mar- las. Vie lionies giminės, kurios vedėjas yra J. Ado*
(Skelb.) (—)
laikyti. Jau 20 metų pra- vaikams, gražiai įsikūrė, celionytė iš Dorchesterio draugai, pažįstami ir kiti monis, praneša siuntėjams,
BBEBBE
bėgo, bet jų kančios galo Dar neseniai rašė savo bro- jr Mike DiStasio iš E. BosSiuvykla ir Valykla
nesimato. Mūsų šventa pa- Hui Petrui, gyvenančiam tono; Irena Andrunaitė
(Custom Tailor Shop & Cleaner)
reigą gyvenantiems Ameri- Dorchesteryje, kviesdamas (buvusi “Miss. Lithuania
Trans-Atlantic
Travel
Service,
Ine.
LIETUVIS SAVININKAS
kos laisvėje padėti tiems, atvykti pasisvečiuoti jo du- of n. E.) iš Hyde Park,
392 W. Broadway, So. Boston
kurie nekaltai Sibire vargs- kras, bet nelemtoji mirtis jr Gediminas Skabeikis iš 390 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mas*. Tel. AN 8-8764
Telef. AN 8-2125
ta, arba paleisti iš Sibiro staiga jį pakirto. Velionies So. Bostono .
ATIDARA
ŠEŠTADIENIAIS ir
Kreipkitės kelionių ir atostogų į Europą ir kitus KASDIEN PO
5 VAL. VAKARO
skursta Lietuvoje. Ateikim šeimai ir bioliui Petrui
Laimėjimo dovanas ga
Pasirinkimas gatavų drabužių,
užjūrio
kraštus
reikalais.
Parūpiname
biletus
lėktuvams,
1 pagalbą mūsų broliams, reiškiame užuojautą,
vo: 1—S. L. Beal, Dor
vyr. kelnių ir kostiumų
rezervacijas viešbučiuose ir atliekame kitus kelionei rei
kurie kenčia vargą ir badą.
Sav. Gedus Puodžius
ch estei-; 2—T. Damieski,
Visus kviečia
Grįžo iš otostogų
So. Boston; 3 — Blanche kalingus patarnavimus.
1 Tamulis, So Boston;
Įstaigos vedėjas Jonas Adomonis
Bostono Balfo Valdyba
Šį pirmadienį iš atostogų Winnie Templehof, CamGR 9-1805 ir AN 8-9304
grįžo Keleivio redaktorius brige; 5—Ed. Savicki, So.
Dengiame Stogus
J. Sonda. Atostogavo “Tra- Boston; 6—G. Giedraitis,
SIUNTINIAI
Į
LIETUVĄ
Viešnia iš Florido*
kuose” prie Thompson, Ct. Worcester; 7 — Charl e s
Ir Taisome Juos
IR | KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
Marcelionis, Boston.
ŽVYRU ir SMALA TAISOM
Kviečiame visus naudotis greitu
Mūsų laikraštyje korės- j Dėl demokratų tautinių
Taisome, šingeliuojame. den
Įžangos dovanas laimėjo
patarnavimu patikimoj įstaigos
pondencijose iš Floridos
giame aliuminijum ir dažo
grupių pasitarimo
sekanti numeriai: 1—2405;
me iš lauko sienas.
dažnai minima Mrs. Julia
Pristatymas garantuotas
2—2251; a—2045 ; 4—
Free Rstimates
Ji dalyvauja
Siuntiniai apdrausti
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO j
,Style.
.
.
. viso. , Jau rašėme, kad pas dė 2596; 5—2067 ; 6—2388;
Du brokai lietuviai
kluose parengimuose ir vi- mokrat partijos kandidatą 7—2666; 8—2070.
Charles ir Peter Kislauskai!
{Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokiu daiktų pigiosur gyvai veikia.
j F Kennedy buvo
Rengėjai nuoširdžiai dė- |mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti
Garantuojame gerą darbą J
Pereitą ketvirtadienį P-i suvažiavę demokratų parti- kuoja visiem atsilankusiem • riežtukų nuo 81.65 už štuka. Siunčiame su Inturisto leidimu.
Keiionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.
J. Style buvo užėjusi Į mū- jos tautinių grupių atsto į pikniką, taipgi vieši e m
tų įstaigą. Ją atlydėjo p. vaj pasitarti dėl rinkimų radio programų rėmėjam
KAIP TIK JUMS!
Antanina Mockienė. Vies- įr dėl kandidato pažiūrų į bei prieteliam už jų para į General Parcel & Travel Co., Ine.
The Baltic Fuel Co.
nios tik pasirodė ir greitai pavergtųjų tautų likimą. mą ir darbą piknike, ir J 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mas*. Tel. AN 8-5040
dabar pristato aliejų
išvažiavo su įeikalais, bet Minėjome, kad pasitarime biznieriams parėmusiems šį
visame Bostone
mes dabar suprantame, ko dalyvavo dr. P. Grigaitis parengimą.
(staiga atdara:
• Žemos kainos
dėl p. Julia Style taip daž iš Chicagos. Dar turime
Kasdien 9 A.JM. - 6 P. M.
• 24 valandų aptarnavimas.
Šeštadieniais S A. M. - 4 P. M.
nai minima korespondenci- pridėti, kad be jo pasitariAntanas Kneižy*
• 20 metų patyrimas sa alie
jose. Ji gyva, linksma, ma- me dalyvavo advokatas
apleidžia Bostoną
jaus krosnimis
loni, todėl visur yra lau- John Grigalus iš Bostono,
• Darome visus įrengimas
kiama ir kriečiama. Viešnia genas kandidato mokyklos
Antanas Kneižys, ilgame
• Veltui išvalome ir aptar
atvyko paatostogauti į “nor-! draugas ir mūsų valstijos tis “Darbininko” redakto
naujame "burnerius.”
tus”, Worcesterį, kur ji generalinio prokuroro pa- rius, iki tą laikraštį pasiė TAUPYK DAUG $ $ $ $ JClSŲ KURO IŠLAIDOSE
Apšildymas Jums bus pigesnis,
gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
jei šiais metais šauksite
seniau gyveno ir ta proga dėjėjas. Taip pat dalyvavo mė pranciškonai, ir Lietuvių Turėdamas
kai įrengia su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku
užsuko į Bostoną.
iarch. Varnas ir p. M. Ki- Radijo valandos vedėjas
BALTIC FUEL CO.
UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
GR 9-5590
Mūsų korespondentas iš žytė, Lietuvių Informacijos per 26 metus, paskutiniu j
Worcesterio J. Krasinskas Centro vedėja iš New Yor- laiku sunkiai sirgo. Dėl pa
GĖRIAI SIAS ALIEJUS KURUI
rašo, kad p. J. Style ir ko.
“14 CENTŲ Už GALIONĄ
šlijusios sveikatos jis nebe
Worcesteryje taip pat vi-------------------------mano grįžti prie vadovavi
Apsidrausk
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
sur pasirodo. Malonu bu- Adv. A. Young atostogauja mo Lietuvių Radijo valaidai ’l
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
vo su ja susipažinti.
--------ir išvyksta pas savo dukte
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš| Draudžiame nuo polio, visoi
-------------------------Adv. Anthony Young, rį į Pennsylvaniją.
kiems aliejinio kuro kostumieriams
{kių kitokių ligų ir nuo nelaiBostono miesto finansų koJo prieteliai ta proga jam
* mių (ugnis, audra ir kt.) ..
Nauja šeima
1 misijos pimininkas, rašo iš rengia išlestuves rugsėjo 4
FORTŪNA
FUEL
C0.
| Visais insurance reikalais
Osterville, Cape Cod, kad d. S. B. Lietuvių Piliečių
| kreiptis:
45
DORSET
ST,
DORCHESTER
Šio mėnesio gale bosto- atostogauja su žmona pas Draugijos patalpose. Vienas 1 Naktį, Sekmadieniais ir šven- ___
/T* £ TOZ) f
BRONIS KONTRIM
niškė pl-ė Daiva Kuodytė gimines V. P. Yankus. Oras išleistuvių rengėjų Antanas ! tadieniais ŠAUKIT
b-lZIH
Jostice
of thePeaee—Constable
susitubkia su Arvydu Barz- puikus, vieta graži, atosto Andriulionis ragina Lietu f Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
598
E. Broadvvay
j
pagrindų.
------------------------------------------------------duku iš Washington, D. C. gos labai malonios. Siun vių Radijo mėgėjus daly
So.
Boston
27, Mass.
f
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
Jaunieji keta apsigyventi čia linkėjimų bostoniškiams vauti išleistuvėse.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
mūsų šalies sostinėje.
prieteliams.
Radio Žinios

Mano padėka
Australijoj nuo širdies smūgio staiga mirus
mano broliui KAZIUI DUMšAI. jo žmonai ir vaikams

užuojautą reiškia

Petras Dumša. žmona Teresė,
ir dukterys Aldona ir Birutė

Tariu širdingai ačiū vi
siems mano draugams ir
draugėms, kurie mane lan
kė ligoninėj, siuntė gėles,
dovanas ir linkėjimu. Jų
užuojauta niekad nebus pa
miršta.
Ačiū širdingai.
Su padėka
Ona Palubetskienė-Palby

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INTl’RISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siuntinius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus
kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine
397 A WEST BROADWAY
SO. BOSTON 27, MASS.
Teief. AN 8-2718

643-647 ALBANY AVENUE
HARTFORD 12, CONN.
Telef. CH 7-5164

Per 1 ! praktikos metų įsigijo gerų vardų bei repu tacijų sąžiningai ir greitai patarnaudama savo klijontams. Visi mokesčiai sumokami čia ir gavėjas n ieko noprimoka.
Kvi<č:a«ne aplankyti PACKAGE EKPRESS FIRMA ir įsjtikinti didžiuliu pasirinkimu įvairiausių prekii.. taip pageidaujamų už geležinės uždangos. Par duodame 25—40'< žemiau normalios kainos,
VAISTAI užsakomi be jokių receptų, oro paštu pas iekia per 10—14 dienų.
PINIGUS siunčiame kursu 1 doleris lygus 10 rublių.
Štai visa eilė standartinių siuntinių:
$29.00
1. Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams su pasiuntimu tik už.................................
$39.00
2. Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams i r 1 paltui už......................................
3. Vilnonės angliškos medžiagos 5 kostiumams t ik už................................................ .............................. $6. >.00
4. Pusvilnonės medžiagos 5 kostiumams su vis ais priedais už................... . ................................. $46.00
*66.00
5. Trys vilnoniai kostiumai ir 2 paltams medžią gos tik už................................
Taip pat siunčiame ir standartinius maisto siun tinius.
Pagal naujų iš INTOURIST gautų leidimų dabar galima pasiųsti įvairius elektrinius reikmenis,
kaip antai: elektrinius lygintuvus, radio aparatus, valytuvus, patefonus ir t. t. Suinteresuotieji visais
reikalais prašome kreiptis į

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,.INC.
Hartforde, Conn.
South Bostone, Mas*, ir
KIEKVIENAM SIUNTINIO SIUNTĖJUI DUOD AME VELTUI 1 1*0 R Ą
DARIUI VALANDOS: Kasdien nūn 8:3<i ryto iki 6:30 valandų vakaro;
šeštadieniai- mm 9 vai. ryto iki 4 vai. pn pietų.

NYLONO

KOJINIU

R The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir turime vbus gatavus vaistus.
'lurinie vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel* L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
382a W- BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad.

£ Dažau ir Taisau

5
į

+■ Namus iš lauko ir viduje.
> Lipdau popierius ir taisau?
į viską, ką pataisyti reikia
Ž Naudoju
——
—
tik geriausią
medžiagą.

JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Avė.
Dorchester, Mass.
Tek CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

«E">

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

Plumbing—Heating—Gas—Oil
I Gazo šilimų permainyti *275

VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
MCSŲ įSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik
tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel_
pa dežėje. kurios d)dis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
22 svarų siuntinius

{STAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIl'NTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki > vai. vak., ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 iai. vak. ir šeštadieniai* nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.
VEDfiJAS: JONAS ADOMONIS

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj
iš stoties WLYN, 1360 kilociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių
pasaulinių žinių santrauka
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės 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.

Bay View Realty Co
1672 DORCHESTER AVĖ.
DORCHESTER 22, MASS.
Tel.: AV 8-4144
Antanas JUKNEVIČIUS
Bronius MIKONIS
Real Estate Brokeriai
Namų. farmų ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, visokia
apdrauda t Insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai

mei ištikus.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR
597 E. Broadway
South Bostone
Saukit nuo 9 iki 7 vai. vaL.:

TEL. AN 8-7031
o kitu laiku: AN 8-0699

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2—4 ir 6—8
Sekmadieniais ir šventadieniais
pagal susitarimų

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner

Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY aparatų
pritaiko akinius
VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis
Dr. Amelia E. Rodd
OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance
409 W. BROADVVAY
South Boston, Mass.
Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS—
Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai
Elektros Prietaisai

Telefonas: CO 5-5839

Rūpestingai taisome laikrodžius,
žiedus, papuošalus

12 MT. VERNON STREET

379 W. BROADVVAY

390 West Broadway, So. BOSTON 27, Mass.. Tel. AN 8-8764
DORCHESTER 25, MASS.
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS P(SSSS8S<riSSS4SS«S«WSgį
kitas Rusijos valdomas sritis.
Iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas.

RADUO PROGRAMA

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai
So. Bostone, L ir 4th St. BAZ
NYčlOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
las laiko teologas A. JURA
NAS.
A. Jurėnas yra Harvarde
universiteto doktorantas ir ver

či šv. RašU į lietuvių kalb%
•eeeeeeooooeooooeoeooe

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

Flood Sąare
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148
Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms

Stiklas langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

