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J. Tautos Vėl Svarsto
Kongo
Maišatį
%
Kas Yra Bosas Kongo Valstybėj? Lumumba Nori,Kad JT
Kariškos Jėgos Jam Tarnautų; Rusai Remia Lumumbą, O Lumumba “Gaudo šnipus;“ Kanadiečiai

Gavo Mušti, JT Agentams Išvalė Kišenes,
Tokia Yra Lumumbos Tvarka.

SENATORIAUS KENNEDY VASARNAMYJE

Atskiro Numerio
Kaina 10 centų

55-IEJI METAI

Senatas Svarsto Senų Žmonių
Sveikatos Apdraudą
Demokratai Turi Daugumą, Bet Neturi Jėgos Pravesti
Nutarimus; Republikonai, Neva Pritaria Senų Žmo
nių Gydymui, Bet Pirštu Nejudina, Kad Įstaty
mas Praeitų; Senų Žmonių Sveikatos Ap
sauga Žaidžiamas Rinkimų Futbolas.

Sekmadienį, rugpiūčio 21 tauja. JT organizacija jau
šią savaitę senatas pra
Strielka ir Bielka
d. vėl posėdžiavo Jungtinių nugabeno į Kongo 14 su pu
dėjo svarstyti senatvė® pen
Tautų saugumo taryba, ku se tūkstančių karių ir jų
Grįžo
iš
Aukštybių
sininkų
sveikatos apsaugą
rią sukvietė JT generalinis skaičius greit pasieks 16-os
ir turi prieš save net tris
sekretorius Dag Hammars- tūkstančių, bet greito galo
Sovietų Rusijos moksli skirtingus įstatymo projek
kjold. Saugumo taryba vėl Kongo maišačiai nesimato,
ninkai pereitos savaitės ga tus. Atrodo, kad nė vienas
svarstė Kongo maišatį ir JT nes pačiame krašte nėra už
le paleido į aukštybes sate iš tų įstatymų sumanymų
gen. sekretoriaus ginčą su tenkamai jėgų, kuriomis
litą su dviem šunim ir kai negalės praeiti. Demokratai
Kongo valdžios vadu Lu šalies tvarkymas galėtų at
kuriais kitais gyvuliukais. turi reikalingą daugumą,
mumba. Kongo vadas norė siremti.
Po paros satelitas buvo kad įstatymą priimtų, bet
Jei Kongo valdžia ban
tų, kad Jungtinių Tautų ka
nuleistas žemyn, bent ta jo neturi reikalingos vienybes,
ro pajėgos užkariautų jam dys užkariauti. Katangos
dalis, kur buvo gyvuliai, ir o todėl prkilauso nuo pa
Katangos provinciją ir lei provinciją ir tam reikalui
visi gyvuliai grįžo laimingai žangesnių republikonų ge
stų paskui jam ten “tvarką šauksis savanorių iš Rusijos
į žemę. Rusai sako, kad šu ros valios, bet republikonai
padalyti.” JT gensekreto- ar kitų bolševikiškų kraštų,
nys Bielka (Voverė) ir tos geros valios ir nemano
rius nenori kištis į Kongo ' tai Kongo painiava greit
Strielka (Vyličėlė) vardais rodyti Jie sako, kad tai de
vidaus reikalus ir tokio pa ; nesibaigs.
jaučiasi
visai gerai po ke mokratų reikalas parodyti,
Demokratų kandidatas j prezidento vietą, šen. John F. Kennedy su lietuviais. Iš kai
JT “operacija” Kongo
tarnavimo Lumumbai neno
lionės į erdvę.
ką jie gali.
rės į dešinę: Antanas Varnas, tautybių parado pirmininkas New Yorke, gub. G. Menri daiyti. Dėl to Lumumba valstybėje gali kainuoti ko
Laukiama,
kad
rusai,
po
nen Williams (Mich.), šen. Kennedy žmona. šen. Kennedy. p-lė Mary Kižytė, dr. P.
Demokratų k a ndidatas
viešai pareiškė, kad jis ne kius 200 milionų dolerių ir
bandymo su šunimis, greitu
Grigaitis
ir
John
J.
Grigalus
Bostono
lie
tuviu
darbuotojas.
Nuotrauka
padaryta
beturi pasitikėjimo JT gen. apie pusę tų pinigų sumokės
laiku bandys paleisti į er šen. J. Kennedy pasiūlė se
nate priimti įstatymą dėl
šen.
Kennedy
vasarnamio
pievoj,
Hyannis.
Mass.,
rugpiūčio
6
dieną.
sekretorių ir reikalavo, kad Amerika. Tiek ar daugiau
dvę ir žmogų ar žmones.
JT sudarytų iš Azijos ir Af kainuos Lumumbos baikos
Amerikos mokslininkai senų žmonių nemokamo gy
rikos tautų atstovų priežiū- Afrikos širdyje.
' oereita savaite irgi turėjo dymo maždaug kaip tai bu
Sako, J. F. Kennedy Indonezija Vėl Pešas
įos taiyba, kuri ir būtų vy
Mali Federacija
( pasisekimą, jie iš antro kar- vo numatyta Forand įstaty
Švaistosi
Milionais
Su
Olandija
Už
Salą
mo sumanyme. Bet demok
riausias JT atstovas Kongo Amerikos Valstybės
Pradėjo
Byrėti
to Pa#avo » erdvės nuleistą ratų dešinieji tokio įstaty
valstybėje.
____ _
raketos dalį ir tuo būdu pa
Pasmerkė Trujillo „ Republikonas
senatorius
_
...
Indonezijos vyriausybės
kartotinai
įrodė,
kadA iš er- mo nenori ir jį sabotuoja.
JT saugumo taryba sek
Afrikos
valstybėje
Mali
,
_
..
.
Senate eina ginčai, daro
madienį ilgai svarstė Lu i Amerikos Valstybių Or Scott is PenrsjIvanuos sa- va(jas Sukamo nutraukė di- Federacijoje kilo vidujinės dYef «į™a at?autl *?n pa’ mi pasiūlymai, pagerinimai,
mumbos reikalavimus ir iš ganizacija posėdžiauja Ko- ko, kad demokratų kandi- )omatinius ryšius su oian- kovos taį dviejų tos valsty- le,stus da,ktus lr S™8bet niekas netiki, kad sena
to. įafi OĮandija . _
.. . .
,
m r *
--------------------------klausė plačių JT gen. sekre starikos sostinėje San Jose datas šen. J. kennedy bai- djja
tas
seniems žmonėm priim
. a.1 D
. D .
.....
toriaus pranešimų. Sov. Ru mieste. Pereitą savaitę bu sto pinigu.- linkimų kampa- nesutjnka atiduoti Indone- rea su alnn$. .
tiną įstatymą priimtų.
u tėvo milionais non y , Naujosios Gvinėjos sa-7ede,ac1^ pHes Į?™ene?*« PrūSO Pasigailėti
sija jau buvo pasiūliusi sa vo svarstomas klausimas, nijoj
nupirkti
prezidentūrą.
Esą,
Sukarn
J
o
wasina
ne
J
t;
kad
buvo
susidarius,
is
buvus,os
vo rezoliuciją, bet jos ne ką daryti su Dominikonų nominaemiame balsavime
Lakūno F. Pomers’o Panašiai maža vilties,
^nkiaisMla atims iš pr?ncuz’? kolonijos Sudano
i
respublikos
diktatūra,
kuri
kad kongresas priims ir ki
davė balsuoti, nes aišku bu
kennedy išleidęs nuo pus-i iia^du
‘
:ir buvusios jų kolonijos Sevo, kad ji bus atmesta. Di •net kaimyninėse valstybėse antro miliono iki 7 milionų į
Pereitą savaitę sovietų tus kraštui naudingus įsta
ų‘
: negalijos. Bet sugyvenimas
[daro
neleistinus
dalykus.
Ji
tymus. Rinkimai artinasi ir
džiulė dauguma saugumo
N. Gvinėjos saloje gyve-Į tarp tų dviejų vienos val kariškas teismas Maskvoje
dolerių,
bet
čia
tik
pradžia,
taiybos narių išreiškė pasi bandė nužudyti Venecuelos nes rinkimų kova dar prieš ; na papuasai. kurie neturi stybės dalių buvo nelabai nuteisė amerikietį lakūną partijos vis labiau žiūri pro
langą, o ne svarstomų įsta
tikėjimą JT gen. sekreto prezidentą R. Betancourt. akis.
sklaudus ir pereitą savaitę Francis G. Powers kalėti 10
nieko
bendra
su
IndoneziUž tą žygį Dominikonų
tymų. Būtų tikrai nepapras
riui, o gen. sekretorius iš sa
senegaliečiai nutarė atsis metų už šnipinėjimą. Lakū
Demokratai
Į
šitą
kaltinijos
gyventojais,
bet
Indonevo pusės žadėjo sudaryti respublikos diktatorius bu ;mą atsako, kad jie kandida- zija žūt būt nori turėti savo kilti nuo Federacijos ir gy nas Powers gegužės 1 d. bu tas dalykas, jei kongresas
‘patariamą tarybą,’ kuri pa vo pasmerktas ir su juo bus i to išlaidas jau yra paskelbę . kolonijų ir todėl siekia N. venti nepriklausomai. Sene- vo nušautas Rusijoj, kai jis dar prieš išsiskirstymą pri
dės jam Kongo reikalus su nutraukti diplomatiniai san ■ ii* jos nėra tokios didelės, į Gvinėją atimti iš Olandijos galijos kariuomenė paėmė fotografavo sovietų kariš imtų svarbesnių įstatymų,
kurie ir eiliniams piliečiams
tykiai, o gal bus imamasi ir
tvarkyti.
krašto tvarkymą, o Federa kas paslaptis.
bet
Nixoras
savo
išlaidų
;
ir
Australijos.
Lakūno šeima, tėvai ir pasitarnautų. Apie tuos įs
Belgai baigia ištraukti ekonominio spaudimo.
cijos vadai, kilę iš Sudano,
nėra
paskelbęs
ir
jis
paty

Amerikos vyriausybė siū
Pati Indonezija virš 300 laikomi karių priežiūroje.
žmona pasiliko dar Mas tatymus girdėsime rinkimų
savo kariuomenę iš Kongo,
lomis
nominaciniuose
bal

kampanijoj.
o jei Lumumba nori užka lė, kad visos Amerikos val savimuose išleido daugiau metų buvo olandu kolonija, . Mali Federacija buvo da kvoje ir žada kreiptis į bol
riauti Katangos provinciją, stybės sudarytų komisija, negu demokratų kandida atsiminimai iš tų laiku dar lis Prancūzų Tautų Bend- ševikų vadus prašydami su
ir dabar Indonezijoj tebėra
mažinti lakūnui bausmę.
JT karo jėgos tam nesiprie kurios priežiūroj Dominiko tas.
į-uomenės ir Pi ancūzijos Pagal teismo sprendimą la Socialistų Vadas
nų
respublikoje
būtų
pra

gyvi.
o
Sukamo
koloriališins, bent taip aiškino JT
Iki šiol demokratai visa nių laikų prisiminimus kur prezidentas de Gaulle pa
vesti švarus rinkimai ir po
Vertina Kandidatus
gen. sekretorius. . .
da
skųsdavosi, kad republi sto, kad būtų Į ką nukreipti kvietė Sudano ir Senegali- kūnas turės sėdėti 3 metus
rinkimų
tame
krašte
galėtų
Iš JT gen. sekretoriaus
konai taukuose plauko ir pi šalies gyventojų nepasiten jos vadus atvykti pas jį ir kalėjime ir 7 metus kur tai
susidaryti
atsakominga
vy

Amerikos socialistu par
pranešimo ir iš spaudos pa
nigų rinkimams turi kaip kinimą dėl visokių negero bendrai pabandyti susitarti kitur, gal kokioj stovykloj.
riausybė.
Jei
Dominikonų
tijos
vadas Norman Thomas
aiškėjo, kad Lumumbos ka
šieno. Dabar republikonai
dėl Federacijos išlaikymo,
valdžia
nesutiktų
su
teisin

vių
ki-ašte.
kalbėjo apie didžiųjų parti
ralystėje viešpatauja didelė
šaukia, kad šen. Kennedy
bet šį pirmadienį iš Sudano Laoso Perversmas
gais
rinkimais,
ją
galima
jų
išstatytus kandidatus. Jis
netvarka ir sauvalė. Pereitą
tėvas turi 400 milionų dole
vadų jis dar neturėjo atsa
būtų
priversti
ekonominė

Dar Neužbaigtas mano, kad ir šen. Kennedy
savaitę Kongo (Lumumbos)
rių ir dejuoja, kad jie biedkymo, o Senegalijos vadai
mis
priemonėmis.
JAM 90 METŲ
ir viceprezidentas Nixon
kareiviai Kongo sostinės
ni. Ką tie jų skundai Įtikins,
sutiko atvykti į Paryžių.
Tą
Amerikos
pasiūlymą
aerodrome užpuolė kana
Jau prieš trejetą savaičių yra gabus žmonės ir skirtu
ką ne, bet malonu padejuot.
Amerikos
valstybės
dar
Mali
Federacijoj
Sudanas
diečių kareivių būrį ir ke
Laose vienas parašiutininkų mai tarp jų nėra jau tokie
svarstys
šią
savaitę.
Taip
turi daugiau gyventojų, bet bataliono vadas -kapitonas dideli. Jei juos uždaryti į
liems jų apskaldė žandus, o
yra neturtingesnis, o Sene Kor g Le padarė perversmą, kambarį ir palikti, kol jie
vieną karininką pritrenkė. pat šią savaitę svarstomas ir Šen. Kennedy Matėsi
Kubos
klausimas,
ką
daiyti
kai i ja turi mažiau gyvento jis net sudarė ir vyriausybę, susitartų dėl bendros prog
Lumumba šitokio savo ka
Su
Harry
Trumanų
jų, bet yra turtingesnis kraš bet buvusios vyriausybės ramos, jie susikalbėtų grei
reivių išsišokimo visiškai su barzduotais Maskvos ir
Pekino
bičiuliais
Amerikos
tas. Be to, Senegalijos mies kai kurie nariai su pervers čiau negu Nixonas susikal
nepasmerkė. JT atstovas R.
Demokratų kandidatas J.
tas Dakaras yra ar buvo vi
mu nesutinka, telkia karo bėjo su New Yorko guber
Bunche pasiuntė pas Lu- valstybių pašonėje.
F. Kennedy pereitą savaitę Į
sos Federacijos sostinė.
paiėgas ir rengiasi kapito natorių N. Rockefelleriu.
mumbą du pasiuntiniu su
lankėsi Independence, Mo., j
HENRY
C.
LODGE
Bet N. Thomas atsisakė
nui Le parodyti jo vietą.
laišku. Lumumbos sargybi
kur jis matėsi su buvusiu j
TRAUKSIS
IS
VIETOS
indorsuoti
vieną ar kitą
Naują perversmininku vy
DEMOKRATŲ VADAI
niai pagavo tuos pasiunti
prezidentu Harry S. Trumanius, iškratė jų kišenes, vis
KALBINA FARMERIUS riausybę sudarė karališkos kandidatą, kad jiems nepa
Amerikos ambasadorius nu. Prieš demokratų kon
giminės vienas princas. Ki kenktų. . . .
ką pavogė ir norėjo sušau Jungtinių Tautų organiza venciją Trumanas buvo ne
New Yorko liberalų par
dyti. Pasiuntinius išgelbėjo cijoj. Henry Cabot Lodge prielankus Kennedy kandi
Demokratų kandidatai J. tas tos pačios kaiališkos gi
koks tai JT karys, bet pa pranešė, kad jis rugsėjo 3 datūrai, bet dabar jis susi
Kennedy ir L Johson sek minės princas vadovauja tija indorsavo demokratų
vogtų pinigų ir kitų dalykų d. trauksis iš savo vietos, taikė su kandidatu ir pra
madienį rugp. 21 d. kalbė komunistų partizanams rai kandidatą Kennedy. taip
Jungtinės Tautos ir dabar kad galėtų nevaržomai da-! našauja jo pergalę rinki
jo dideliame farmerių są- stuose, o trečias giminės na pat ir visa eilė unijų jau pa
Žinomas
finansininkas
ir
tebeieško. Tokių nuotykių lyvauti rinkimų kampani- Į muose. H. Trumanas žada
kridyje Dės Moines mieste, rys sėdi soste. Taip pasis sisakė už demokratų kandi
bankininkas
Bernard
M.
iuva valstijoj. Aiškino de- • kirsčiusi pareigomis kara- datą. Laukiama dar, kad ri
Kongo respublikoje yra ne joj. Jis yra republikonų par dalyvauti rinkiminėj kovoj Į
Baruch
ruupiūčio
19
d.
mi

mokratų platformą ir prog- liška giminė nesitiki pralai- šu unijų centras pasisakytų
mažai ir iš to galima spėti, tijos kandidatas vicepre ir agituoti už partijos kan-,
nėjo
99
melu
sukaktį.
rąma žemės ūkio srityje. . mėti, kas krašte belaimėtų. už demokratų kandidatą.
koki tvarka ten dar viešpa zidento vietai.
didatą.
;
<
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KELtiviS
siSKą nepriklausomybę siais
metais spalio 1 d. Turi 35 mili
onus gyventojų, sostinė Lagos
miestas. Nigerija bus viena iš į
tarp jos sudėtinių dalių—Suda didžiųjų negrų valstybių Afri
no ir Senegalijos. Senegalija koje ir gal ims vadovauti ir ki
pasiskelbė atsiskirianti nuo Su toms negrų valstybėms.
dano, bet Prancūzijos preziden
Sierra Leone
tas de Gaulle bando dar susipei šusias Federacijos dalis sutai anglų koloniją, gauna visišką ’
nepriklausomybė 1961 m. ba
kinti.

Naujoji Afrika

Tuoj po antrojo pasauli
nio karo milžiniškame Afri
kos kontinente buvo tik 4
nepriklausomos valstybės:
Pietų Afrikos Unija, Abisi
nija, Liberija ir Egiptas.
Dabar, vos praėjus 15
metų, Afrikoje jau yra virš
Maroko Karalystė
20 nepriklausomų valstybių
ir jų skaičius vis dar didė atgavo nepriklausomybę 1956
ja ir didės. Ypač 1960-ieji metais., seniau buvo prancūzų
metai daugeliui Afrikos ir ispanų protektoratas, turi 10
tautų suteikė nepriklauso , milionų gyventojų, sostinė Ramybę. Ir 1961 metais numa bat miestas. Arabų Lygos na
toma, kad Afrikos neprik rys.
lausomu valsavbių skaičius
Mauretanija
dar didės.
Pažiūrėkime kokios yra Maurų—arabų ir negrų mišinio
naujosios Afrikos neprik žmonių gyvenamas kraštas, kol
kas dar yra tik autonomiška re
lausomos valstybės.
spublika
Prancūzijos globoje,
Daugiausiai nepriklauso
mų valstybių Afrikoje at bet dar šiais metais pradės de
sirado iš subyrėjusios pran rybas su Prancūzija dėl visiškos
cūzų kolonialinės imperijos. nepriklausomybės. Gyventojų
Tas valstybes primiausiai ir turi 624,000, sostinė Nuakčot
miestas. Prieš Mauretanijos ne
išvardysime:

priklausomybę protestuoja Ma
roko, sako. kad visa Mauretani.
ką tik dabar gavo nepriklauso, ja turėtų būti dalis Maroko.
mvbę, ji įeina į Prancūzų Tau
Nigerio Respublika
tų Bendruomenę, turi 1.250.000
gyventoju, sostinė Bangui mie vardą gavo nuo Nigerio upės,
stas. Ta valstybė prieina prie turi 2,500.000 gyventojų, sosti
dabdr pagarsėjusio savo nera nė Niamey miestas, įeina į
Prancūzų Tautų Bendruomenę.
mumais Kongo.
Seniau buvo prancūzų kolonija.
Čado Respublika
Togo Respublika
pavadintą pagal Čado ežerą,
prie kurio ji guli. turi 2.600.. seniau buvo JT globojama, bet
000 gyventojų. Sostinė miestas prancūzų valdoma teritorija,
Lamy. Respublika įeina į Pran neįeina į Prancūzų Tautų Ben
druomenę. gyventojų turi vieną
cūzų Tautų Bendruomenę.
milioną. sostinė Lomė miestas.
Dahomėjus
, Togo prieš pirmąjį pasauk ka
nepriklausoma respublika, yra rą buvo vokiečių kolonija.
Prancūzų Tautų Bendruomenės
Tunisas
narys, gyventojų turi 1,700.000,
sostinė Porto Novo miestas.
buvęs prancūzų protektoratas,
nepriklausomybę
atgavo 1956
Dramblio Kaulo Pakraščio
metais, turi 3.750,000 gyvento
Respublika
jų, sostine Tuniso miestas, Ara
nepriklausoma, bet įeina į bų Lygos narys, bet dabar boi
Prancūzų Tautų Bendruomenę, kotuoja tos Lygos posėdžius dėl
gyventojų turi 3,250.000. Sosti to, kad Egipto diktatorius no
nė Abidžan miestas.
rėjęs nužudyti Tuniso preziden
tą Burgiba.
Gabono Respublika

Centralinės Afrikos respublika

Voltos Respublika
nepriklausoma, bet įeinanti į
Prancūzų Tautų Bendruomenę, vardą gavo nuo Voltą upės, tu
turi 400,000 gyventojų, sostinė ri 3,250.000 gyventojų, sostinė
Litreville.
Uagadugu miestas, yra Pran
cūzu Tautu Bendruomenės naGvinėjos Respublika
rys.
nuo Prancūzijos 1958 metais
Visos čia paminėtos nau
balsavimu atsiskyrusi neprik
lausoma valstybė, yiįL jsusidėj il jos Afrikos valstybės, yra
si*] teoretišką uni5^= su Ghana. skeveldros buvusios pran
Linksta prie Maskvos. Sostinė cūzų kolonialinės imperijos.
Conacry, gyventojų 2.500.000. Visos tos naujos valstybės,
išskyrus Maroko, Tunisą
Daug žemės gelmių turtų.
Kamerūno

Respublika

buvusi JT globojama teritori
ja, kurią tvarkė prancūzai. Ne.
įeina į Prancūzų Tautų Bend
ruomenę. Gyventojų 3.250.000.
sostinė Jaundė. Kadaise prieš
pirmą pasaulinį karą buvo kai
zerinės Vokietijos kolonija.
Kongo Respublika
bą tik gavo nepriklausomybę,
gyventojų turi 749.000, sostinė
Brazzaville miestas. Tos Kongo
valstybės nereikia maišyti su
buvusio belgų kolonija Kongo,
kurioje dabar JT bando daryti
šiokią tokią tvarką.
Malgašų Respublika

seniau vadinama Madagaskaro
sala, turi 5,000,000 gyventojų,
didelį plotą žemės, sostinė Tananarive miestas, įeina į Pran
cūzų Tautų Bendruomenę.
Mali Federacija

(arabų ir berbeių gyvena
mos) ir Malgašų respublika
(geltonų ’ žmonių gyvena
ma), yra negrų valstybės.
Gal dėl Mauretanijos gali
ma būtų abejoti, nora ir ten
negrai neginčijamai vyrau
ja. Prancūzai iš savo plačių
kolonijų Afrikoje beturi tik
nedidelę Somali koloniją ir
eilę salų Afrikos pakraš
čiuose.
Kitos Afrikos nepriklau
somos valstybės atsirado iš
dar nebaigtos likviduoti an
glų kolonialinės imperijos.
Štai tos valstybės:
Ghanos Respublika

tai buvusi anglų “Aukso Pak
raščio” kolonija, gavo nepri
klausomybę 1957 metais, gy
ventojų turi 4,700.000. sostinė
miestas Accra.

Sudanas
didžiulė valstybė šiaurės Afri
koje, į pietus nuo Egipto, gy
ventojų turi apie 10,000.000,
sostinė Khartoum, neprildau.
somvbę atgavo 1956 metais.
Yra Arabų Lygos narys, valdo
kariška diktatūra.

ją sudaro dvi buvusios prancū
zų kalonijos—Sudanas ir Sene.
galija, turi 6,000,000 gyvento
jų, sostinę Dakaro miestas Senegalijoj, įeina į Prancūzų Tau
tų Bendromenę. Tvarkosi fede
racijos pagrindais.
Nigerija
Pereitos savaitės gale Mali
Federacijoj kilo pilietinis karas didelė anglų kolonija, gauna ri
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KLAVSOSI SAVO BALSO Iš ERDVĖS

į žemę? Iškėlimo klausimas
Lakūnas Francis G. Pow- jau yra išspręstas, tik grąžiera, kurį rusai pereitą sa nimas dar nėra visai tikras.
vaitę Maskvoje nuteisė 10 Ir kaip tik tas sunkumas bus *
landžio 27 d. Turi gyventojų I
metų kalėti už šnipinėjimą, nugalėtas, žmogaus kelionei
2.500.000. sostinė Freetoun.
teisme rusams prisipažino, į erdvę bus atviras kelias.
Mokslo pažangos atžvil
kad jis 1956 metais du kar
Anglijos žinioje dar yra .
giu
netaip svarbu, kas pir
tu
skraidęs
virš
Sovietų
Ru

dideli Afrikos plotai, bet
sijos, 1957 metais apie 8 mas iškils į aukštybes ir grįš
veik visur vietiniai žmonės
:į žemę papasakoti, ką jis
kartus,
1958/9
m.
po
15
turi daugiau ar mažiau au- i
kartų ir šiais metais du kar į ten matė, bet prestižo žvilgtonomijos. Tik tose srityse,
tu. Vadinasi, vienas lakū ,sniu Amerika ir Sovietiją
kur šalia negrų gyvena ne
nas keturių metų bėgyje ■ abi stengiasi būti erdvių ke
mažai ir baltųjų, kaip Pie-'
skraidė vira Sovietijos ir fo lionių pionieriai.
tinėj Rodezijoj, iš dalies ir;
tografavo jos paslaptis dau Jei žmogus galės iškilti į
Šiaurinėj Rodezijoj, Kenya
giau kaip 40 kartų. O kiek erdvę ir sugrįžti atgal į že
kolonijoj savivaldybės su
Prezidentas D. D. Eisenhower klausosi savo balso, su
kitų lakūnų lankė “sovietų mę, kelionė į mėnulį ir vė
teikimą trukdo nesutarimas
kraštą” ir fotografavo Niki liau į planetas pasidarys ir
grįžusio iŠ erdvėje už 1000 mylių skraidančio erdvių
tarp baltųjų gyventojų ir
gi galimos.
tos paslaptis?
baliono
“
Echo
I.
”
negrų. Anglų valdoma TanF. G. Powers teismas pa Pereitos savaitės gale ra
ganyika, JT globojama ir
rodė rusams, kad jų Mali- sai buvo paleidę į erdvę po
anglų valdoma, greitu lai-a
novskiai, Sokolovskiai ir ki rą šunų ir keletą kitokių gy
ku gaus plačią vidaus auto
tokie maršalai negalėjo nič vių. Po 24 valandų kelionės
nomiją, o paskui be abejo
nieko padaryti lėktuvams, gyvulėliai buvo nuleisti že
myn, kas rodytų, jog rusai
nės ir nepriklausomybę.
! Turistas Pasakoja, Ką Jis Mate Lietuvoje ir Ką Jam Ten kurie skrido 68,000 pėdų “iš erdvės grįžimo” sunku
aukštumoje. 0 jei taip, tai
Iš Belgijos kolonijų Afri. i Rodė; Daug Netikusių Dalykų; Stebuklų ir Tarybų
lėktuvai galėjo išdaužyti vi mą yra įveikę. Panašiai ir
koje neliko nieko. Belgai
Valdžia Nemoka Daryti; Kas Žiūri Abiem
' Ameriką jau porą kartų at
są
Sovietiją,
jei
tik
būtų
bu

dar valdo Ruanda-Urundi
Akim, Tas Gali Matyti; Gėrė Samogoną.. .
gavo iš erdvės įvairias sate
vęs toks reikalas ar noras! litų
kraštą, kuris yra JT globo
dalis. Vadinasi “grįžiTeisme lakūnas sakė, kad I mo” klausimas baigiamas
je ir kur yra 4.500,000 gyVienas mano senas pažį- resnė žemė, arba kur geresventojų, bet koks to krašto‘pstamas ir kolega šį bei tą nė tvarka, ten ir kolūkiečių jis buvo numuštas 68,000 išspręsti. Lauksime, kas pir
artimiausias likimas šian- papasakojo apie Lietuvą, gyvenimas geresnis. Girdi, i pėdų akštumoje, bet dėl to mas įkops į tolimas erdvės
dien dar sunku pasakyti.
! Tiesa, nedaug, bet visgi ga- žinoma, valdžia visur pir- liudymo teisingumo galima aukštybes.
Belgų kolonija Kongo da-!
į spręsti apie rnauja valdžia pirma pasi-, abejoti. Rusams svarbu,
bar yra visų lapuose dėl ten
V J08 tva‘.ką
.K“.P^’.au^ ‘O kad* jų žmonės tikėtų, jog Amerikos valstybės
kilusios suirutės po n.nri-'bo žmonių gyvenimą Lietu- ko.ukieciai pasidalina kas dabar Sovietiją yra saugi
nepn
Kostarikos respublikoje
klausomvbės suteikimo šių .Y°*\?Ysi‘ika.u » k* ‘ik
įįeka. žinoma ne visi lygiai. nuo lėktuvų, bet ar taip yra
šių., izusj is keliones i Lietuvą ir. Kas daugiau dirba, tas dau- galima abejoti. Lakūnas ga i posėdžiauja Amerikos valsmetų birželio 30 d. Apie tą
:
į giau ir gauti turi. Ir priver- lėjo liudyti, kaip rusai no i tybių užsienių reikalų minibuvusią koloniją, jos 14 mi užkalbinau
—Na, drauguti, seniai be- ! stinai neverčia dirbti kolū- ri, jei jam už tai buvo paža | steriai. Jie tariasi, ką daryti
lionų gyventojų ir didelius
kiek kas nori, tiek ir dėta švelnesnė bausmė, o įsu Dominikonų respublikos
žemes gelmių turtus dabar aemafėm, tai iau sugrįžai?
—Taip, jau grįžau.’
i dirba, o veluk darbadienių tikrenybėje jo lėktuvas ga i diktatūra, kuTiOS Vadovai
žino visas pasaulis. Toje
—Na, tai kaip sekėsi ke- ir atlyginimą gauna. Kolū- lėjo būti ir daug žemiau nu padėjo suorganizuoti ir da
buvusio ie belgu kolonijoje
į kiečiai turi tuos savo “arus” muštas arba nukrito žemyn vė žmogžudystės įrankius
Jungtiniu Tautų organiza lionė?—paklausiau.
—Puikiai,—ratsakė.
Jir išlaiko karvę, porą kiau- dėl kokių nors kitų priežas Venecuelos sąmokslinin
cija dabar dempnstraoja.
—O kaip patiko Lietuvo- Kų ir kitokių gyvuliukų, už- čių. Todėl rasai vargu gali kams, kad jie galėtų nužu
kiek ii gali nepasiruošusiai
i siaugina daržovių ir stumia- jaustis visai saugūs nuo dyti Venecuelos prezidentą
save tvarkyti valstybei pa je?—klausinėju.
Kai. k«me vengia Amerikos galingųjų karo R. Betancourt.
—Gerai, Pasitiko mus *
dėti atsistoti ant savo kojų.
Kitas klausimas, kuri
valdininkai ir kolūkiuose dirbti užklausus lėktuvų. O todėl Nikitos
gražiai
ir
Plačias kolonijas Afrikoj
kodėl nenori dirbti kolū grasinimai savo raketomis abiejų Amerikų užsienių
dar turi portugalai, bet jie maldininkai ir giminės, ku kiuose, atsako tylėjimu. Tas yra tik kvailo politikieriaus reikalų ministeriai turi ap
turi jų Lietuvoje. Žinai,.
.
......
apie kolonijų išlaisvinimą rie
drauguži,—sako mano prie- Pats savaime aisku> kąieis- pasigyrimas. Jis žino ir vi tarti, yra, ką daryti su Ku
ir “girdėti nenori.” Kada
kia atsakyti tylėjimu. Kai sas pasaulis žino, kad jei bos revoliucine diktatūra,
felius,
—
kaip
turistus
svenors ir nenorėdami išgirs.
kurie pasiglemžia iš kolūkio rusai leis į darbą savo ra kuri susibroliavo su Mas
čius
priėmė
mus
gražiai
ir,
Ju kolonijose, Angoloje ir
ketas, iš jų pačių liks tik kvos ir Pekino diktatoriais
viskas tamTZ ir -vra javų ir dirba naminę ir mus griuvėsių krūvos. Tokiose ir pasidarė tų diktatorių iš
Mozambike, vra apie io
10 mi- žinoma,
.
pavaišino savo išradimu.
lionu gyventojų ir varam
» kal"°- Kur veGyvena, galima sakyti, se sąlygose grasinimai neturi tikima tarnaite Amerikoje?
Dortūgalams seksis ilgai lai- de>
™deS™".”
didelės reikšmės, nes tik be Po savaitės posėdžiu Do
kvti juos ramius ir paklus- «era’ t,k nevl??r ve.dz‘°J°’ noviškai : tam pačiam kam protis gali grasinti sunai minikonų diktatūros klausi
njus_
i ne po visus užkampius ar baryj krosnis, ir valgomas, kinti save ir kitus. O pak mas jau baigiamas aptarti.
(gatves, vedė į gražias vie- ir gulimas, visam kam tas vaišęs Nikita dar nėra, savo Jau sutarta nutraukti diplo
Turi šiek tiek kolonijų i
prirengtas, į rtiuzie- Pats kambarys. Ir man teko
matinius santykius su Tru
Afrikoje ir ispanai, bęt josi
knygyųus, bankus, į te- lakiame kambaryje miegoti kailio kainą jis supranta.
jillo diktatūra ir numatomos
nėra nei plačioj nei ūkiškai ^atra8, į tam tikras darbovie- ant* grindų,
J" šiaudų
J” priklojo
''
ekonominės sankcijos prieš
ir permiegojome keliese. Kas pirmas edrvėje?
svarbios.
;^es irtam panašiai.
ją, bet ar tuo ir bus pasiten
Prancūzai savo koloni-Į —Ar iš tikrųjų taip vis- Miestuose, kaip tai Vilniuj,
Amerika vis labiau artė kinta? Argi nieko nebus
jas likvidavo greitai ir radi- Į kas yra Lietuvoje, kaip tūli Kaune, Klaipėdoj ir kituose ja prie bandymo paleisti į daroma, kad kruvinas erkė
kališkai. Bet šiaurinėje Af turistai pasakoja ir rašo, mažesniuose pastatų yra erdvę žmogų. Tą patį daro būtų nukrapštytas nuo savo
rikoje jie kietai laikosi Al ypatingai jokubkos, jonikai Įvairių: gerų, vidutinių ir ir rusai. Klausimas, kuri ša kruvino sosto?
prastos kokybės, statoma ir lis pirmoji iškels žmogų į
žyro provincijos, kurioje ir kiti,—paklausiau.
Dėl Kubos Amerikos val
—Weli, — atsakė mano pristatyta naujų, tik jau, erdvę ir sugrąžins jį atgal stybės tarsis šią savaitę, bet
arabu nacionalistai jau šeš
ti metai bando prancūzus kolega,—rašymas yra vie girdi, ne tokią gausybę,
ką nutars, jei iš viso bus kas
kaip
čia
mums
skelbė
mūsų
ginklais išprašyti lauk. Al- nas dalykas, o tikrovė yra
nutarta, dar pamatysime.
žirijoj, kaip ir Rodezijose kitas. Juk tu žinai, kad šiais (bolševikų) 1 a i k r a ščiai viešai pardavinėjant ameri Dominikonų d i k t atūra
koniškus drabužius, ypatin vra militarinė, plėšikiška ir
ar Kenyjoj padėtį sunkina laikais pasaulyje stebuklų Amerikoje. . .
—Su maistu nėra jau taip gai moteriškas sukneles ir žiauri, o Kubos diktatūra
faktas, kad šalia vietiniu nėra ir mažai ką galima ste
gyventojų ten yra nemažai buklais įtikinti. Taip pat ir bloga,—pasakojo toliau,— skepetaites nuo 150 rublių atėjo su įvairiomis reformo
ir prancūzų, kuriems Alžy tarybų Lietuvoje stebuklų bet bėda daugumui ir ypa ir aukščiau už suknelę. Pa mis, kurių daugelis yra ir
ras irgi vra jų gimta žemė. nėra,—sako mano kolega. tingai kolūkiuose su apran klausus, ar jiems nedrau naudingos ir populiarios.
—ab.
—Kaip danguj taip ir že ga. Nors krautuvėse matyti džia pardavinėti, atsakė, Versti į vieną maišą tų dik
mėje, o užeik ant ledo, tai ir yra, bet paprasti darbi kad nedraudžia. . ..
tatūrų negalima, bet negali
Turistas papasakojo ir ma nematyti, kad Kubos re
visur slidu, taip ir Lietuvoj ninkai retas ką gali- įsigyti,
LUMUMBA SUSKATO
yra gero ir blogo, yra geri nes kainos nepaprastai auk daugiau visokių dalykėlių, voliucinė diktatūra nusi
GAUDYTI ‘ŠNIPUS’ nama, statoma, yra daug štos, o ir išdirbiniai, galima bet bijau, kad ir taip mano daužė į Maskvą ir Pekiną
kas pasikeitę ir keičiama, sakyti, prastokos kokybės. atpasakojimas to pasikalbė- ieškoti “raketų globos” ir
Kongo valstybėj, kiek ten Lietuvos išvaizda dabar ki Ten vietiniai žmonės pasa mo ištys. Beje, baigdamas bando plačiai atidaryti du
siekia ministerių pirminin tokia negu senais laikais kojo, kad drabužinės me turistas dar pridėjo, kad jis ris komunistų imperializ
ko Lumumbos valdžia, da buvo. Bet yra daug netiku džiagos, girdi, kaip tik sau nesigaili važiavęs į Lietuvą, mui. Palikti tokį skaudulį
tvinkti būtų neprotinga.
bar gaudomi “šnipai.” Kie sių dalykų, nežinia ar dėl lės gauna, tuoj ir nublunka nes sako:
—
Pamačiau
savo
akimis
ir
šiaip
greit
susidėvi.
Ir
te

kvienas baltas žmogus yra nesugebėjimo, ar dėl nepai
J. D.
šnipas, jei jis negali įrodyti, symo. Atrodo, kad gelėtų ko matyti moteris daugiau ir apmąsčiau savo protu ir
esąs JT organizacijos koks būti geriau sutvarkyta ar siai amerikoniškais drabu žinau, kad toli gražu ten
NAUJAS VADAS
nors pareigūnas arba jei jo padaryta —sako—kas nori žiais dėvi, reiškia giminių iš taip nėra,, kaip skelbia tū
nelydi koks nors patikimas dalykus tikrai matyti, tas Amerikos prisiųstus. Ypa li propagandistai —ir dar
Prezidentas paskyrė ir
kongolietis.
mato, jeigu abiem akim žiū tingai jaunos moterys ir oridūrė—mums daug ką už senatas patvirtino generolą
“Šnipų” gaudymas Kon ri. Kas viena akimi žiūri, merginos eina į bažnyčią ar draudė pasakoti, ką mes Lyman L. Lemnitzer jungti
go valdžiai ir ypač Kongo tks tik vieną pusę temato... šiaip kur daugiausiai vien matėme arba savotiškai aiš nių štabų pirmininko vietai.
—O kaimuose arba taip plaukės, o senesnio amžiaus kint, kaip viskas mums at Gen. Lemnitzer yra armijos
kariams pasidarė savotiškas
sportas, kurį valdžia skati sakant kolūkiuose, — tęsė moterys apsigobusios ameri rodo. . .
žmogus,. Jo vietą armijos
K. B.
na, kad ta proga visi val mano pažįstamas—irgi ne- koniškomis skepetaitėmis,
(Mano vardo prašom ne priešaky užima gen. G. H.
džios priešininkai būtų ap visur vienodas gyvenimas ir kaip čia sakoma “babuškoDecker.
nevienoda tvarka. Kur ge- mis” ir turguje teko matyti skelbti šiuo tarpu).
tramdyti ir užbaidyti.
Lakūnas Powers

Abiem akim žiūrint
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TO NIEKAS NEPKIKU

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

CONNECTICUT KLONIUOSE
NEW BRITAIN, CONN.

MiriU kunigai

Nuo 1915 m. iki šiol čia
mirė 5 lietuviai kunigai.
Paskutinysis jų Karkauskas
mirė šių metų liepos 28 d.
širdies smūgio ištiktas. Tų
dienų jis po pamaldų išvyko
į ežerų atsivėsinti, tyru oru
pakvėpuoti. Ten nuvažiavęs
jis iš savo mašinos norėjo
pasiimti reikalingų daiktų,
bet staiga krito, nes širdis
nustojo plakusi Velionis
buvo 73 metų amž.
Tų pačių dienų iš nakties
rastas negyvas lenkų pre
latas kun. Bujinauskas, 92
m. amž.
Velionis lenkų šv. Širdies
bažnyčios klebonu išbuvo
66 metus. Jis daug dirbo
lenkų visuomenės tarpe,
įsteigė senelių namus, lenkų
mokyklų, leido lenkų laik
raštį, prisidėjo prie jų ban
ko įsteigimo ir kitų lenkų
visuomenės darbų. To dėl
ir į laidotuves susirinko mil
žiniška minia, net atvyko
pats gubernatorius Rihikoff
ir kiti miesto pareigūnai

FOTOGRAFUOS APARATAS

KAS SKAITO, KAAO
TAS DUONOS NEPRAŠO

UŽSIENIEČIAI j a y mokyklose

VEJASI DIDŽIĄJĄ RAKETĄ

E. HARTFORD, CONN.
Pratt A Wta»oy

Streikas, palietęs 31,000
darbininkų, baigėsi Jis už
truko virš 2 mėnesių. Bet
Sikorskio helikopterių dar
bininkai Bridgeport e ir
Stratforde tebestreikuoj a.

Peiktinas dalykas, kad
vienos ir tos pačios bendro
vės darbininkai priklauso
keliom unijom. Vienoj vie
toj vadovauja viena, kitoj
kita unija. Vienoj įmonėj
darbininkai bendrovės siū
lomų sutartį priima, kitoj
atmeta. Tuo būdu susiskaldo jėgos. Taip buvo ir šį
kartų.
Ateityje unijų vadai ir
eiliniai nariai turėtų pasi
mokyti iš gyvenimo patir
ties ir nepamiršti, kad vie
nybėje galybė.
Pr.

Naunčikas

VVORCESTER, MASS.
Lietuvių diena

Lapkričio 27 d. milžiniš
koj Worcester Auditorium
rengiama Lietuvių diena.
Bais* žmogžudystė
Parkų komisionieriaus Ed
Negras Rozier dviem šū vardo Struckaus pastango
viais nušovė savo meilužę mis ta didžiulė salė gauna
Foxworith, 29 m. Policijai ma vaitui- Ola bus didelė
jis prisipažino nušovęs iš
pavydo. Jo laukia sunki paroda, dainuos chorai ir
solistai, šoks lietuvių tauti
bausmė.
nius šokius, žodžiu, čia
bus stengiamasi supažin
Miestas turi per 70 tūks dinti amerikiečius su lietu
tančių gyventojų, o skolų vių kultūra.
Tam jau pradėta stropiai
$17,790,400. Trečias termi
kai miestą valdo de- ruoštis’ Jau išrinktas prezinas
_ . ’ . . ,
..
. e. idiumas, į kurį įeina A.
mokratai, bet ne jie vieni
a
vz
tas skolas Dadarė iu buvo i Tomkus, A. Kundrotas, V.
tas skolas paoare , ju buvo M č
p Račiukaitis, J.
ir repubhkonams valdant !PaIu^kas> o. TaraiKėnS,

J. Krasinskas, P. Pauliukonis, S. Vaska, kun. J. Ste
ponaitis, kun. J. JutkeviCLINTON, CONN.
čius, adv. A. Milleris, inž.
A. Vagelis, J. Lendraitienė,
Mižke gimęs
V. Kielienė, A. Vaitkins, B.
į miikų ir žiūri
Milerienė, K. Lapinskas,
Ūkininkas Joseph RollarlJ.'šalaviejns, J. Gfevickas.
kartu su savo galvijais
Vėliau bus įtraukta naujų
augino ir buivolų. Jis ganėsi jėgų, bus sudaryta apie
spygliuotomis vielomis ap 20 komisijų.
vertoj ganykloje. Buivolas
įvairios naujienos
gerai augo ir jau svėrė
Politechnikos institutą s
1,800 svarų.
Vienų sekmadienį jis už davė stipendijų mokslui
simanė į laisvę išeti, nes gi tęsti dviem lietuviam: Ri
rioj augęs į girių ir žiūri. mantui židžiūnui ir Kęs
Išlindęs per vielų tvorų, jis tučiui Anusevičiui.
Norton bendrovė pasky
vaikštinėjo 81 keliu, visai
nekreipdamas dėmesio į rė stipendijų Jonui Mačioautomobilius. Vairuotojai, niui, Vinco ir Ievos Pačesų
negalėdami pravažiuoti, ga anukui.
Clark universiteto stu
vo šauktis policijos.
Policija iš pirmo karto dentė Diana Salaviejūtė iš
nenorėjo tikėti, kad Con vyko atostogų pas seserį
necticut valstijoje dar yra Ruth,kuri gyvena ‘Atlantoj,
buivolų ir to dėl nesisku Ga.
Iš Lietuvos gauta žinia,
bino atvažiuoti. Bet kai
buvo antrų kartų pašaukta, kad ten mirė Jonas Kaulaatvažiavo ir jai teko gerokai* kis, kuris gyveno Worcespadirbėti, kol buivolų su tery, čia yra daug dirbęs ir
gavo ir vėl į aptvertų ga turėjęs daug gerų bičiulių.
Rugpiūčio 10 d. šv. Jono
nyklų įvarė.
kapuose
palaidotas KažiPo poros dienų buivolas
vėl užsigeidė laisvės, bet
ši kartų jis pasuko ne į ke
lių, bet į miškų. Ūkininkas
mėgino jį pagauti, bet ne
RADUO VALANDA
pavyko. Tada jis pasišaukė
sos
programos Ii W0PA,
policijų, bet ir tai nepasi
1499 kiL AM 192-7
davė ir buvo pasiruošęs
penktadienio IS—11 v»L ryto.
net su stipriausiu policinin
ku persimesti Nieko kito
aso S JS iU S:3S vaL ryto
nebeliko, kaip pavartoti VAKARU1KOS: pirmai t toL vj
ginklų—buivolas buvo nu
Tel.: HEmlock 4-2413
17159
S. MAPLEWOQD AVEj
šautas.
CHICAGO 29, UX.
Pr. Naunčikas
Pr.
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SOPHIE BARČUS!
•

Pereitus metus kolegijose į Ameriką. Statistika taip
ir universitetuose Ameriko pat nurodo, kad Amerikos
je studijavo daugiau užsie mokslinių institucijų pres
niečių studentų, negu bet tižas ir stipendijų prieina
mumas yra gana viliojantis
kuliais metais anksčiau.
Apie tai savo metinėj ap faktorius.
žvalgoj praneša Tarptau Apžvalgoje toliau yra
tinis Švietimo Institutas, i nurodyta, kad užsienio fa
privatinė, bet pelno nesie kultetų nariai (virš 2,500)
turėjo ryšį su 280 kolegijo
kianti organizacija.
Jos žiniomis per paskuti mis ir universitetais Ame
nius akademinius metus A- rikoje. Iš kitos pusės, abi
merikos kolegijose studija pusio studentų pasikeitimo
vo apie 48.500 užsieniečių keliu, Amerikos studentų
studentų, kas sudaro di ir mokslininkų, vykstančių
džiausią užsieniečių studen studijoms i užsienio kraš
tų skaičių palyginus su ki tus, skaičius pakilo 34%.
tais kraštais. Naujieji aka Galiausiai, Instituto ap
deminiai metai (19 6 0- žvalgoj yra nurodyta nauja
1961) žada dar didesni mokslinio pasisikeit i m o
skaičių iš užsienio kraštų. ■ šiais metais sritis: užsienie
Raportas praneša, kad čių industrininkų lavinima
Floridoje buvo bandoma didžiulė “Titan’* raketa, o didelis fetograffinis ROTI apa
užsieniečiai studentai buvo sis JAV-ėse. JAV-ių indus
ratas raketos skridimą fotografuoja ir p arodo ją vis mažėjančią, kol pagaliau tik
atvykę iš 141 kraštų ir stu trinės ir komercinės firmos
maži tadkiukai berodo, kur raketa skrend a. Fotografija leidžia sekti raketą, kai ji
dijavo 1,700 Amerikos in , lavina vis didesni užsienieskiriasi į dvi dalis (kairėj apačioj).
stitucijose. Didžiausias stu Įčių specialistų skaičių savo
dentų skaičius (daugiau įmonėse. Šių žmonių skai
kaip 17.000) atvyko iš To čius pei eitais metais siekė
mieras Lenai-tavičius, 40
limųjų Rytų. Toliau seka apie 5,000.
metų amžiaus, o rugpiūčio
9,000 studentų grupė iš Lo
Amerikos Council
13 d. Notre Dame kapuose
palaidotas Vytautas BliumNeigiamo įspūdžio daro tynų Amerikos. Instituto ra
VOKIETIJA
feldas, 62 m. amž., nauja
dvasiškių pretenzijos į gim porte yra pabrėžta, kad jau SOVIETŲ ŠNIPINĖJIMO
CENTRAS
kurys, kilęs iš Švenčionių. Bendr. atstovų ir mokyklų nazijų. Turėtų būti aišku, eina antri metai, kai ArI
tanieji
ir
Tolimieji
Rytai
Lietuvių Piliečių Klubas
vedėjų pasitarimas
kad ne bendniomenė dva
Komunistų valdom oje
paskyrė $50 Būgnų ir Tri
siškiams,
bet priešingai ir 'siunčia daugiau studentų
*
Liepos
30
d.
Vasario
16
mitų orkestrui kelionei į
gimnazijos tikslas išauklėti j (virš 7,000) į Ameriką ne Bei lyno dalyje yra sovietų
gimnazijoj
buvo
Lietuvių
New Yorke ruošiamas tų
jaunimų lietuviais, o ne tos gu Europa (6,000). Palygi i šnipinėjimo vyriausia būs
Bendruomenės
apylinki
ų
oikestrų varžybas.
ar kitos srovės aklais šali nus su praėjusių metų ap- tinė, kuii organizuoja šni
pirmininkų
ir
vargo
mokyk

akairiavimais, buvo dau pinėjimą ne tik Europoje,
J. Krasinskas
J. lų vedėjų
suvažiavimas. ninkais.
giau studentų iš Tolimes ;bet ir Amerikoje. Tai vadi
Kadangi
Centras
kelionės
niųjų Rytų ir Lotynų Ame namoji ‘‘Rezidentūra KGB”,
DETROIT, MICH.
ARGENTINA
išlaidų nemokėjo, to nega
rikos, negu iš kitų kraštų. į Berlyno priemiesty jai
lėjo
padaryti
ir
kai
kurios
Apžvalgoje nurodo m a, skirtas visas rajonas., i jį
SLA 352 kp. gegužinė
apylinkės, tai suvažiavimas Minėjo Žalgirio
kad kaip ir pereitais me įleidžiama tik su tam tik
SLA 352 kuopos geguži nebtivo gausus. Bet turint Argentinos Lietuvių Or tais, užsieniečių studentų rais leidimais.
nė bus sekmadienį, rugsėjo galvoje kas pasakyta, rei ganizacijų ir Spaudos Ta Amerikoje labiausiai mė
Rezidentūroje dirba apie
4 d. Binkevičienės sode prie kia džiaugtis, kad Vokieti ryba liepos 9 d. Buenos Ai giama studijų sritis inžine 900 ekspertų. Kiekvienas
Liberty Park (28103 Bre- joje dar yra lietuvių, kurie res mieste dr. J. Basanavi rija. Po jos humanitariniai i jų kurios nors vienos srities
dow Rd., važiuoti Middle nesigaili nei vargo nei lėšų čiaus salėj surengėv Žalgi mokslai. Didžiausias stu 'specialistas, pradedant do
Beit keliu).
bendriems laikalams. Žino rio mūšio 550 metų minėji dentų skaičius, studijuojąs kumentų padirbimu ir bai
Gegužinės pradžia 12 v. kime, kad kai kas kelionei mų.
inžineriją, yra iš Tolimųjų giant šnipinėjimo J>ei per
Rengėjai bus pasiruošę išleido visos savaitės uždar Jame pranešimai buvo ir Artimųjų Rytų ir iš Loty versmų sudėtingiausių pla
svečius ir viešnias sutikti, bipadaryti lietuvių ir ispanų nų Amerikos. Studentai, nų paruošimu.
juos gardžiai pavaišinti,
Gimnazija atrodo neblo kalbomis, meninė dalis bu studijuoją humanitarinius Be specialistų, RezindenSLA deimantinio seimo de gai ir paritas sutvarkytas vo labai įvairi (deklamaci mokslus, yra daugiausia at tųros tarnyboje Karlshorste
legatai padalys pranešimų geriau negu anksčiau. Nau jos, mergaičių šešetukas, vykę iš Europos, Kanados yra keli tūkstančiai specia
apie seimų.
jo pastato reikalai vystosi mišrus choras, skautų tau ir Afrikos.
lių pasiuntinių, mažesnių ir
Laukiame svečių ir iš Ka geręit Yra vilties’ gauti šiek tinių šokių grupė, Milžinų
Pagal apžvalgą savo lė didesnių agentų, vadovų
nados. Jie visuomet' Įneša tiek ir iš Vokietijos yyriau- paunksnėje epilogas).
šomis besimokančių užsie ir ryšininkų su sovietų šni
gyvumo ir įdomumo. Be jų sybės, Gimnazija praeitus
Minėjimo programoje iš niečių studentų skaičius pais įvairiose Europos val
atrodo lyg gegužinėj kaž metus baigė be nuostolių. spausdintas Vytauto laikų gana žymiai nukrito per stybėse ir Amerikoje.
ko trūktų.
Kodėl atsisakė gimnazijos žemėlapis.
Rezidentūra parų ošia
paskutinius metus. Nežiū
Kuopos valdyba ir Ge direktorius mums nepaaiš
rint to, per praėjusius me planus, kaip organizuoti
gužinės Komisija maloniai kino.
MOTERŲ PERTEKLIUS tus didžiausia studentų gru laisvajame pasaulyje taria
visus kviečia atsilankyti.
pė (virš 38%) studijavo mai nekaltas organizacijas,
M. L. Balchunas
Vakarų Vokietijoje mo iš savo fondų. Sekanti gru bet kurioms vadovautų Repirkinių atsinešti, o kų jau
terų yra 28,116,200, o vyrų pė (virš 27%) gavo paramą zidentūrai patikimi asme
NEW BUFFALO, MICH. kalbėti apie savo draugų ar tik 25,042,600. Taigi ten stipendijomis iš privačių nys ir.žinoma, tarnautų ko
pažįstamų aplankymų.
munistams.
Draugas A. Žilnskas visų moterų yra 3 miliohais dau organizacijų ir fondų.
Turėjome gegužinę
Ši statistika nušviečia gy Yra tik karinio šnipinė
savo gyvenimų veikė tai giau negu vyrų.
vybinį
privačių kolegijų ir jimo skyrius. Atskiras sky
Sovietų Sąjungoje vyrų
Tai mažas miestelis prie siuvėjų unijoj, tai socialistų
Michigano ežero, turi labai tarpe, tai kitose organiza yra 94 mil., o moterų 104.8 universitetų, fondų ir fra- dus seka sovietų diploma
gerų paplūdimų, čia vasarų cijose. Jis ir šiandien dar mil. Tuo būdu ten moterų terniškų bei civilinių orga tų veiklą užsieny, o taip
suvažiuoja daug žmonių tebėra LSS 19 kuopos fin. yra daugiau negu vyrų be nizacijų vaidmenį atsikvie- pat sovietų piliečius, gabe
čiant užsieniečius studentus nančius užsienv.
veik 11 mil.
vasaroti, ypač čikagiškių.
sekretorių.
Jungtinėse
Amer
i
k
o
s
Mes, jų draugai, dabar
Mes, lietuviai turėjome
gegužinę Jokūbaičio sode. turėtume jų nepamiršti ir Valstybėse moterų “popie
AMERIKOS ĮDOMYBES
Visi maloniai laikų pralei jų gyvenimų paįvairinti. riai” nėra tokie blogi, nes
čia
moterų
tėra
daugiau
dome, mūsų šeimininkės Aplankykime sava i t ė j e
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
visus svečius gardžiai pa bent vienų kartų. Jie bus kaip vyrų pusantro miliono.
Amerikos. Joje apraioma:
už tai labai dėkingi.
vaišino.
Apie kelionę Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
K. Gelvinauskis
Jie gyvena Brooklyne, KANADOS UETUVIŲ
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”;
DIENA
741 MacDonough St, prie
Raudon’npd’i-* imperija;
įspūdžiai
ii Kalifornijos;
iaitt
Kaip lietuvis vyną.daro;
Apie HoUywoodo žvaigždes;
Halsey stoties, vos 2 bloku
BROOKLYN, N. Y.
Kanados lietuviai jau
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas;
paeiti.
YeBovrstone
Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.;
septintą kartą rengia Lie
Frank Lavinskas
Nepamirikime draugų
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova;
tuvių Dieną. Šiemet ji bus
Pas mormonas: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Žilinskų
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Toronto
mieste
Scarboro
GARDNER, MASS.
Neiimatuoti Texss valstijos turtai;
Mūsų draugas A. Žilins
Arenoj rugsėjo 3-4 dieno
Floridos vaizdai:
Jaunystės šaltinis;
kas jau kopia į devintosios
mis. Programoj—chor a i,
įsibrovė klaida
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
dešimties pabaigų. Gero am
tautiniai šokiai, meno pa
Upė po žeme; 2uvys be akių. . .
želio sulaukė ir jo gyveni Keleivio Nr 32 buvo pa roda, banketas ir tt.
Ir daug, daug kitų Įdomybių!
Sa gražiais pateikčiai*.
mo palydovė.
rašyta, kad Edna TunkūKnyga jaa išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj Pat
Jie abu iki šiol gerai išsi naitė susižiedavo su Stasiu
siunčiame. Kaina 75 centai
Pakalbinkim draugus ir
laikė, bet vis dėlto tokio Vaitkevičių ii Farmingham,
“KELEIVIS”
amželio sulaukę jau daug o ii tikrųjų ji susižiedavo
So. Boston 27, Mass.
ko nebepajėgia, sun k u su Stasiu Vaškeliu iš FratikHOO
jiems jau eiti reikalingų mingham, Maga.
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Nr 34, Rugpiūčio 24, 1960

KELEIVIS ,S0. BOSTON

4. J. Ragauskui už knygą , kad nebėra reikalo jų nuo
“Ite missa ėst”—15.000 rb.; ‘visuomenės atskirti. Juk
5 ,B. Dvarionui už Kon- patys komunistai skundžiacertą fortepijonui ir orkes- si, kad viena policija nepa
tari—15.000 rb.:
Ijėgia su nusikaltėliais ko6. A. Venclovai už romą- voti, j pagalbą pasikvietė
LAIŠKAS
LIETUVOS venti. kaip ir visur, nevi- ną “Gimimo diena”—15.- savanorius; dažnai ir jų
siems dai- yra lengva, ta 000 rb.;
'spaudoje skaitome, kad tai
čiau, kai žmonės mato, kad
(Tęsinys)
7. V. Galovčineriui—re- čia tai ten Į teisingumo rangyvenimas kasmet po tru žisoriui, S. Lukackiui—dai- kas pakliuvo už tokią ar
Kvietiniai miltai parduo puti gerėja, uždarbiai pa
lininkui, L. Ivanovui—ak- kitokią “kombinaciją”. Židami 3 kilogramų pakeliuo mažu auga. turi vilti, kad
toriui, S. Lobanovui—akto-įnome taip pat, kad bolševise. Toks aukščiausios rūšies su laiku ir gerai būsią gy
riui, I. Arkadievai—aktorei kų teįsmai ir už mažus nukvietinių miltų pakelis kai- venti. Įdomu pastebėti, kad už dramos spektaklį Valssikaltimus daug smarkiau
noja 8 rubl.
nemažas skaičius lenkų, tvbiniame rasų dramos te baudžia negu kitų demok
Krautuvėse gausu žuvų galėjusių išvykti Lenkijon, atre.G. Nikolajevos ir S. ratinių kraštų teismai. Tai
konsenų, kurių pusė kilo- pasiliko.nes,
pasiUKo.nes. kaip
Kaip vienas
vienas Radžinskio “Grumtynės žy- kur padeda tuos nuteistuo
gramo kainoja priklauso- ^jtas išsireiškė, ten jų pyra
sius?
.gyje”—15.000 rb.;
mni nuo i ūsics 6-12 rubl., g*3į nelaukia.
Arba senųjų kalėjimų
i 8. V. Klovai —kompozi
rūkvta žuvis—18-19 rabi. į
* * »
toriui, J. Gustaičiui—libre- vietoje kitur yra geresnių,
Pieno gaminių taip pat,
Apskritai žmonių nuotai- f0 autoriui ir spektaklio re- arba blogesniu atveju tokie
bendiai paėmus, nestinga. kos via Įvairios. Trumpai žisieriui, R. Geniušui—divažiuoja “savanoriškai” Į
Kartais šlubuoja pieno pri kalhant, tie, kurie yra fa- rigentui, R. Songailaitei—
Sibirą plėšimų arti, bet nė
statymas. Sviesto kilogra natiškai religingi, tai jeigu solistei, V. Noreikai—solisra abejonės, kad jie laisvi
mas kainoja iki 34 rubl. jiems net ir neblogai sekasi tui, R. Sipariui— solistui
nepalieka.
(priklausomai nuo rūšies), gyventi, vistiek kritikuoja už spektaklį “Duktė”—15.Bet Maskvos bernams
olandiško sūrio 29-31, švei valdžią. nes ji bedievybę qoo rb. ;
bus progos rėkti, kad Soviecariško—38, tarybinio—33 skatinanti.
tijoj naikinami kalėjimai,
rubl. kilogramas.
Antrajai grupei priklauso Stasio Šimkaus ir Boriso kaip jie rėkia, kad ten pa
Degtinė pai duodama pu tie, kurie turėjo stambes
Dauguviečio vardo
naikinami mokesčiai.

1

I EKDVę TEN IR ATGAL IR KELIONĖJE NESUDEGS

Kairėj pirma kartą matome iš erdvės grj žusius daiktus, kurie buvo išmesti i aukš
tybes su satelitu “Discoverer XIII’’ ir iš jo išmesti lauk, kada tas satelitas 17-tą
kartą skrido virš Pacifiko. Daiktai ir ra ketos nosis rodo, kad iš erdvės gali atgau.
ti daiktus. Kitą kartą mokslininkai siųs j erdvę beždžionę ir bandys ją gyvą nu
leisti žemėn iš erdvės. Rusai irgi daro panašius bandymus.

sės litro buteliuose. “Dar nius tunus, pramonės, pre
premijos
po lašeli” kainoja 25 rubl., kybos ir kitokias Įmones
į
šiandien mes su Jumis
Mes nenorime būti
(E) Remiantis Lietuvos
konjako butelis 42-75 rubl. arba nuo turtingųjų
įgalime tvirtai konstatuoti
“išlaisvinti”
gimi- yiT- bos 1958 m. vasario 8
Rūkalams pardavin ė t i naičių stalo kas
į faktą, kad Lietuvos inteli
s nors nu- j nutarimu, Lietuvos kul
Vilnies mandrapypkis L.
gentija žengia i prieki. Gal
yra net atskiros krautuvės, krisdavo.
tūros ministerija paskyrė Jonikas, kuris su ekskursija
(Tęsinvs)
!
būt tie žingsniai dar nei a
nekalbant apie kioskus. Ci
Prie trečiosios reikėtų premijas ir suteikė laureato lankėsi Lietuvoje, Vilnies
(Laiškas iš Lietuvos)
rusais, kokie rašytiniai ar labai platūs, gal būt jie
garečių 20 štukų kanoja priskaityti idėjinius tenykš- : vardus, Įteikdama atitinkaNr 156 rašo dalyvavęs dai
Rusuose
nacionalinis
pa
.
^.-ašytinmi ‘.‘Įstatymai’’ inėra tvirti, bet jie veda į
1.20—4.50 rubl. Geriausios čio režimo priešus, kūnų ■ m0 laipsnių diplomus, šiems
nų šventėje Vilniuje ir, .......
priimti vienas kito at- tiesų kelią—ateiti mūs ų
lietuviškos gamybos ciga dauguma prieš karą turėjo autoriams: Stasio Šimkaus susižavėjęs šokėjais, krei Sididziavimo .jausmas 1yra bus
. .,
,
iv-*
rečių “Neris” 20 štukų kai šiltas vietas valstybės ar
žymiai
stipresnis
nei
lietuparodys,
gal
būt, ne- kraštui. O kas gali būti
vardo premijas kompozito- pęsis Į “prezidentą” Palec viuose ir juo vadovauda- to'""a
.
brangesnio už gimtojo kraš
noja 3.20 rubl. Jų skonis savivaldybių Įstaigose.
riams ir poetams už dai kį: —Jei nesėdėtumi šalia
to ateitį? Kur bebūtų lietu
lygsta visų geriausioms ir
Šiaip, pasakysiu, yra ne nas meno saviveiklai: E. sakyčiau, tie
rusai dažnai padik- , , , „ , .... r ,
,
tūkstančiai miesi
tuoia
savo
valia
šiai
d
klostę
PabaItl
J°
taf
viai ir ką jie beveiktų—jų
brangiausioms cigaretėms mažai žmonių iš inteligen
Balsiui—kompozitoriui už šokėjų šoka ne savo valia, j J r • • • j
pusavio santykiai. Rodos darbai ir mintys tampriai
“Maskva” arba “Troika”, tijos, ypač iš darbininkijos
dainą mišriam chorai “Tai-!bet užpakalyje jų stovi daugelis įsivaizduoja rusus A
kurios kainoja S4.50. Ben ir kaimo biednuomenės, ku
kažkokiais barbarais (mu- ^os Sy'vena vieną gyve imą, surišti su Lietuva ir tuomi
kos daina’ ’ I-ją premiją; Paleckis su revolveriu.
žikais), kurie viską sutry- P.uoseleJa. vlen^a®, m1"- gali didžiuotis kiekvienas
drai paėmus rūkalai yra rie kai ką papeikia, daug ką i5.000
R. Skučaitei—’ Į tai “prezidentas” nusi- . . . ,
rb.;
.
rp f tis, jos jungia bendras li mūsų tautietis.
stiproki.
pagiria, didžiuojasi atsiek ; poetei už “ Taikos dairios” kvatojęs atsakęs:
pia ir viską sunaikina. Toks , - J , * j • j
r
*
, .
. . kimas, bet deja draugyste
Baigdamas savo laišką,
Kalbant apie miaitinimą- tais laimėjimas, ypač pa
padarinys irgi .
v, v d
j-- - i *
tekstą I-ją premiją 5.000 ; —Leonuk, grįžęs Ameri- vaizduotes
....
1
*
vnėra ideali. Pavyzdžiui lat- kuriame atskleidžiau kele
si, reikia pažymėti, kad brėždami, kad jų vaikai ar
1 autos uuna . .
T
*. • 1 s
rb.; J. Bašinskui—kompo- kon pasakyk “veiksniams”, neteismgas.
.
,
n
•
1
•,
Gal būt Jums tai keis- tą minčių apie Lietuvos
miesteliuose ir miestų pa giminaičiai palankių švie zitoriui už dainą mišriam kad mes nenorime būti “iš- mazai kaltos vieno ar kito viai.
. ,
,
,
. .
inteligentiją, noriu padėko
kraščiuose gyventojai peni timo sąlygų dėka išsimoks
režimo gimimu. Jas tikto. Ga, bfit
vertini.
chorai ‘'Nemunas atves” laisvinti”.
ti Tau, skaitytojau, už dė
kiaules, laiko vištas, turi lino ir dabar eina dažnai
uKe a
PaJuny 1 mas įg latvių pusės susikloII-ją premiją 3.000 rb.; D.! Ką kitą'galėjo tas Mas- rezimas sugeba
mesį. Nerūgok manęs, jei
savo darželius. Jiems yra atsakingas pareigas Įvairio Urnevičiūtei—poet ei
,_
,
“ *.
..
.
naudai,1. Is čia ..išvada— ste
už kvos pirmasis peniukšlis savo ....
ekonominiu
atžvilgiu,
su kai kuriomis mintimis
žymiai pigiau gyventi negu se ūkio, valstybės ar visuo dainos “Nemunas atves” pasakyti. Juk kas Maskvos nesutinkant su režimu, ji T * •• j
- - 1
v
.
,
.
,
.
1
•
Latvija
dar
pnes
kara
buTu nenorėtumei sutikti ir
tiems, kūne viską turi pirk menės
Įstaigose.
Jiems, tekstą II-ją prem. 3.000 pastumdėlių lovin patenka, mekmant, nereikia niekinti
.J
1 -__
v
.
,
U
.
.
,
•
vo
jau
toli
nužengęs
krasprisimink, kad Lietuvoje
ti krautuvėse arba maitintis kaip kilusiems iš liaudies, rb.; V. Laurašui—kompoz. j pirmon galvon gauna Justi- tautos. Rusu tautose, kam ,
JT „
.
•
.
,
‘
,
*
tas.
Jų
žemes
ūkis
ir
praviešojo maitinimo Įmonėse. teikiama pirmenybė.
kitose
tautose
vra* gera mone,
. Jų
T
. ,
* * v po karo daug kas pasikeitė
už dainą vyro chorai “Į tė nas. Ko daugiau jis begali įr
.
...
.
1
miesto
statyba
* * *
j ir daug kas diktuoja kito
Uždirba žmonės įvairiai.
žmonių, puikių talentu, vra ,
*
,
• • 1 •; •
viškę” III-ją prem. 2.000 norėti?
,
,
\
buvo
tvarkoma
visai
kitais
kias mintis ir sprendimus.
Tai pareina nuo jų išsilaviJeigu jums pakartočiau rį . g Mieželaičiui—poe
•U
,
.
,
pagrindais.
Ir
šiandien
jie
Gal būt juos reikėjo gra
nimo, sugebėjimo, užima- tai, ką kalba prisiekę da tui už dainos tekstą III-ją
pagalvokime, ar mes lietu, • 1 • •
r
.
.
1
•
•
-vra
kai
kuriais
atžvilgiais
KAIP
DANGUJE
TAIP
žiau
parašyti, bet tai jau
rnom vietos. Neteko matyti bartinių šeimininkų priešai, premiją 2.000 rb.
viai
esame
laisvi
nuo
sios
*,
.
.
,
•
r
*
. ,
..
. .
» , , daugiau pasiekė nei lietu- plunksnos reikalas. Svarbu
IR ŽEMĖJE
paskelbtos uždarbių statis- atrodytų,
kad Lietuvoje
įr ,todėl, . įs neigiamu
faktu
. .
* T *
, v.
Boriso Dauguviečio var
...
.
viai. Net Latvijos kolcho- tik, kad pati plunksna ne
tikos, tačiau iš pasikalbėji- viskas bloga, nieko neatnedarykime įsvaau apie vi. . ,
do premiją dramaturgams
‘
- 1
zai. vra žymiai
turtingesni būtų pumina ir kad svar
Komunistai, norėda m i
mu su Įvairiais žmonėmis siekta ir kad visi yra nepa
už pjeses meno saviveiklai: pavaizduoti Ameriką di
.
nei
Lietuvos.
Šita
ekonomi- biausiu gėriu būtų tiesa. O
galima spręsti, kad gausi tenkinti.
inteligent a 1 ng persvara tur būt ir dik- tiesos grūdus Tu pats suge
P. česulevičiūtei už pjesę džiausiu baubu, visuomet I Tie rusų
žmonių grapė uždirba apie
Antra vertus, jeigu pa'“Vienas epizodas”
II-ją pradeda nuo nedarbo. Ten, (pabrėziu dar kaitą, kad tpoja jiems kartais ir besai- bėsi atskirti, mielas skai
500-600 rabi. mėnesiui. Ži- mėgdžiočiau kalbas tų, kujų Lietuvoje nedaug), kurie j-j pasididžiavimą. Lietuvos tytojau. Ne visur ir ne vi
noma. reikia imti dėmesin rįe oadailina tikrovę,‘galė- premiją 3.000 rb.; V. A- girdi, tiek ir tiek milionų
Biuo
metu gyvena ir dirba jaunjmas dažnai kviečiasi sada galima viską pasaky
leksynui už dramą “Čia bedarbių, o pas mus, Sovie
nemokamą gydymą, švieti- tumėte pamanyti, kad ten
toksai gyvenimas” III-ją tų Sąjungoje, darbo užten Lietuvoje, lietuvių yi a ne- j svečįus latvius, bet šie ti, bet visur ir visada ga
mą, labai žemas butų nuo- jau visiems gerovė, beveik
mažiau geibiami kaip kitų vįgajn laikosi labai rezer- lima suprasti širdimi tai, ko
prem. 2.000 rb.
ka visiems..
mas.
,
rojus.
Choreografams už liau
Teisybė, kol reikėjo at tautų atstovai. Dar nepnk- vuotai Jie randa progos nedasakė plunksna..
Teko išsikalbėti su šofeAš gi stengiuosi rašyti
lausomos Lietuvos laikais kar»džiai pareikšti, kad hu
riu. uždirbančiu 800 rabi., taip kaip vra, ką pats ma- dies šokius: I. Lingiui už statyti tas, kas karo buvo musų klasto inteligentai vo 1^^^ kada mūsų jauG. Vilkas
b’ieradininku,- kurio uždar čiau ir girdėjau. Mano šokius “Čiutytė”, “Jaunie sugriauta ir .kol buvo dir daug geriau kalbėjo rusis- jiuoiių tėvai bernavo pas
bis svvraoja nuo 6OO iki nuomone, tendencingu laiš- ji darbininkai” ir “Rugia- bama, galima sakyti, tik kai nei kuria kita svetima jatvių ūkininkus. Šis faktas
“Eltos Informacijų” re
800 rubl., bibliotekininku— kų rašymas tėra tiek ver- piūtės šokių suitą” I-ją pre žmogaus rankomis, mažai kalba. Benorauti su rusų ypatjngai skaudžiai paliedakcijos pastaba, šiuo bai
7oo rubl., vienos Įstaigos tas, kiek kreivas, veidrodis, miją 5.000 rb.; A. Gužaity- darbo buvo visiems. Tačiau įnteligentais jiems padeda ^ja mūSų jaunuolius. Kuo
giame spausdinti “Laišką
tei
už
šokius
“
Kalvelį
”
ir
pradėjus
naudoti
vis
dau

skyriau- vedėiu—1,100 ra- Negalėčiau laikyti gudriais
kalbos
mokėjimas
ir
rusų
pagrista
ši
latvių
laikysena,
iš Lietuvos,” kurio tęsiniai
bl.. elektroteęhniku—1.400 tuos, kurie tokiais laiškais “Plaukė Žąselė” II-ją pre- giau mašinų ir jas vis to Kaip žmogaus pažinimas.
lietuviams
visiškai
neaišku,
ėjo per eilę numerių ir už
mjią
3.000
rb.
;
R.
Tamubulinant, vis plečiant autorubl., aktorių—1.200 rabi., tiki ir juos dargi pagražinKas
liečia
rusus
taniaub
e
t
kur
bebūtų
latviai:
fasienių lietuvių buvo sekami
dažvtoju - dekoratorių
— darni skelbia kaip gryniau- čiui už šokį “Čiupragalvis” maciją, daug darbininkų
tojus,
tai
iš
jų
visko
galima
brike
ar
Įstaigoje,
universidideliu susidomėjimu. Ten
III-ją
premiją
2.000
rb.
netenka darbo ir jiems nė
2.000 rabi. Bet ir šių kate- šią tiesą.
laukti.
Nė
viename
pasaulio
tete
ar
laboratorijoje
—
vika pastebėti, kad rašinio
goriiu žmonės nevisi vieno
Panaikinami kalėjimai? ra lengva jo kitur surasti. krašte tarnautojai nepasi- somis išgalėmis stengiasi
Ši kartą pakaks.
autorius
yra jaunas lietuvis
Bedarbių statistikos so
dai uždirba, tas pareina
Ministerių Taiyba nuta- vietų Įstaigos neduoda, bet žymi ypatingai aukšta kul- parodyti, kad latviai esą akademikas,
užaugęs
ir
nuo ju erabumu. darbovierusi
uždaryti
Kauno
ir
tūra,
visiems
užtenka
biu“
geresni
”
.
Skaudus
faktas,
išėjęs
Į
gyvenimą
jau
poka

bedarbių jau yra ir jų skai
Valstybinės premijos už
tos ir kitų privalumų bei
Klaipėdos kalėjimus. Kau čius sparčiai didėja, nes rokratizmo ir nenoro sup- kai tuo tarpu estai yra pui- rinėje Lietuvoje. Pirmosios
literatūrą ir meną
sąlvgų.
no kalėjimo patalpas nu nedarbo klausimu jau rašo rasti paprastą žmogų. Var- kūs lietuvių draugai,
okupacijos metu jis buvo
įdomu pažymėti, kad
Gal būt visa tai galima dar 9 metų vaikas. Savai
(E) Lietuvos Valstybinių matyta pritaikinti mokyk ir “Pravda” ir rimti ūkio gu ar rusai tuomi yra pražmonės vis dėlto mėgsta iš
lai,
i
Klaipėdos
kalėjimo
lenkę
kitus.
O
kas
liečia
paaiškinti
irgi nacionalinio me aišku, kad jis savo ra
reikalams skirti žurnalai.
geni. yra kalbūs ir negaili premijų ir meno srityje ko
patalpas būsiančios perkel
Štai sovietų žymus eko Sovietų Sąjungos valstybinį jausmo stiprumu? Jei iš vi- šinyje stengėsi nušviesti
lėšų svečiui priimti. Viešose mitetas paskyrė Lietuvos
tos
tarybinės
Įstaigos.
nomistas Mokslų akademi gyvenimą—tai jau labai sO tokį elgesį galima pava- daugiau pastarojo dešimt
vietose girtų neteko matyti. valstybines premijas už žy
plati tema, kuri daugiau dinti nacionaliniu jausmu,
Kiek seniau buvę užda
Degtinė geriama ramuse, miausius lieratūros ir me ryti Utenos, Raseinių, Ši jos naiys S. Strumilov “E- tinka politikams, o ne eili- Jau pirmomis dienomis po mečio padėtį, ne ankstes
nius laikus. Net jei ne su
konomikos Klausimai” žur
žmonų prieglobstyje, nes no kūrinius:
niam
pasakotojui.
karo
Latvijoje
nebuvo
nė
lutės
ir
Vilniaus
kalėjimai.
visomis išvadomis būtų ga
nale rašo, kad jau 1965 me
1. V. Žalakevičiui—reživalgyklose tegalima gauti
Buvusiam
Vilniaus
kalėji

tais Sovietų Sąjungos že Jokių organizacijų ar tuvoj buvo, joks latvis lima sutikti—vis dėlto jo
tik alaus, o kai kuriose ir šienui, A. Mockui—operame
Įrengiami
kultūros
na

mės ūky bus 20 milionų privilegijuotų instanc i j ų kuris net puikiausiai kalbė- patiektas vaizdas yra savo
vyno. Restoranų gi perma- toriui, A. Žebriūnui—režiBiatkauskui— mai, Utenos kalėjime vei darbininkų daugiau negu jų ILietuvos rasai neturi. Jau jo rasų kalba, nesinaudojo tiškai Įdomus ir veitas dė
ža ir gėralų kainos ten auk- šienui. B
kianti ligoninė, o Raseinių reikės, o 1970-1975 metais minėjau rasų dramos teat- ja, gi lietuviai ir skaitė ir mesio.
stokos. Konjako galima iš- režisieriui, J. Griciui—opeir Šilutės kalėjimų pastatai tas perteklius bus virš 30 rą, yra mokyklų su rusų rašė ir net pasirašydavo
gerti ii- kavinėse, kurių vis ratoriui už sukūrimą menipaskirti žemės ūkio mecha- i milionų.
dėstomąja kalba, yra Vii- rusiškai.
4ŪSŲ ATSTOVO ANGL1dar p-a permaža Kava su nių filmų “Adomas nori nizacijos mokykloms.
I Prisileiskime, kad kiek- niuje karininkų namai. Tai
Klausimų iškyla be galės OJE NAUJAS ADRESAS
būti
žmogumi
”
—
ir
“
Gyvieji
konja’ u kainoja (25/200)
Tokią žinią jau paskelbė vienoj šeimoj tėra 3 asme- ir visos Įstaigos, kurios ir juos visus sunku atsakyti,
4.20 ragi., su likeriu— didvyriai”—25.000 rb.:
Dabar jis yra toks:
2. G. Jakūboniui už skulp komunistų laikraščiai ir, nys, tai toks didelis žmo- vienu ar kitu mastu turi ko- Kaip ten bebūtų, lietuviai
3.40 rubl.
kios
nors
Įtakos
Lietuvos
inteligentai
yra
daug
nuveinių
skaičius
jaus
nedarbo
žinoma,
ją
triubys
visais
J. Venckūnas,
Maisto klausimais žmonės tūrą paminklui Pirčiupio
inteligentijai
(dažniausiai kę savajam kraštui ir jo
trimitais
kiek
tik
pajėgs,
rykštę
!
aukoms
—
25.000
rb.
:
1, Raewell Crescent
kalba Įvairiai. Nuomonių
tai tik kultūrinė Įtaka), garbei ir vieno ar kito klaižodžiu,
nedarbo
klausibet
vargu
atsiras
tokių
len3.
E.
Balsiui
už
muziką
įvairumą gimdo žymia da
Orbiston. Bellshill
Kaip klostysis lietuvių in- dingą nuomonė negali nugvatikių,
kurie
patikės,
kad
mas
jau
opus
ir
Sovietų
Sąbaletui
“
Eglė
žalčių
kara

limi uždarbio aukštis ir
Lanarkshire, Scotland
teligentų santykiavimas su (vertinti jų darbo.
ten išnyko nusikaltėliai irjungoje.
pragyvenimo sąlygos. Gy- lienė”—25.000 rb.;

Lietuviai ir rusai

t
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Dėmesio vertas dokumentas

Puslapis penktas
NAUJA MOKYKLA SUDEGUSIOS VIETOJE

Pernai policija surado
net “elgetų mokyklą”. Joje
buvo rasta visokių elgetoms
reikalingų įrankių: lazdų,
vežimėlių, dirbtinių kojų,
rankų ir tt. Tos “mokyklos”
direktoriai surinkdavo vai
kus ir tuos, kurie nenori
dirbti, juos išmokydavo,
kaip elgetauti, juos elgetiš
kai aprengę ir padarę viso
kiais “lozoriais”, paleisda
vo į gatvę. Elgetos gaudavo
nedidelius procentus, to
dėl direktoriai galėjo piabangiškai gyventi. Sakoma,
kad per metus ta “elgetų
mokykla” turėjusi 30 mil.
lirų pajamų. •

J. VLKS

šių
metų
“Pergalės” vė ir neduos. Bankete, pažurnale Nr. 7 yra įdėtas keltame už jūsų pinigus,
į įdomus lietuvių socialistinio jis pradrįso dar ir pasitysąjūdžio pradžiai pažinti čiot iš jūsų, sakydamas,
dokumentas—į lietuvių kai- kad nebus naujų žemės
bą išverstas 1883 m. lenkų paskirstymų, kad to tiktai
socialistinio sambūrio “Pro- jo priešininkai tenor. O
Uetariato” išleistas atsišau- kas tie jo priešai?
kimas
I “Visų pirmiausiai jūs,
Čia mes jį talpiname iš- nes norite, kad žemę pas
tirai prisilaikant šių dienų kirstytų; taigi ciesoris pats
mūsų bendrinės kalb o s jus kviečia į muštynes, jis
taisyklių, bet paliekame ten nori jus toliau sloginti ir
seniau vartotus žodžius: j varginti, o visur ir visada
?nti -P?".1* tUrt4: 0 P^^ui

"Žmoni.!

'jo priešai esam mes sočia“Jau seniai ponai versti- listai, kurie jau seniau už
niai išveržė, tai atėmė per jus kovoja prieš ciesorių,
apgaulę žemę, kurią dirbote kad kiekvienas jūsų turėtų
per ilgus amžius. Smarki žemę ir galėtų ją dirbdajūsų vargystė jums tikrai mas gyventi.
viena paliko išeiga—o tai Į “Taisykitės kovai prieš
tokia: susidėti į krūvą ir ciesorių, nes ir jūsų ji ne
savo pačių sylomis atimti aplenks, taisykitės skubiai,
tą kas nuo jūsų pirmiau bu- nes gal jau neužilgo jinai
vo atimta.
kils.
“Piirn dvidešimties metų
“Mes socialistai, vardan
ciesoris pertraukė ant lai--jūsų reikalų ir interesų
ko tokią išeigą tuomi, kad: pradėjome kovą, tikime
jums davė žemę. Bet kiek1 prapuldyti visa tai, kas
jis davė? Šiandien tiktai vargina darbininkus—žmo-Gut mornink, vaike!
kams neraportuoja, ka muPUsė tu".
nes. Kaip miestų darbinin—Labas rytas, tėve! Kas du apie ji per “Keleivi'’
v'enara ,s Penk,V
kams-fabnkus, taip jums
čnoi-om?
' ten^a turto pragyvenimui. artojam—žemę, o visiem—
g11 eAAT •,.
. ...
rp-*
- x
Kita gi dalis tur palikt kaip'laisvę, suteiks aulinkinė
—As, Maiki, girdėjau,
kad Maskvos bosas vėl no-'

—leve, as to nežinau. .
.te .
—Nu, jeigu nežinai, tai 11 r

*ri_.

„ „

ri Amerikon atvažiuoti. Ar ir nereikia; ale visgi mudu ™azne
ne fad
,tas gali būt teisvbe?
. . , -9
,turėtume 1kaip nors ,kuo i būdavo kitą kartą.z, - .
-Ar tėvas

kalbi

apie nors parodyti.

9

1

Chruščiovą?

, -

,

,

Jeigu

&

tu .

J?"“ «,k.“

.?

kas jums ją duos? Kas ju" .. o
reika- 8ų vargus pazin*? Gal tat

.

saka1., kad Chiusciovui A-

merikon atvažiuoti
r
ii.padarys ponai?
Ne, nieks
-Jis, teve, v gali atvaklimatas,
tai, V v negrąžina
n išplėšto turto
aRVa" lingas .geras
gela^-k,ima
.tas\'f*.'juk
žįuotį. nes
es Maskva jau ban-^1 mudu galėtumo jam tok! J
a«*
,*Į
0 gaj
— Tęs anie ii
T. ’

r

Amerikos
rikos klimatą

♦

sužalotu veidu ir pan. Bet
dažniausia visa tas yra gry
na apgaulė.

Visose vietose, net Mila
no katedroje, yra iškabinti
parašai: “Saugokitės kišen
vagių”. Kad jie čia gali
lengvai “veikti”, daugiau
sia kalti patys keliauninkai.
Jie per daug užsižiopso tuo
1958 metais gruodžio 1 d. Chicagoje, IU., Aniolu Kara
ar kitu “dyvu” ir nebemato,
lienės mokykloje kilo gaisras, sudegė 92 mokiniai ir
kas aplink dedasi, to dėl
3 vienuolės. Tos mokyklos vietoje pastatyti šitie nau
kaip atsilaikys kišenvagis
nuo pagundos nepačiupinėji rūmai, šį rudenį juose prasidės mokslas. Su dvira
ti tokios moters rankinuko
čiu stavi Vito Pierre, 12 metą, kuris mokėsi sudeguar
vyro užpakalinėj kelnių
sioj mokykloj ir išliko gyvas.
kišenėj esamos piniginės.
O jų rankos yra minkštes
nės ir už garsiausio chirur
go, to dėl nėjusi, kada jis
“operuoja”,tik vėliau pas
tebėsi,
kad nebeturi pinigi
,T ..
„ , , ,
Romoje būnant vienas
Aną kartą (žiūr. Keleivio
nės ar ko kito.
Nr 32) rašiau, kad būda ! italas pasakojo tokį nuo
“
J.“8
Štai stovi puikus ameri
tunte sukilt vienas įs vieno mas Italijoj derėkis su tykį.
kiečių
automobilis. Ateina
vežiku,
bet
nepabrėžiau,
Amerikiečiai mėgsta pir
,r
sų neapgautų, žinokite kiek kad* ten reikia ir daug kur kti senus daiktus, ypač jei jo savininkas ir norėtų to
T •
•
. ,
į jie yra susiję su garsiais liau važiuoti, bet nuleista
jūsų yra. Jeigu vienu balsu kitur gerai derėtis,
reikalausite maldimo savo į Štai jūs norite nupirkti vardais. Vienas toks ame padanga. Tai būtų maža
reikalu, tai kas jūsų išklau- savo artimiesiems lauktu rikietis, eidamas pro senų bėda, nes yra atsarginė ir
, Valando,te revoliucijos vių. Jų galite gauti rinkoje daiktų krautuvę, pastebėjo ją amerikietis tuoj pradeda
'
j
mes eisime drauge
«i jumis, —tolkučkėje ir krautuvėse. seną smuiką. Krautuvinin parvcioui. cu^nui.na
Pažinsite mumis, nes mes Ir vienur ir kitur derėkitės, kas pajuto amerikiečio su vų”, jie stebi kaip ameri
siūlykite pusę užprašytos sidomėjimą tuo smuiku ir kietis nusimetęs švarką ant
tiktai šauksime:
kainos. Vaizduokite, kad to dėl jam atsakė, kad automobilio sėdynės dirba.
Žemė turi prigulėt
nesate jau taip tos prekės smuikas priklauso jo drau Jis atidaro bagažinę, išima
artojams,
reikalingi, mėginkite eiti gui ir negali jo parduoti, atsarginę padangą, žiūrovai
Fabrikai—tiems,
lauk. Pardavėjas jus šauks nes tas draugas tuo smuiku vis arčiau prie automobilio
kurie dilba.
“Taigi stokite į kovą ir atgal, nuleis trečdalį, bet gatvėje grieždamas sau slenka. Automobilio savi
tuomi greičiausiai pergalė nenusileiskite—lamėsite ir duoną užsidirba. Be to, tas ninko žmona taip pat susi
tikriausia dar permokėsite, smuikas esąs Stradivaria- domėjusi vyro darbu, to
sime savo priešininkus”!
žodžiu, taip, kaip senovėj jaus (garsiojo smuikų meis dėl ir ji nemato kas aplin
Centralnas Komitetas
Lietuvoje buvo deriamasi. tro) dirbtas ir nevienas kui dedasi.
Varšuva, 24. VI. 1883.
Pagaliau padanga uždė
Tas pats pasakitina ir gaisus smuikininkas tuo
ta, galima važiuoti, bet
Šio atsišaukimo fotoko apie gondolinkus Veneci smuiku esąs griežęs.
piją iš Varšuvos gavo Lie joj. Jei ten mėginsite pasi
Amerikietis pati kėjo pastebima, kad nebėra to
tuvos komunistų partijos važinėti laiveliu, tai kad ir tiems krautuvininko aiški ar kito lagamino ar švar
centro komitetas.
gražiausias serenadas gon nimams ir smuiko kainą kas dingęs nuo sėdynės.
“Pergalės” redakcija ne dolininkas dainuotų,
la įvarė iki 5 mil. lirų. Prieš “Žiūrovai” traukiasi atgal,
abejoja, kad tai Ludviko biausia dejuotų dėl sunkaus tokią kainą krautuvininkas retėja... jie nieko nematę,
Janavičiaus ir Jono šliupo pragyvenimo, derėkitės, nes apsimetė negalis atsilaikyti nežiną... Kas čia kaltas?
Savo šiomis pastabomis
darbas. Ir tai visai galimas priešingu atveju būsite nu ir “gailėdamas” smuiką par
aš nenoriu sudaryti Įspū
daiktas, nes su revoliucio lupti kaip zuikis.
davė, kurį naujasis pirkėjas
džio,
kad Italijoj tėra tik
nierių L. Janavičių Jonas
Labai atsargiems reikia i tikriausia netrukus į šiukš
Šliupas draugavo, apie tai būti ir su visokiais apgau lių dėžę išmetė, nes juo te vieni sukčiai ir kad ten bai
rašo ir St. Kairys savo atsi dinėtojais ar stačiai vagi buvo galima griežti kačių su važiuoti. Taip nėra. As
tik norėjau pastebėti, kad
minimų “Lietuva būbo ” i mis.
koncerte.
žioplvs visur ir dienos me
knygoj. Kas tos knygas iki
Kitas apgaudinėjimo bū tu gali be kelnių palikti, o
šiol nėra skaitęs, tam veita
das tai elgetavimas. Kiek to, kuris vaikšto atviromis
ją įsigyti. Ten ras plačiau
vienas juk pasigaili vargšo,
aprašyta, kas buvo tas niuje įsikūrė visai Lietuvai kuris sėdi kur nors kampe akimis ir Italijoj neapgaus.
“Proletariato” sąjūdis, į ką i socialdemokratų parti j a. (sutraukta koja ar ranka,
P. Juknevičius
jis pavirto ir ten pat susiras Tai įvyko 1896 m.
plačiau aprašyto apie Liu Apie tai plačiau parašė
St. Kairys savo knygoj
dviką Janavičių.
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Žurnalas “Pergalė” tik “Lietuva budo” ir Kipras
keliais žodžiais sumi n i Bielinis savo atsiminimų
Liudviką Janavičių ir Joną knygose “Dienojant” ir
Šliupą. Mat, komunistai jų “Penktieji metai”.
Mūsų kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis
nei vieno, nei kito negali
bus išleistas prieš Naujus Metus ir pasiųstas visiems jį
pasisavinti.
Tas dokumentas—“Pro GERIAUSIA DOVANA užsisakiusiems. Jau laikas jį užsisakyti.
letariato” atsišaukimas tuo
Kalendoriuje, kaip kasmet, bus įvairių skaitymų,,
mums yra vertingas, nes jis Jei galvojate apie dova eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški
irodo, jog prieš 77 metus ną savo pažįstamam ar vardai ir plati kalendorinė dalis.
Lietuvoje socialistinė min Iraugui, tai atsiminkite,
Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir
tis nebuvo svetima ir Len kad geriausia dovana bu> ypač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
kijoj bręstas socialistinis jšios knygos:
na kaina parduoti nebegalime. Šiais metais turėjome nuo
sąjūdis rado būtinu su savo
Stepono
Kairio
“
Lietuva
stolių dėl kalendoriaus kainos žemumo. Todėl praneša
veikimu ir išleistu pirmu at
budo
”
,
kaina
$5.50
me
gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus
sišaukimu supažindinti ir

Derėkis ne tik su vežiku

to- klimatą sudalyti, ką.'
jo jau laukėte ir tikite, S.a
kad
kiam jo žygiui.
į —Tai ne mudviejų rei- jis jau neapkenčia jūsų po—O koks tas Amerikos kalas, tėve. Tegul komuninų, kurie pirmiau mislydayo
klynas?
štai tuo rūpinasi.
apie maištus, ir kad po
—Ne “klynas”, bet kli- Į —Maiki, iš tavęs prastas nams pikto norėdamas, jis
matas.
politikierius. Jeigu komu- jums atiduos ponų žemę.
—Nu, o kas yra klima- pistai tą padarys, tai jiems ££ varnas varnui akies
tas.
jr garbė už tai bus. As no- rekirs: o maištusšiandien
—Siauroj to žodžio pras- riu, kad unaras būtų pnpa- ponaijau pamiršo,
arba
mėj, tėve, klimatas reiškia žintas mudviem.
stengias užmiršti. Ciesoris
bet kurio krašto oro saly—Kokio “unaro” tėvas dabar eina išvien su ponais
gas. Pavyzdžiui, jeigu tė- norėtum?
;ir žemę nuo jų imlioti ne_
vas norėtum važiuoti Alias-, —Taigi sakiau, kad rei- bemislyja ir neims. Aiškiai
kon tabaką auginti, tai aš ketų sudaryti Maskvos bo- juk jjg apje
pašnekėjo
pasąkyčiau, kad Aliaskos sui kokį nors klimatą. Gal per karūnaciją.
klimatas tabakui netinka i reikėtų, duoti kokį prežentą, i “žemės jums ciesoris neir jo tenai neužauginsi, ar ką.
Įduos! o tuomi
jis
Taigi neverta tenai ir va—Sakai, duoti jam do- kas kartą didina rinkliavas,
žiuoti.
vaną?
veda jūsų paskutinį gyvulį
—Maiki, aš klausiau ta-' —Jessa.
iš kūtės. Jaugi per karūnavęs ne apie Aliaskos taba-į —Už ką?
į ciją jis dovanojo jums neką, bet apie Chruščiovą.
—Ogi taip sau, kad Pa7Į užmokėtas pagalves, bet
Taigi pasakyk, ar jis atva- sirodyt. Juk atsimeni, kai prieš pat karūnaciją maz
žiuos Amerikon, ar ne?
pereitą vasarą jis buvo čion ne botagu prispyrė mokėti
—Aliaskos tabaką aš atvažiavęs, tai visi jam da paskutinį skatiką; taigi nenui odžiau tik tam, kad tė-i vė prezentų—davė norė- daimkų nedaug buvo likę.
vui būtų. aiškiau, ką reiškia darni pasirodyti, kad gazie- Jis gi užtai pasitaisė sau
klimatas. Bet klimatu yra tos rašytų. Mūsų preziden- brangių brangiausią karū
vadinami ir kitokie dalvkai. tas Eizenauris jam cto- naciją, puikiai vaišino po
Sakysime, valdžia stengiasi vanojo net buliuką iš savo nus, dalijo jiems agnasus
sudalyti palankų (klimatą dvaro, kad galėtų užveisti ir dovanas. O tai vis už kie
savo kapitalistams pramonę žmoniškų
galvijų Sovie- no pinigus?—Už jūsų kru
kelti. Tai bus ekonominis tuose. Bet jeigu jis atva- vinai išprakaituotą skatiką,
klimatas. Klimatu galima ežiuos antrą kartą, tai jau aš už tabaką imama nuo visų
pavadinti ir tokį dalyką, nemislinu, kad kas nors tavoių, jūsų perkamų. Tai
kaip Amerikos visuomenės jam čia prezentus krautų, gi, jis dovanoja šimtą tūks
nusistatymas dėl antrosios i Taigi čia bus geras čenčius tančių rublių nedaim k ų
Chruščiovo kelionės į šią I mudviem pasirodyt.
vien per tai, kad jų nebe
—Gerai, o ką tėvas no galėjo išrinkti; o išplėštus
šalį. Tai bus jau politinis
klimatas. To dėl aš ir sa rėtum jam duoti?
nuo jūsų dvidešimt milijonų
—Apie tai, Maiki. rei jis paskleidė ant pokylių
kau, Maskva nori tą klima
tą sužinoti. Chruščiovas tik kėtų gerai pamislyt. Duoti balių, vynų ir pajerverkų.
pasakė, kad jam būtų garbė i bile kokią balabaiką neuž Tai matot, kad už kiekvie
atvykti į Jungtinių Tautų simoka. Jeigu jau duoti, ną jums dovanotą rublį jis
seimą, kur bus svarstomas tai duoti toki prezertą atlupo nuo jūsų dvidešimt,
visos gazietos o prie to žemės jums nedanusiginklavimo klausimas, apie kurį
rašytų.
Žinai,
ir Maskva dabar klausosi, Amerikoj
ką apie tai pasakys Ameri- komunistai giriasi, kad Ra
ka.
sėjuje dabar visko yra. kėtų užfundvt amerikancka
—Nu, tai kaip tu, Maiki, Yra net tokių fabrikų, ką skunkę. Gal reikėtų suda
rokuoji, ką mudu turėtume orančius daro. Taigi mūsų lyti tam reikalui komitetą, Lietuvos žmones. Jau tais
Kipro Bielinio “Dienoapie tą jo kelionę pasakyti? prezentas turėtų būti toks kad tos dovanos įteikimas metais Vilniaus ir kitų di jant”, kaina $6.00.
Kas Kalendorių jau užsisakė, ir pamokėjo tiems jis
—Mudviejų pasisakymas, daiktas, kokio Chruščiovo būtų oficiališkas Amerikos desnių Lietuvos miestų dar
bininkija buvo pradėjusi Kipro Bielinio “Penktieji bus pasiųstas senąja kaina.
lietuvių prezentas.
tėve, nieko nereikštų, nes karalystėj r era.
—Bet tėvas norėjai su burtis į savo organizacijas metai*’, kaina $6.00.
Chruščiovas lietuviškai ne- • —Ar tėvas žinai, ko te
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
dalyti kokį nors klimatą. ir jiems iš Vakaių sklin Jas galite gauti ir Kelei
moka ir “Keleivio” neskai- nai trūksta?
“KELEIVIS”
to.
! —Kiek aš atsimenu. Mai- ; —Šiųr, Maiki! Toks pre danti socialistinė mintis vio administracijoje:
636 E. Broadvvay -------:------- South Boston 27, Mass.
—Ar tai tu rokuoji, kad ki, tai Kasėjuje nėra skun- zentas Chruščiovui bus1 nebuvo svetima. Ir kelioliG.'U. llr<>3dwav,
>kai metų praslinkus Vii-;
linMon 27.
Rokns Mizara jo nriadni- kių. Taigi Chruščiovui rei- skunkės klimatas.
do
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AMERIKONKA
• Tęsinys’
Jonui Gražuliui išėjus i kariuomenę, turbūt labiau
siai jo pasigedo Juozas savo krautuvėje. Nors Jonas nuo
lat ten ir nedirbo, bet dažnai pagelbėdavo ir su žmonė
mis pašnekėdavo. Visi ji mėgo. Dabar jam išvykus pasi
darė kaž kokia tuštuma. O koki nors naują pagelbininką
sunku buvo gauti. Karas surankiojo vyrus ir moteris j fa
♦ 1 Z
brikus. To dėl Onai prisiėjo vis labiau dirbti krautuvėje.
•s.Vi •
•
- ■
KJĮI lyt
Pirkėjų netrūko. Jurgis vis daugiau ir daugiau pristati
34
nėjo trūkstamos mėsos. Ėmė gerą kainą, bet Juozui ne
V < e’. .
D
au
.. •S?. s.
-s- . -.rtiBi65
buvo gaila mokėti. Kad tik turėtų. Visokių prekių trūko ir
Or. James Boutress laiko rankose mittoao doleriu ver
prisiėjo pardavėjus papirkinėti, kad daugiau jų parduotų.
tės karūną, kuri uždedama ant Loag Beach, Cal.. iš
Užbaigę dienos darbą. Ona su vyru dažnai dirbdavo
renkamos
pasaulio gražuolės galvos. Trys gražuolės
krautuvėje ligi vėlyvos nakties tvarkydami lentynas,
(iš kairės į dešinę: vokietė Helda Hfarseh, islande Sisandėli, slėpdami nuo akių kai kurias retesnes prekes,
gridur Geirsdottir ir austrė Sissy Hodecs.
švarindami patalpas ir »uosdami užsakymus. Tik i butą
parėjęs Juozas ištuštindavo i popierini maišelį sukištus
pinigus ir ilgai juos skaitydavo po kelis kartus. Maloni
šypsena nušviesdavo jo veidą ir sukildavo didelis ryžtu
Į DIDELĮ IR AUKŠTĄ KELIĄ
mas daugiau pinigų sudėti. To dėl joks darbas tam rei
kalui nebuvo persunkus. Ona dažnai išvargdavo dau
Prieš daugel metų
giau, negu jos vyras tai pastebėdavo, bet nesiskundė. At
Šventadienių tyliaisiais vakarais
virkščiai. palengva vis daugiau ir daugiau pareigų neju
Aš mėgdavau nuo tėviškės kalnelio
čiomis pasiimdavo. Išskyrus mėsinę jį aptarnaudavo di
Žvilgsniu apimti gimtinės plotą,
džiumą pirkėjų “grosemėje ” jai sekėsi kaž kaip geriau
Čionai kalvų, ten mėlynų šilų
iškaulyti daugiau trūkstamų prekių iš pristatytojų ir ji
Ir temstančios padangės apribotą.
ėmė prekes užsakinėti. Pirkėjai su ja susigyveno ir neju
Aš mėgdavau viršūnėje kalnelio
čiomis didele dalimi ji ėmė krautuvę tvarkyti. Juozas
Jo šiurkščioje žolėj vangiai priglusti
triūse “bučernėjeVisi norėjo gauti daugiau mėsos, o
Geltonų kačpėdėlių ir rausvų čiobrelių
jos pas jį netrūko. Uždarbiai pakilo ir pil kėjai nevengė
Aitrius kvapus krūtinėje pajusti.
pinigų išleisti. To dėl pinigai pas Juozą dauginosi labai
Ir buvo taip tylu,'ramu aplinkui,—
sparčiai. Net Balaišienės tvarkomas “burdingierių” na
Tik apačioj lengvutis, palšas rūkas slinko,
mas kieme pasidarė labai pelningas. Iš mažesnių miestu
Tik tėviškės pirkia pro ūkaną balavo,
kų ir farmų suplaukę vyrai i kai o reikalams gaminan
7KXXXX
čius fabrikus.—ieškoję bent kokio kampo apsigyventi ir
Po daugel metų
aukštas nuomas mokėdavo.
Aš įkopiau į kitą aukštą kalną.
Susirūpinę kasdieniniais prekybos reikalais nei Juo
Manos buities visi keliai ten traukė,
zas, nei Ona neturėjo laiko ir laikraščių paskaityti. Tik
Pavasaringos audros ten viliojo,
atėjusių pirkėjų kalbos, sužeidimai ir žuvimas kai kurių
Ir skrisdami padange paukščiai šaukė.
lietuvių kare ir laiks nuo laiko ateinantieji laiškai iš fron
Aš įkopiau į kalną aukštą, statų,—
to Prancūzijoj primindavo jiems, kad kaž kur kitur yra ,
Ir šitai naują, švytintį pasaulį
kitas gyvenimas: žiaurus, sunkus ir pavojingas. Šimtai
Nustebę akys mato.
tūkstančių vyių sukišti i gilius apkasus yra draskomi ar
Į begalinį tolį
tilerijos sviedinių, granatų, šliaužiančių tankų ir yra nuo
Pasistūmėjo horizontų ribos,
dijami ypatingu gazu. Jūrose skęsta laivai kasdien, kas
Ir žemės pakraščiai melsvam ūke nulinko.
valandą . . . Skaitlingi pasireiškimai antimilitaristų kaž
Nėra ribų nė ten.
kaip išblėsta nuo riksmo, kad viskas karui aukotina. Tik
Veržli
mintis ieškojimų keliuos
pergalėtojo būsianti laisvė. O laisvės priešaušriai daug
Nei žemėj, nei padangėj kliūčių nesutinka.
kam sušvito. Tautos galėsiančios pačios nusitarti ar jos
nori nepriklausomai tvarkytis. Ir viena ir kita pusė pana
Antai gimtasis kraštas
šius šūkius kėlė. Tačiau nepriklausomai nuo įvairių pa
Lyg kilimas spalvotais raštais tįso.
žadų, duodamų patraukti Į savo pusę šalininkus kritišku
Ir jo keliai takeliai vingių vingiais
momentu, žmonėse brendo ryžtumas kitaip pasaulį tvar
Į tolimas padanges prasiskverbt išdrįso.
kyti, kitaip savo reikalus savam krašte surėdyti. Įvairios
Ir ten matau aš naujo amžiaus žmogų,
žinios ateidavo anie Lietuvą ir apie lietuvius įvairiuose
Bekopiantį aukštyn iš po šiaudinio stogo.
kraštuose. Čia Amerikoje įvairios grupės spręsdavo atei
Einu tolyn ir aš,
ties klausimus, ginčijosi, blokavosi ir skirstėsi. Visi rin
Negrįšiu atgalios.
ko pinigus, steigė fondus ir aiškino, kodėl šitam, o ne ki
Nėra šios žemės sūnui gražesnės dalios,
tam fondui reikia aukoti ir kokia nauda iš to būsianti.
Kaip siekt į priekį ir į viršų kilti
Juozas duodavo nedideles sumas pinigų visiems, kas
Ir dideliais troškimais nebenusivilti.
ateidavo ir prašydavo aukoti kuriam nors fondui ar rei
... Antai ten dunkso tėviškės kalnelis—
kalui. Neklausinėjo ir nesileido į ginčus. Geriau su visais
Pakvipo kačpėdėlės ir rausvi čiobreliai . . .
taikoje gyventi. Ona siuntė pinigus ir siuntinius broliui
Lydėjo jie mane nuo tolimos jaunystės,
Jonui į frontą ir, kaž kieno patarta, pasiuntė pinigų tė
Telydi ir toliau
vams per Ispanijos pasiuntinybės įsteigtą specialų patar
Į didelį ir aukštą kalną.
navimą. Nežinojo ar tėvai gavo šiuos pinigus ar ne ir ne
V. Mykolaitis - Putinas
sitikėjo atsakymo gauti. Karas įpratino nesitikėti ir ne
laukti. Jei lūkesčiai išsipildydavo ar viltys pasiteisindavo,
Pastaba. Lietuvos okupacijos (komunistai vadina
visi skaitė tai stebuklu arba geriausiu atveju gera laime,
“išlaisvinimo”) 20 metų sukakties proga ir poetai buvo
įnirtimas kariaujnčiųjų valstybių darėsi vis didesnis ii
įpareigoti parašyti “šlovinantį” eilėraštį. “Pergalės” žur
mūšiai žiauresni. Pagaliau kai kurie kariaujantieji kraš
nalas liepos mėnesio numery tokių eilėraščių išspausdino
tai ėmė irti. Rusija, vidaus kovų suskaldyta, išėjo iš karo,
net 10. Gavo tokį eilėraštį rašyti ir poetas V. MykolaitisAustrija buvo perblokšta ir pagaliau Vokietija neišsilai
-Putinas. Ką iš jo bolševikai “išspaudė,” rodo aukščiau
kė. Buvo paskelbtos paliaubos. Žmonės atsiduso. Kariams
išspausdintas eilėraštis.
akys prašvito. O civiliniam gyvenime atsirado naujos
problemos . ..
Juozas apskaičiavo savo sunkaus darbo išdavas ir
TURTINGIAUSIOS
našlė Begun, trečioj Angli
priėjo išvadą, kad karas asmeniškai gerai pasitarnavo.
jos karalienė Elzbieta II,
MOTERYS
Per kelis metus jis sugebėjo apsimokėti skolas ir beveik
kurios brangenybių vertė
visą “mortgičių.’' Galėtų ir visą tą “mortgičių” išpirkti ir
Ladies Home Journal su yra virš 25 milionų dolerių.
įprastu pap očiu iškilmingai sudeginti, bet nenorėjo išsi rinktomis žiniomis, turtinToliau seka amerikietė
duoti, kad tiek pinigų turįs. O jų pasidėti į šalį jis suge giasios 10 moterų yra šios: Dorothy Johston Killan,
1948 metais dukters nau anglė grafienė von Seabėjo. Turėjo ir banke ir taip sau netikėtiems reikalams
dai
nuo sosto atsisakiusi field, indė Sumati Mozarsaugiose vietose sukaišiojęs. Jautėsi savimi pasitikįs, sau
gus ir Įgijęs lygsvaros ramiai reikalus svarstyti. Tačiau Olandijos karalienė Vilhel jee, graikė Marika Venizeveidas ati odė labiau raukšlėtas, susenęs, atbukęs. Pats mina, kurios turtas siekia lou, švecarė Marcelle Brunvirs biliono dolerių.
«chweig, prancūzė Susie
kiek aptuko. Vietoje žvalios kaimo berno šypsenos, atsi
Antroj vietoj yra Pakis Volterra, ispanė hercogienė
rado susnudusi išraiška.
......................
tano buvusio musulmonų von Alba.
(Bus daugiau)
dalies dvasinio vado Khano
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Su šituo mišiniu aptepkite
visą savo veidą ir kaklą ir
palikite taip per visą naktį,
bet galite ir per pusę va
landos nuplauti veidą su
šiltu, o paskiau su šaltu
vandeniu.
Tris valgomus šaukštus
varškės su drungnu vande
niu, kad būtų tiršta košė.
Uždėti tą košę ant veido ir
kaklo ir atsigulti pusę va
landos. Tada nuplauti veidą
vėl su šiltu ir šaltu vande
niu.
Tos veido maskės duos
jūsų odai gražų šilkinį ži
bėjimą.

Kova dėl jaunystės

Šių dienų moterys yra PIENAS DĖL GROŽIO
patrauklumo ir ilgesnės
Pieną galima visokerio
jaunystės pradininkės.
pais
būdais vartoti grožio
Toj kovoj jos jau laimė
jo pirmąjį didelį mūšį. Vis priežiūrai. Jis būs visuomet
didesnis moterų skaičius naudingas.
įodo, kad amžių apspren Riebią odą gerai valyti
džia ne metai, bet išvaizda. tokiu mišiniu:
Jos žino, kad tam reikalui Paimti pomidoi-ų sunkos,
dedant pastangų dar daug migdolinių sėlerftj, t luputį
borakso ir porą, lašų glice
ko galima pasiekti.
rino.
Visą tą sumaišyti su
Dėl šių dienų civilizacijos
lepinančios įtakos mums vis pienu ir valyti šiuo mišiniu
sunkiau likti plonoms ir savo riebią odą.
liesoms, gajoms ir lanks Kas vakaras, jeigu tik
NE VISKĄ REIKIA
čioms, kai visur aplinkui įmanoma, labai gerai valyti
RODYTI
tiek pagundų viską ko len veidą nugriebtu pienu.
Yra visa eilė veido “raasgviau pasiekti.
Pietų Afrikos sostinėj
kių
” (kaukių), kur daroma
Mūsų šių dienų patogu
mai, mūsų automobiliai, su pienu. Prieš tokias mas- Capetovvn uždrausta lan
mūsų uždarai, padažai, per kes piimiau reikia išvalyti guose rodyti kaikuriuo s
daug maistingas maistas savo veidą su grietine, kur moterų apatinius drabužius
skatina persivalgyti ir tin įmaišoma kiek citrinos sun į (lingerie). Šitą klausimą
kos. Čia patiekiu kiek re (iškėlė moterų draugija,
gėti.
Mes važiuojame užuot ceptų: Paimkite pusę val j---------------------------------pėsčios ėjusios. Tik sporti gomo šaukšto medaus ir į Pakalbinkim draugus ir
ninkės ir aktorės tėra be sumaišykite su vienu val kaimynus užsisakyti “Kelei
veik vienintelės, kurios gomo šaukštu kaišto pieno. vį*” Kaina metams tik $4-00
rimtai mankštinasi.
Acs^c^sc^oec^cooeajoG^suaeauoaooeoooooeoeoec
Mes valgome per daug
riebius valgius ir per daug,
ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
visoki elektros prietaisai,
krautuvėse pamošti maisto
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
gaminiai šiandien labai
palengvina namų šeiminin
BUDO. Stepono Kairio ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
kės darbą ir ji turi daugiau LIETUVA
istorinis romanas iš žemaičių krik
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
laisvalaikio. Labai svarbu,
što laikų, kieti apdarai .... $3.50
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi
iš miego, geriausia dovana kiek
kaip jos tą laisvalaikį su viena proga, giažiais kietai? vir ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų
šeliais, iliustruota. 416 puslapių,
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
naudoja.
didelio formato. Kaina ____ $5.50
lis 453 psL Kaina .................... $4.50
Gal būt dabar jos turės
“knygnešiu karaliaus” ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
laiko pėsčios eiti užuot va DIENOJANT.
troji dalią, 414 psl. kaina ....$4.50
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
žiavusios, pasimankštin t i minimai, 464 nsl., kaina... .$6.00 SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
lauke, ko nors mokintis, 1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvaika ir kodėl ji dar
antroji dalis, 592 puslaniai.
daugiau
savimi pasirūpin- nimų
keisis. Kaina ....................... 25 Ct,
. •A
Kaina ......................................... $6.00
tl?

Jei per šias ilgesnes lais
vas valandas vėl bus sėdi
ma tų, kurios neturi progos
daugiau judėti, jei jos dar
riebiau valgys ir nuobo
džiaus, tai jau geriau išsi
versti be tų patogumų ir
laisvalaikio.
Mums nereikia daug šim
tų išleisti visokiems dirb
tiniems pagražini m a m s.
Mes savo jaunystę galime
prailginti savo kieme, dar
že. sode. Ten mes galime
rasti progų pasimankštinti,
grynu oru pakvėpuoti, sau
lės spinduliais pasišildyti
ir pasilsėti.
Savo virtuvėse mes ga
lime paruošti tokį maistą,
kuris nebūtų nustojęs savo
vertingu savybių, nes tik
toks maistas tegali duoti
mūsų organizmui pakanka
mai atmirštančioms ląste
lėms pakeisti ir naujiems
audiniams sudaryti, kitaip
sakant, mūsų organizmui
normaliai veikti.
Nenustokite ištverm ė s,
gyvybingumo ir gražios iš
vaizdos.
*
?1-O
GINA LOLABRIGIDA

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko i-

domūs atsiminimai, 477 nsl. kai
na ...................................... .. $5.00.
PASAULIO

LIETUVIŲ

ŽINYNAS

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip
barui einant prie galo tūkstančiai
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų*, 536 psl. Kaina $5.00

paruošė Anicetas Simutis, daugy

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
apie lietuvius visame pasauly.
464 psl. Kaina ....................... $6.50 BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio preLIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE,
mijąa Kaina ............................ $2.25
surinko ir suredagavo Jenas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
liškai duotas kiekvienos dainos
sų rašytojos pirmojo karo metu
turinys, todėl tinka dovanoti ir
Amerikoje parašyti vaizdeliai su
lietuviškai nekalbantiems, įrišta
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
326 pusi. kaina ....................... $5.00
kaina........................................ 50 Ct.
MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas. J. Lingis, J. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl..
Amerikos lietuviams, 144 pusla
kaina ........... . ........................... $5.00.
pių. Kaina ................................ $1.00
LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG-’
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
trijose dalyse, kiekviena dalis po
dedantiems
angliškai
mckvtis.
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00
duoda ištarimą, angliškus pasikal
bėjimus. Kaina ...................' 75 Cnt.
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
MARLBOROT’GP’S LITHUANIAN
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu,
SELF-TAUGHT M. Inkienė, ge
viškų ir kitų tautų valgių receptų,
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
132 puslapiai, kaina................. $1.25
kytis angliškai kalbančiam. 144
psl., kaina ............................ $1.25 POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo
M. Valadkos parašyta knyga, 250
puslapių. Kaina......................... $2.50
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
PRADAI. Populiari ir naudinga
KISS IN THE DARK. J. Jazmino
knyga šių dienų klausimams su A anglu
kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
prasti. Kaina ........................... 50c.
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ....................... $1.00
MIŠKAIS ATETNA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl.. ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
Jkieti, viršeliai Kaina........... $5.00.
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valncko romanas iš 1926 metų Suvalki VISUOTINAS TVANAS. ’Ar galėjo
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
jos ūkininku suki’imo prieš Sme
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.
tonos diktatūrą. Pirma dali’ 3-SO
psl. Kaina............................................'$3.00.
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va’u<ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina .............................. $4.00
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
meninių formų plėtoiimosi pagrin
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū.
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
nas. Kaina ............................
25 Cnt.
t
ga su daugybe . paveikslų, gerame
popieriuje. Kaina ...................... $8.50 TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas
SIAURUOJU
TAKELIU.
K
B.
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve JUOZAS STALINAS, arba kaip
nimo. 178 psl., kaina........... $2.00
Kaukazo išponis buvo pasidaręs
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
vos socialdemokratų raštai dėl bol
mo istorija ir valdyme praktika.
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
I abai daug informacijų, 96 nsl.
voje. Kaina............................25 Cnt.
Kaina ...................................... 50Cnt.
SOCIALDEMOKRATŲ
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS LIETUVOS
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI.
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
RES, 32 ps)., kaina........... 25 Cnt.
bai daug paveikslų, 255 psl. gera
popiera. Kaina .......................... $5.00 VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA- •
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI.
ra vienybes, 80 psl., kaina .. $1.00
STAUS VIETININKAS? Parašė
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo

pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMŪ. Balio Smo
gos trilogiška istorijos kronika, 73
psl.. didelio formato, gera pnniera, kaina...................................... $2.50

seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais.
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius,
kaina........................................ $10.00

ALTORIŲ SESELY. V. Futino-Mykolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
tai. Kaina ............................. 20 Cnt.
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės.
ANGLŲ-LIETUVIŲ K ALBŲ ŽODY
Visos trys dalys įrištos j vieną
NAS. virš 20,600 žodžių, 368 pus
knygą, kieti viršai, 081 puslapis.
lapiai, kaina ........................... $4.00
Kaina .................................... $6.00.

KODĖL Aš NETIKIU I DIEVĄ?
Atvira nuomonė, jdomūs argumen

Garsioji italę aktorė, bai
gusi Hollywoode naują fil
mą išvyko į Romą atosto
gauti.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
636 E. Broadvajr

KELEIVIS
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** * f

Nr 34, Rugpiūčio 24, 1960

KjLLLI Vi'

KONSULATAS

Kas yra M. Suslovas ?

Bartnikienė-Kanišauskaitė Eu(E) Daug kam yra žino- '“specialius uždavi nius”|___
_
genija.
ma, kas buvo Dekanozovas, . “valstybės kontrolės” apa- i Butkienė-Znutaitė Ona ir ButTai buvo Kremliaus patikė- rate. Suslovas Stalino ne-Į kus Kazys gyveno Oglesby
tinis Lietuvos priversti- apvylė. Savo “uždavinius” Deimantavičius Pranas, Kazio
niam įjungimui j Sovietų taip gerai atliko, kad 1933-isūnus gimęs p8iemone, Kauno

bus laikomasi, tai jau kitas
reikalas.
.-'liepti:
Tuo tarpu “avių vogimo’
< , ii .te General of Lithuania biznis klestės ir toliau, nes
41 West 82nd Street
katalikų bažnyčia 1 tą pa
Xe\v York 24, N. Y.
saulinę tarybą nejeina, o
-----avių nusavinimo biznyje ir
VAIKAS, KURI VILKAI ji dirba išsijuosusi. Tiesa,
UŽAUGINO
vagia ir iš jos ir tom čigo
niškam bizniui galo nebus.
k,-’ ūmieji arba apie juos žiutie.i i maloniai prašomi at-

iit’oF’A

tai huve
je.
•S.
Kunigėli
I eoną v it ii? < Vi'
Šėtoje ■' * i.
Milkus Jo’ • g A".

Glikai'1: > ■
P.
Sąjungą Įvykdyti, kitaip to- 34 metais Stalino buvo pa- ;apskr 1923 m kovo j d
Navicku
•
J
i 1
riant, tai buvo Lietuvos siųstas vadovauta patiems1 Dženkaitienė Ona, .gyveno 17
nepriklausomybės duobka- “valymams” Urale ir Šiau Shepherd Avė., Brooklyn 8. N. Bakenas 1’ .s
gyveno \\'<- •
• A
rys. Likimas jam nebuvo rėš Ukrainoje. Po to sekė Y.
Stank
’
-s
gailestingas. Postalininia- nauji “pavedimai”. Karo______
__ iš MineišKindurys Antanas,
me laikotarpyje jis to paties metu priklausė Šiaur ė s kiemio' km
Linįmenu ”""l ' Apolina: > •
■»»
1*
1 t
• _>• TTL__-1__ _ _
x —V S
'
iI kiewicz_G<>’znerL: g.'
Kremlias pasmerktas mirti Kaukazo karo tarybai. Ka Utenos apskr.
rui
baigiantis
ir
po
karo,
____
________
j
niuje. Ant:
ir nužudytas kaip Berijos
K ra už lys Juozas.
TamaŠJu.
bendrininkas. Nubaudė ji iki 1946 metų, kaip jau mi- Kubilius Albertas,
neto,
vadovavo
Lietuvos
;
Motieji.us
. >..
tie, kuriems jis tarnavo.
Kuprienė (Kuprys) - Macevi.
antram susovietinimui. Už čiūtė Vincė, Petro duktė, iš m Rn ei nių :’7'Vr.
Tikra likimo pašaipa.
“nuopelnus” Lietuvoje bu Skuodo.
' Utverkis (C;,)
Kuo buvo Dekanozovas vo
pašauktas 1 ck sekreto
Harmar ;’!<> Ba.
Lietuvoje 1940 metais, tuo riatą ir paskirtas “Agit- Marks Ona ir jos tėvas Pykys, jVauras Ko:
gyveno Washington, Pa.
buvo Suslovas 1944-46 me
propo” vedėju. Netrukus Paliušis Jurgis Juozas, Juozo ’nus, iš Nar .-rišlu
tais. Raudonoji armija, vo renkamas 1 politbiurą, vie
vai.. T •' iu a
'•
kiečių gynybai silpnėjant, nerius mętus (1949-50 m.) sūnus, gimęs 1918 m., iš Lietu
stūmėsi j Lietuvą. Tuoj iš išbuvo partijos orga n o vos grįžo į Pittsburgh, Pa.,
Astašaitis Algirdąpaskos sekė Kremliaus “a- “Pravdos” vyr. redakto 1939 metais.
Petroliūnas Adolfas, gydytojas. sūnus. •
paratas”, kurio uždavinys
rium. Bet jau ir prieš tai Pykys ir jo duktė Marks Ona, studijavo meč i<: ! •
buvo Lietuvoje antrą kar buvo laikomas vienu iš vy
Bujanausk‘‘ nė tą Įkurdinti sovietini reži riausių “partijos ideologų”. gyveno Washington, Pa.
mą. “Aparato” branduolį Po Ždanovo mirties tęsė Valužis Aleksandras, Juozo sū Ona ir sūnus B”
nus, gimęs Cicero, Iii. 1916 sys.
sudarė Lietuvos komparti
šiojo griežtą “partinę li m., balandžio mėn.
rinskis Kazimiera -.
jos vadovybės išlikę parei niją”.
Vilimas (ar Viliumas) Vladas, km.. Varnių vai.,
gūnai. O jiems vadovavo
Daukšic:’-’'
Dar pažymėtina, kad kilęs nuo Kruopių.
M. A. Suslovas. Vadovavo
taip, kad visuomenėje jis ne kas’kitas, o Suslovas iš Vinkšnelis Jonas, Petro sūnus. ras Daukša Vaciu1.:
Gorauskas-G rokai
* * *
buvo mažai pastebimas. už kulisių eilę metų vado
Bet jo galia buvo visuotinė: vavo Komintemui. Ne kas Alenckas Antanas , Juozas ir ’Kaziauski* uo-D
Jis buvo visasąjunginės kitas, o Suslovas redagavo Vincentas, Jurgio ir Elzbietos borą, iš Svaronių
Kisiunaitė Elena
kompartijos vadovybės į- ir Tito' pasmerkimo rezo sūnūs.
galionis Lietuvos reikalams. liuciją.
čekanauskienė - Aleknavičiūtė Kisiunas Stasys, j
Lenartavičius Sta.
Lietuvos Komunistų Parti Net ir Stalinui mirus, Ona, Liudviko duktė.
Domininko sūnus.
jos pirmuoju sekretorium r
Danėnas Antanas ir Danėnaitė.
Suslovas
“išliko
kurs
e
”
.
Lukošo
V
buvo ir liko Sniečkus, bet
Drumstienė Anastazija, Stasio
Vėl
jis
veikia
iš
už
kulisių
ne Sniečkus, o Suslovas ir tik retkarčiais jis ma vaikai ir Drumsta Motiejus. liksas. Prano s
valdė Lietuvą 1944-46 me tomas foto nuotrauko j e Dilbaitė Otilija, mokytojavusi Čikagoje.
Martišienė. D •
tais, daugybę Lietuvai
—greta Chruščiovo. Kad Zarasų apylinkėje.
tiek vargo, ašarų ir kančių
Jančauskienė- Nakvasaitė Ona. Upynos m.. Skaud
jaaonva
mvnvciv m *
MeikHas JūTijori:
atnešusiais metais.
d. ji atsiuntė j Vilnių atsto Jankauskienė - Ambraziūnaitė Daktarių km.. Y’
Publicistas H. J. Eitner vauti Kremlių Lietuvos su- Juzefą, Simono ir Elzbietos
Motušaitė
žurnale “Ost-Europa” (Nr.1 sovietinimo dvidešimtmečio duktė.
6) šitaip apibūdina Suslo- sukaktyje—tai buvo ne tik Kletke- Kinderytė Valerija, Ona. Jono dūki e*? :
los km., Skaud- ’ - '
vo vaidmenį Lietuvoje:
sovietinio imperiali zmo Vinco duktė, ir vyras Albertas. Panavas I'<
“Raudonajai ar m i j a i simbolis, bet ir pasityčioji Kovas Jonas, iš .Lieplaukės, gyveno Ha • ’ ’ C<
Telšių apskr.
vykdant antrąją Lietuvos mas iš Lietuvos tautos.
Poteliūna-s Ji
Meiliūnas Jonas ir Petras, Si
okupaciją , Suslovas nuo
gyveno Buer><; . ' -•
mo sūnūs.
1944 m. pabaigos iki 1946
noje.
Ozutienė-Chachlauskaitė Palio.
metų perėmė Maskv o s
Račkausk
centro komiteto “specia ESTŲ DAINŲ ŠVENTE nija ir jos sesuo Rimkienė Ste
14

laus biuro Lietuvos reika
lams” vadovavimą. Eida
mas tas pareigas, jis vado
vavo masinėms deportaci
joms ir naikinimo akci
joms—biologiniam
kraujo
nuleidimui, nuo kurio Lie
tuva nė iki šiandien dar
nėra atsigavusi”.

Aišku, ir estai turėjo
džiaugtis” jų tėvynės pa
vergimo 20 metų sukaktimi.
Liepos 20 d. ir Esijos sosti
nėj Taline buvo surengta
Dainų šventė, kurios pro
gramoj buvo estų ir rusų
dainos.

Visa Suslovo karjera yra
Šia proga galima primin
paženklinta “speciali a i s ti, kad estai jau 1869 me
pavedimais”. Kilęs iš Sarato tais Tartu mieste surengė
vo gubernijos (gimė 1992 pirmąją Dainų švnetę. Ta
m.), jau 16 metų amžiuje šventė labai daug prisidėjo
susideda su komunistiniais prie estų tautinės sąmonės
jaunuoliais, kurie terori pažadinimo ir nepriklauso
zuoja valstiečius. Revoliu mybės siekimo. Ji buvo
cinei veiklai užsibaigus, baigta daina: “Mano tėvy
lanko Įvairias agitatorių ne, mano laime, mano
mokyklas. Pasirodo uolus. džiaugsmas”, kuri vėliau
Stalinas juo susidomėja ir | buvo parinkto nepriklausopaveda 1931 metais jam • mos Estijos himnu.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
(Licensed fcy INTOURIST)

PASKUBINA JCSŲ SIUNTINIUS JŪSŲ DRAUGAMS IR
GIMINĖMS I BET KURIĄ SSSR DALI
Siuntiniai Apdrausti
•
Pristatymas Garantuotas
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA
Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius

MOŠŲ SKYRIUS:
Tel. PL 6-C766
WATERBURY. CONN6 John Street
Tel. DA 4-4401
PHILADELPHIA 41, Pa. 4925 Old YORK Rd.
SPRINGFIELD, MASS. 1716 Main St.
Tel. RE 2-7163
NEWARK, N. J.
428 Springfield Avė.,
Tel. BI 3-1797
NEW YORK 3, N. Y.
39 Second Avenue
Tel. AL 4-5456
BROOKLYN 7, N. Y.
C00 Su tter Avenue
Tel. DI 6-8808
2222 W. Chicago Avė.
Tel. BR 8-6966
CHICAGO 22, ILL.
2683 W. 14th Street
CLEVELAND 13, Ohio
Tel. TO 1-1068
99 Main Street
Tel MU 4-4619
PATERSON 1, N. J.
Tel. FO 3-8569
LAKEWOOD, N. J.
126 4th Street
VINELAND. N. J.
W«t Landis Avė. (Greek Orthodoz -------Ruildinj)
n»)
1015 East Carson St.
Tel. HU 1-2760
PITTSBURGH 3. Pa.
22 Carlstad Street
Tel. SW 8-2868
WORCESTER, Mass.
NEW HAVEN. Conn.
6 Day Street
Tel. LO 2-1446
9350 Jos. Campau
Tai. TR 3-1666
HAMTRAMCK, Mich.
Tel. FI 6-1571
SAN FRANCISCO, Cal. 2076 Sutter Street

Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniais, ieitadieniais
ir sekmadieniais

i

i

Vil-

>

.
.

Aglinskas Vytas, Adomo sūnus.
Ambraška Vacys, gyvenęs Ka
zokų km., Surviliškio vai., Kė
dainių apskr.
Ausevičienė—Dėdelytė Ona, iš
Totorkiemio km.,
Kaupiškio
vai., Vilkaviškio apskr.
Biekšienė-Aukštuolytė Marija.
Jono duktė ir vyras Biekšis Adomas.
Demantavičius Antanas, Kazio
sūnus, iš Dainavos km., Kauno
apskr.
Jacevičius Juozas ir jo sūnūs
Aloizas ir Juozas.
Jankauskaitė Julijona ir jos
sesuo Maskaliūnienė Zuzana.
Juozo dukterys.
Kastantinavičienė,
gimining a
Jankauskams.
Kemeza Andrius, žmona Pranė f
ir sūnus Mindaugas, 1945 me-j(

»

aukš. mokykloj Montrealio Lie
tuvių Dramos Teatras vaidina
“Milžino paunksmėje.” Rengia
Laisvės Varpas.

Yra tokia pasaulinė orLapkričio 20 d. Lituanistikos
•r izacija, kui i jungia apie
75 i rotestantų, pravoslavų ! nokyklos banketas Lietuvių
po
■ ■ r 1 •.‘ikonų bažnyčias. Or- Piliečių Draugijos didž. salėje.
animacija vadinasi World
.
•
' •ųir ii of Churches. P-erei- Lapkričio 27 d. Žalgirio mūLr. savaitę tos organizacijos-šio 550 metų sukakties minėjic«-nt alinis komitetas posė- mas Lietuvių Piliečių Draugijos
' ,vo Škotijoj ir tarp kitų didžiojoje salėje, rengia ALTo
klausimų svarstė, kaip iš- ‘skyrius,
naikinti “aviu voerma” sa-!
•
Gruodžio 2 d. 8:30 vai. vak.
organizacijos ribose,
“Avimis” visų bažnyčių Jordan Hali Prudencijos Bičkieva lovai vadina eilinius ti--nės koncertas. Rengia Pabalrajuosius. Visos bažny t iečių Draugija.
čios deda pastangas pavi
lioti juo daugiau “avelių” iš
NAUJOS KNYGOS
’ i n: bažnyčių i savo gardą r
tame “vidaus misijų” bi-v e nasiŽA-mi ir tos bažnv-1 .Svin>Ho muzikanto kejiočios. kurios yra susimeti1 knyg'' Parase
Tamulaitis,
iliustravo Aldo
kas, SIOS Į minėtąją' “pasaulinę
na Simutytė, 85 pusk, kal
tarybą.”
ina
$2.50.
A ištarusios “aviu vogiTai gražiai išleista kny
" reikalą, pasaulinės taga,
įnašas į ..mūsų
: v: o- bažnyčios nutarė ši ta . . didelis
,
x
-larvii ir priėmė eilę patari!
skurdzų vaikų litera
jir isi jungusioms bažny- turą. Gera dovana vaikams
nūs. Kiek tu nutarimu visokiomis progomis.

neparaėgs
knygos, jis jos neskaitys ir
Jei

Aš Antanas Vidmanas (A. Whitman)
ieškau savo giminių ir pažįstamų.
Aš kilęs iš Girininikų kaimo , Šila
lės par. Tauragės apskr. Rašyti:
A. Whitman
(84
P. O. Box 363, Arlington, Ore.

Vedybos
Vidutinio amžiaus vyras, turintis
namus ir kiek turto, vedybų tikslu
ieško tinkamos moters, kuri norėtų
gyventi Floridoje. Rašyti:
P. O. Box 47 — <504
(84
Miami, Fla.

DĖMESIO VISIEMS
Pranešame Moterims ir vyrams, kas
turi galvos odos nepagydomų ligų:
Votis, šašus, Pleiskanas, Plaukų slin
kimų, Niežėjimų, Lietuviškoj vaisti
nėj gaunami vaistai IŠGYDO 100%.
Vyresnio amžiaus atgaunama jauny
stės plaukų spalva. Jeigu tie vais
tai neišgydytų, pinigai gražinami at
gal. Patyrę tų vaistų gerumų, pa
tarkite
giminėms, kaimynams ir
pažįstamiems.
Pagal užsakymą prisiunčiame paštu
apdėtu mokesčiu. Vaistams siunti
mui giminėms duodame didelę nuo
laida. Tie vaistai gaunami tik LIE
TUVIŠKOJ VAISTINĖJ,
2458 W. 69th Street, Chicago 29. 1>L

TRUKŽOLĖS
Trukžolių šaknis
nuo patrūkimo, no
krutinę skaudėji
mo, palengvina atkosėjimą, suteikia
prakaitavimą ■ ir
priduoda geresnį
apetitą. Svaras
$3.00.

TURIME LIETUVOS
ISTORIJA

LAISVĖS VARPAS
X
<’'>s Anglijos Idetuvnj

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947
psl. kaina $12. Kainą pakė
lė leidėjai.

: ' • n«" Ralio Programa
V KOX. 110' .ik eiklių
f-'.-am -- »ham Mass.
S ?i»ia<::«'Ria.s

t

S'T; i 9 vai. ryto

v; •/sėjas—p. viščinis

•!

Banks St.

BROCKTON 18. MASS.
Tel. J( niper 6-7209

C <—« - 5

as

į z ' • vių

ž

V -CS

j
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Amerikoje

z
ž
.
--m
ir:--’ ’ei-.viskam daroui, au idėja ž
Jungia 1:
. ;i lietnvybę ir remia ko- t•
ią, rt-pi*1
tautinį so
ties.
į
laisvos i
vas dėl i- z
t-'- UBĄ IKI 510,000SLA GY
I
A,.;; a;-; ..’AUbA iki $10,000 dešimčiai 1
SLA— 1 - •.
•n \ . . ai r.aud.nga jaunimui- Po 10 ar ž
ir dvideširor ;.•
- r .i i i Ina apdraudos sumą.
Z
20 metų ; r
a- d: .ruda—rimtas aprūpinimas atel- (
SLA—m
į
čiai.
SLA—S'.
: ATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ f
ž
pašalpos iki $325 į mėnesį.
apdrau . ‘i
z
SLA
: ■X—SAL31, NELIEČIAMA lr NEPRA- į
RASTINĄ. SI
r • va r a l.'ūti nuo gimimo dienos
Į
gilios
ž
Daugiau
' a :
ir apdraudas galite gau- (
ti SLA kuop
'
visose žymesnėse lietuvių ko- :
b>r.įjose ir SL
mtre. Rašykite tokiu adresu:
t•

Iki

Dr- 'M. J. VINIKAS
307 VVesi 30th Street,

jaunas

uaugęs. Todėl tėvai turi
parūpinti vaikams ko dali
nau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti
šias Jaunimui tinkamas kny
gas:

> -

j
n

S’.’.sivr/

KNYGOS JAUNIMU!

1954 metais Indijoj vie• «: mažoj geležinkelio sto-!
i. je prekių vagone buvo PARENGIMŲ KALENDORIUS
uustus 8 metų vaikas, kuris
PASAKĖČIOS,
A.
Giedrius,
nekalbėjo ir to dėl negalė Rugsėjo 25 d. Moterų legio knygoje yra 37 gražios pasa
ki nurodyti nei savo tėvų i nierių banketas Lietuvių Pilie kėčios. 175 psl.. kaina $2.00
DVYNUKES, N. Butkienės ačių Draugijos maž. salėj.
n« i gyvenamosios vietos.
pysa kaitės valkams, 34 psL,
•
Vaikas buvo pasiųstas i,
kaina ....................
$1.00
’i-.o-'inę, kurioj ir šiandien] Spalo 9 d. L. Bendruomenės JŪRININKO SINDBADO NUOįdomūs pasakojintei
b ’ra gydytojų priežiūroje, i banketas Lietuvių Piliečių Dr- TYKIAI,
jaunimui,
108 psl., kai
žymus anglų gydytojas, jos didžiojoj salėj.
na ................................. $2.00
NAKTYS KARALISKIUOSE. Liu
' j i laika sekęs ta vaika, į
do Dovydėno apysaka. 188 pąL,
pareiškė, kad jame yra iš- Spalio 23 d. BALF’o banketas kaina .......................................... $2l00
KARVELIAI. Aloyio Ba
• i laukinio žvėries in- Lietuvių Piliečių Draugijos di MĖLYNI
rono apysakaitės vaikams, 69 psL
kaina .......................................... $1.40.
Buktai ir kad nėra abejo- džiojoj salėj.
•
s ji esant žvėrių užaugin
Spalio 30 d. Skautų Tėvų Ko
tu kur nors džunglėse,
Jieškojimai
.ei.iausia tos apylinkės miteto banketas Lietuvių Pilie
čių
Diviugijos
didž.
salėj.
vilkų.
Vižlenskaitė-KINAITIENĖ Natalija
Vaikui duotas Romulo
Lietuvoje ieško garo dėdes Stasio
Lapkričio
6
d.
Sandaros
Mo• auras. Jis jau atsimena tą
Vižlensko, Prano sūn., gimusio Prykaime, Simno vai. apie 1903 U.
\ rdą ir medicinos perso- įterų Klubo banketas Lietuvių Kadaise
gyveno New Yorke ar Broo
-i Vi 'yra palankus, bet iki,PiliečiV Draugijos maž. salėje. klyne. Jis pats ar jį žinantieji pra
šom rašyti:
šiol jis dar nemoka kalbėti
Kinaitienė Natalija
(35
Kaunas, Lenino G-vė Nr 1, bt. 5
vaikšto rėplomis.
Lapkričio 13 d. So. Bostono
USSR — Lietuvos SSR

‘NE3EV0KIM AVIU’

fanija, Antano dukterys, iš .Jos gim. 1925 m.
Kaune.
vainių.
Į.
Pavilionis Kajetonas, Jono sū- žemaity: .
nūs ir jo sūnus Edvardas, gy-’-a- \ inco
veno Cleveland, Ohio, 1436 ; Bartininkų
apskr., vyr;
Russell Rd.
Ropius Norbertas, Petro ir Ma- * vaikai A<!c*2,

rijonos sūnus, kil. Kaleniškės
km., Dūkšto vai., Zarasų apskr.
Sieg Heinrich ir jo seserys Anni Maria, gyvenę Klaipėdoje.
Steponavičius Benedikta, Mato
ir Domicėlės sūnus, iš Anykščių
m., Utenos apskr.
Taraškevičius Albertas, gimęs
Kuktiškėse 1902 m. balandžio
13 d.
Vaičiūnas
(White)
Andrius,
Juozo sūnus, gyveno Springfield, Illinois.
Valinčius Vincas* iš Buleviznos.
Varneckas Matas, Mato sūnus,
išvežtas iš Aleksoto 1944 m.
Vyšniauskas Vincas, iš Aleksandruvkos.
» ♦ »

Puslapis septini—

jo. n- sT’JJ

(

Ncw York 1, N. Y.

l

Laukinių žemuogių Lapsi
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo uisisenėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

Mes nesiunčiam per C. O. D.
Atacanderis
395 Broadway
South Boston 27, Mass.

MIELI AMERIKOS LIETUVIAI!
Lankydamiesi Montrealyje nepraleiskite progos užeiti į
D. L. K. VYTAUTO KLUBĄ — 2161 St. Catherine SL East,
kuriame atsigaivinsite pasirinktais gėrimais, susipažinsite
su vietos lietuviais ir tuo pačiu paremsite virš 50 METŲ vei
kiančią lietuvišką užeigą. Maloniai kviečiame!
Užeiga atidara kiekvieną dieną nuo 1 vai. iki vėlybos
nakties.
Klubo Valdyba

IlIi j

TfiMK-T .TVIT SVTnUM-|T HnfUĮb i ii i ■

MH4

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

9 Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
9 Laiškams antgalvių
9 Programų ar plakatų
9 Bet kokiai pramogai biletų
9 Draugijoms įstatų ar blankų
“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay, So. Boston 27,

Mrm«

Nr 84, Rugpjūčio 24, 1960

KELEIVIS ,SO. BOSTON

Puslapis aštuntu

| Nauja šluota švariai šluoja,
kad užpirktas didesnis kiePARDUODAMI NAMAI
■kis
prekių dar pigesnėmis
; bet sena žino visus kampus.
Dorchestery 11 kamb. , 3 vonios*
karštas vanduo, aliejaus šildymas, .kainomis negu iki šiol, ir jos
žmo-.
Airių patarlė
nau :as stoga<, garažas 3 mašinom,

Kapočiai Kanadoje

Dr. A. Kapochy su
pui iam stovy tuoj pat galima gy bus parduodamos savikaina
ra atostogauja Kanadoje'
venti. Tinka didelei šeimai, arba iš (norintieji galės patikrinti
pas savo žmonos btolį Šu-.
nuomoti 4 mačus apart. Mirus savi
GAVOME NAUJĄ
ninkui įkainuotas tik $6.500. Kreip pirkimo sąskaitas), nes ši
kį, gyv.. Sioux Lookout,
tis: 74 West Cottage, Dorchester 25
ŽODYNĄ
nėra suinteresuota
Ontario provincijoje. Jie
Telefonas: Hl 5 2337.
‘ įstaiga
turėti pelno iš parduodamų
! iš ten rašytame laiške
.
Lietuvaitė atvažiavo
Didžiausia* keliauninkas
prekių.
sveikina visus keleiviečius. Lietuviška* angliška* zo (
BALALAIKOS
MOKYTOJAS
iš Lenkijos
pirmą kartą Bostone
Rašo, kad dabar nuo Bos-,<*5^ paruošė Vilius Pele-'
į
Šiuo būdu siuntėjams su
raitis,
566
puslapiai,
kaina
Reikalingas mokytojas mokyti nia- sitaupys daug išlaidų. Gali
tono esą už 2,000 mylių.
ne groti balalaika, šaukit BI 4-7876.
, ar rašykit Bnx 12 A, Foreign I.an- ma pasirinkti įvairių vilno
Rugpiūčio 10 d. iš LenRugpiūčio 16 d. mūsų
Į ____
Bostoną grįš į-ugsėjo $4.IMI.
guage Newsp>n£rs, 176 Federal St.,
nių, rajano, taftos medžia
įstaigą aplankė Don Ku- kijos atvažiavo Marija Al-Įm$n pradžioj?
gų,
import. impilams medž.,
raitis su Jonu Joniku iš ma Košytė, ir apsigyveno
PARDUODAMI NAMAI
Dorchestery
St.
A.argarct
parapijoj,
pas savo tėvų gerus bičiuodų, megztinių, itališkkų ki
Chicagos.
Atvažiavo, susižeidė,
J šeimų, 6-6-6 namas, 3 naujos sinPRANEŠIMAS
n
„
liūs Gedmintus Dorchestekos,
3
balti
pečiai,
3
nauji
kabin.,
i
limų ir lovoms užtiesalų,
išvažiavo *
Kaip žinoma. Don Ku
'! autom, karšto - saito vanduo, 3 at- j
skiri šildymai aliejų. Visi liūtai puiGlobė Pai'Cel Service, skarelių ir kt
raitis yra sėkmingas verskiam stovy, preky ir užpakaly por_ .
.
j-•
■ * _»
Frank Norvaišas iš Chi ėiai, naujas stogas. Pigiai ael grei- kurios
(Skelb.) (—)
veaejas yra J. Atlo
lininkas (Buick automobiM. Košytę su tėvais į
to pardavimo. Kaina $15,3<>0. šaukit
•
•
cagos,
atvažiavęs
savo
se

lių pardavėjas), apvažinė- Lenkiją atbloškė karo vieaviniuką co 5-7741.
monis, praneša siuntėjams,
jęs kelis žemynus, prieš ka- sulas. Jie gyveno Dancige. sers Marijos Strazdienės
Siuvykla ir Valykla
rą du kaitų lankęsis Lie- Ji Lenkijoj baigė gimnaziją aplankyti ir jos bute taip
(Custom* Tailor Shop & Cleaaer)
tuvoje, norėjęs ii-po karo ir studijavo chemiją Var- nelaimingai pavirtęs, kad
Trans--Atlantic Travel Service, Ine.
LIETUVIS SAVININKAS
Lietuvą aplankyti, bet ne- šuvos universitete. Be to, net 3 savaites turėjo išgulėti
392 W. Broadway, So. Boston
gavęs leidimo savo gimtinės ji yra ir šukosenos specia- j Carney ligoninėj, praeitą 390 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764
Telef. AN 8-2125
ATI
DAR
ŠEŠTADIENIAIS ir
pamatyti, lankėsi Sovietų listė.
savaitę išvažiavo namo, bet
Kreipkitės kelionių ir atostogų į Europą ir kitus KASDIENA PO
5 VAL. VAKARO
Sąjungoje ir grįžęs savo
Nors maža apleidusi Lie- dar ir namuose gaus ilgo- užjūrio kraštus reikalais. Pampiname biletus lėktuvams, Pasirinkimas gatavų
drabužių,
vyr. kelnių ir kostiumų
įspūdžius surašė knygoje tuvą, bet lietuviškai kalba kai sužeistą kaklą gydyti.
rezervacijas viešbučiuose ir atliekame kitus kelionei rei
Sav. Gedas Puodžius
“Anapus geležinės uždan- be jokio akcento.
kalingus
patarnavimus.
P.
Ketvirčiai
minėjo
gos”.
Jos tėvas gyveno ATneriauksinę sukaktį
Įstaigos vedėjas Jonas Adomonis
Bet tas didelis kėliau- , k°J» pirmajame pasauliniaGR 9-1805 ir AN 8-9301
ninkas iki šiol dar nebuvo me kare dalyvavo fronte,: KUffpiucl0
Q musų
Rugpiūčio
20
d.
mūsų
sebuve^ Bostone Ši kaita P° karo ^7ZO 1 Lietuvą.
Kugpiucio
o. musų se
Dengiame Stogus
1
DU.V.
7
*aixą
t ;ptllvojp
ra pnetehai ir buvę kaimySIUNTINIAI I LIETUVĄ
pasileidęs prie Atlanto pa-;
J kaįp naiPeties ir Elena KetvirIr Taisome Juos
kraščio iš Niujorko jis at- Įa^s valsčiuje,
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
čiai
minėjo savo vedybinio
ŽVYRU ir SMALA TAISOM
vyko į Bostoną, čia pasiva- Į™’11510 Amenkos piliečio
Kviečiame visus naudotis greitu
Taisome, šingeliuojame, den
gyvenimo 50 metų sukaktį.
patarnavimu patikimos įstaigos
žinėjęs po miestą, aplankė }r karo vetei ano duktė ji
giame aliuminijum ir dažo- I
Draugai Ketvirčiai dabar
mūsų įstaigą. Sako, būtii -1 Amei įką atv 3 ko be kvome iš lauko sienas.
Prista‘ymas garantuotas
gyvena Floridoje, Gulfport
Free Entimates
Bostone ir neužsukti į Ke- itos'
Siuntiniai apdrausti
♦ ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO
7, 60th St., prie St. Peters
Du broliai lietuviai
leivį, būtų tas pats, kas
burgo. Ten jie ir minėjo sa {Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- tt J Charles
ir Peter Kislauskai'
būti Romoje ir nepamatyti Šių metų Subatv&kariai vo vedybų auksinę sukaktį. {mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti
Ji
Garantuojame gerą darbą |
popiežiaus.
______
Minėjime dalyvavo sūnus J riežtuku nuo $1.65 už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu. ♦i
Kenonė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.
Malonu buvo su tuo diKomisija . Subat vaka- Edmundas L. iš So. Bostono
deliu mėgėju keliauti nors !įams Rengti praneša, kad kur jis veda plačiai žino
KAIP TIK JUMS!
trumpai pasikalbėti. Į Chi- Ji Subatvakarius rengs ir mą aukso daiktų ir elektros : General Parcel & Travel Co., Ine.
The Baltic Fuel Co.
cagą jis išvažiavo kitu keliu ; toliau. Ir šiais metais jie prietaisų krautuvę, ir anū ! 359 W. Broadway, So. Boston, Mas*. Tel. AN 8-5040
dabar pristato aliejų
bus kiekvieno mėnesio tre kas Lawrence.
—pro Toronto.
visame Bostone
čiąjį šeštadienį, būtent:
Petras Ketvirtis neseniai Įstaiga atdara:
• žemos kainos
lart_
IUgJCjO
Opauv
sirgo, buvo ligoninėj, kur Kasdien 9 A.^M. = 6 P. M.
® 24 valandų aptarnavimas.
Kalbės dr. S. B&čki*
kričio 19 ir gruodžio 17 d. jam padaryta operacija, bet šeštadieniais 8 A. M. - 4 P. M.
• 20 metų patyrimas su alie
--------Į Atidarymo programoj e sukaktuvėms iš ligoninės
jaus krosnimis
Rugsėjo 10 d. rengiamas, rugsėjo 17 d. bus drabyme- jis pasveikęs grįžo namo.
• Darome visus įrengimus
Tautos dienos minėjimas, i čio ir rudenio poezija.
Ir mūsų geriausi linkėji
• Veltui išvalome ir aptar
kuriame kalbės dr. S. Bač- j
--------------------------mai draugams Ketvirčiams
naujame ”bumerios.”
kis, neseniai iš Paryžiaus
jų auksinės sukakties proga, j TAUPYK DAUG $ $ $ $ JGSŲ KURO IŠLAIDOSE
Po 10 d. rado negyvą
Apšildymas
- Jums bus pigesnis,
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
atsikėlęs į Lietuvos atsto- ■
______
jei šiais metais šauksite
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku
vyt^ V/ashingtone, o taip I R
iūžio 16 d
BALTIC FUEL CO.
Bostono spaudos
UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
pat Lietuvos garbes konsu- bute rastas
GR 9-5590
darbininkų sukakty*
f',3
7. ’■ mun,nę Bražinskas, apie 70 metų
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
dah atliks solistai .r komp. am£
Rugpiūčio 23 d. “Vyties”
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ
J. Gaidelio vadovaujamas pl
redaktorius 'dr. Juozas LeiApsidrausk
misrus choras.
,
monas užvertė savo gyveni
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
velionis buvo persiskyręs mo knygos 60-jį puslapį,
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦
t
|
aptarnavimas visiems mūsų reguliarišMinėjimas bus So. Bos- ir gyveno vienas, to dėl ir o liepos 4 d. “Draugo”
| Draudžiame nuo polio, viso- »
tono aukšt. rnokyklo j e apie jo mirtį tesužinota tik
kiems aliejinio kuro kostumieriams
bendradarbis
Kazys
Moc

,kių kitokių ligų ir nuo neiai- }
(Thomas Park).
tada, kada iš jo buto pra kus minėjo 50 metų sukaktį.
* mių (ugnis, audra ir kt.) ..
dėjo dvokti. Tada namų
Visais insurance reikalais
'
savininkas
pašaukė
polici

45
DORSET
ST^
DORCHESTER
kreiptis:
Ponių ir panelių dėmesiui
Babužkinaitės baleto
Naktį, Sekmadieniais ir švenZ?
ją,
kuri,
duris
atidariusi,
BRONIS KONTRIM
studija
tadieniais ŠAUKIT
O-l£U4
rado Bražinską mirusį. Spė
Justice of thePeace—Constable
Ponia Monika LembertieNauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
598 E. Broadway
Balerinos T. Babuškinai jama,
. . kad jis buvo miręs nė, prieš 5 metus sėkmingai pagrindų.
So. Boston 27, Mass.
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
tės-Vasiliauskienės Bostone Plles
ienų.
baigusi vieną žymiausių
Tel.
AN 8-1761 ir AN 8-2483
vedama Baleto Studija po
grožio akademijų: “Wilfvasaros atostogų vėl prade
Sveikino ii Colorado
red Academy Hair and
da veikti. Nuo rugsėjo 6 d.
Beauty Culture” ir visą lai
priimami nauji mokiniai,
Simonavičiai ir Zabičiai, ką toje srityje dirbusi, nuo
; Dažau ir Taisau į
sudaromos klasės prade- kurie pasiiyžo visą Ameri- šio rugpiūčio 15 d., savo na
*
* Namus iš lauko ir viduje. <
dantiems ir jau balete pa-. ką apvažiuoti, rugpiūčio 14 muose 595 E. Broadway, So.
* Lipdau popierius ir taisau*
žengusiems ir tęsiamos pa- d. buvo Sterling, Colorado. Bostone, atidarė modemišJ viską, ką pataisyti reikia.
Lietuviška
Ti
kr
a
Vaistinė
Naudoju tik geriausią
mokos pereitų metų mo- Iš ten atsiuntė sveikinimų, kai įrengtą “Mnoa’s BeauParduodame
tiktai
vaistus,
išpildome
gydytojų
re

medžiagą.
•
kyklos lankytojams
Rašo, kad aplankė Antosę ty Salon.”
ceptus ir turime virus gatavus vaistus#
JONAS STARINSKAS
Mokyklos adresas:
ir Juozą Rašimus, gyv. j Ponios ir panelės, norinlurirne vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
220 Savin Hill Avė.
126 Massachusetts Av., Sioux City, Iowa, ir rugpiū- čios gražiai ir moderniai at- tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
►
►
Dorchester, Mass.
stų
nuo
reumatizmo,
atraiėio,
strėnų
gėlimo
ir
kitų
ligų.
►
Boston, Mass. Telefonas: ičiolo d. išvažiuoja į Colo- rodyti, prašomos skambinti
♦
Jei reik vaistu—eikit j lietuvišką vaistinę.
Tel. CO 5-5854
CO-7-9845.
rado kalnus.
telefonu AN 8-0699.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.,

FORTŪNA FUEL CO.

B The Apothecary

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
i
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397 A WEST BR0ADWAY
SO. BOSTON' 27, MASS.
Telef. AN 8-2718

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

Per 11 praktikos metų įsigijo gera vardų bei repu tacija sąžiningai ir greitai patarnaudama savo klij<ntams. Visi mokesčiai sumokami čia ir gavėjas nieko noprimoka.
Kviečiame aplankyti PACKAGE EXPRESS FIRM \ ir į.sįtikinti didžiuliu pasirinkimu įvairiausių prekii., taip pageidaujamų už geležinės uždangos. Parduodame 25—400 žemiau normalios kainos.
VAISTAI užsakomi be jokių receptų, oro paštu pasiekia per 10—14 dienų.
PINIGUS siunčiame kursu 1 doleris lygus 10 rublių.
Štai visa eilė standartinių siuntinių:
1. Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams su pasiuntimu tik už.................................. .............. $20.00
2. Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams iri paltui už............................ ... .......................... $30.00
3. Vilnonės angliškos medžiagos 5 kostiumams t ik už ...._ .............................................................. $65.00
4. Pusvilnonės medžiagos 5 kostiumams su vis ais priedais už......................... ............................... $46.00
5. Trys vilnoniai kostiumai ir 2 paltams medžiagos tik už.......................... 7 ........................ ..$55.00
Taip pat siunčiame ir standartinius maisto siun tinius.
Pagal nauja »š INTOURIST gautų leidimų dabar galima pasiųsti įvairius elektrinius reikmenis,
kaip antai: elektrinius lygintuvus, radio aparatus, valytuvus, patefonus ir t. t. Suinteresuotieji visais
reikalais prašotne kreinUs į

PACKAGE EXPRESS

A TRAVEL AGENCY, INC.

South Bostone, Mass. ir
KIEKVIENAM SIUNTINIO SIUNTfcJUI DUOD AME VELTUI 1 MIRĄ
DARIU) VALANDOS: Kasdien nuo S:3« ryto iki S:3S valandų vakaro;
šeštadieniais nuo •» tai. ryto iki 4 vai. po pietų.

KOJINIU

ijunynnmiiununj

Charles J. Kay

g

LIETUVIS
Plumbing—Heating—Gas—Oil

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 (Insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius
kreipkitės į
REALTOR
597 E. Broadway
South Bostone
Saukit nuo 9 iki 7 vai. vai.;
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. Pasakantis
Dr. Amelia E. Rodd
OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais ofisas ■ uždarytas

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY
South Boston, Mass.
Office Tel. AN 8-0948

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

I Gazo šilimų permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839

Rūpestingai taisome laikrodžius,
žiedus, papuašalus

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

12 MT. VERNON STREET

379 W. BROADVVAY

390 West Broadvvay. So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.

DORCHESTER 25, MASS.

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitų anmoKa siuntėjas.

VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
MŪSŲ 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 garima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel.
pa dėžėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
22 svarų siuntinius

Visi siuntėja: įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sii INTURISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki » vai. vak., ketvirtadieniais nuo
9 vai. F) to iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo K ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDftJAS: JONAS ADOMOMS

sissasssssssssesoesrfcsssa
PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai
So. Bostone, L ir 4th St. BAž
4YC1OJE įvyksta pamaldos lie
.uviams protestantams. Pamal
las laiko teologas A. JURft
NAS.
A. Jurėnas yra Harvarde
universiteto doktorantas ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą,
ooooeoooooeeooooi

j

Praną Lembertą 1

r " • ■ ? .?■ •m-'ir
,wrarai
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

• sai& .

ĮSTAIGA LIETI VDKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI

Hartforde, Conn.
NYLONO

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

RADUO PROGRAMA

Flood Sąare
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA

628 EAST BROAI)WAY
SOUTH BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148
Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms
Stiklas langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumlirriams
Visokie geležies daiktai

