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Kačių Koncertu Pasitiko
Chruščiovą New Yorke
Sovietų Diktatorius New Yorke Pasitiktas Labai Nedrau

giškai; Pikti Plakatai, Baubimas Parodė Tikrą Minių
Ūpą; Laivakroviai Boikotavo Sovietų ‘Bomus’;

lr Kiti Komunistų Tūzai Atvyksta ‘Vogčia?

NIKITA XHRl ŠČIOV
JANOS KADAR

1

JOSEPH BROZ TITO

Atskiro Numerio
Kaina 10 centų

55-IEJI METAI

Prasideda Jungtinių Tautų
{domūs Ginčai
Jungtinių Tautų Seimas Pradėjo Posėdžiauti Bo
..Dalyvių; Nepaprasta Sesija svarsto Kongo Bėdas;
Afrikos Tautos Remia JT Sekretorių
Rusų
Puolimus; Antradienį Eilinis JT Seimas.

Į New Yorką šį pirmadie Kanalo Zonoje Kelia
Jungtinių Tautų organi
Sociademokratai
nį atvyko Sovietų Rusijos
zacija negali pabaigti Kon
Panamos Vėliava
Laimėjo Švedijoje go bėdų svarstyti. Pereitos
valdovas Nikita Chruščiov.
Tūkstančiai visokių politi
Sekmadienį rugsėjo 18 d. savaitės gale JT saugumo
Prezidento D. Eisenhownių emigrantų ir bolševikų
Švedijoje buvo renkamas taryba posėdžiavo ir vėl ap
nemėgstančių žmonių ėjo erio įsakymu Panamos ka
parlamentas (atstovų rūm tarinėjo Kongo “klausimą,”
jį pasitikti su plakatais ir, nalo zonoje vienoje vietoje
ai). Rinkimus dar negaluti- bet jokio nutarimo negalėjo
jei policija būtų leidusi, tai šalia Amerikos vėliavos bus
i niais davinias laimėjo soci padaryti. Amerikos ir pas
iškelta ir Panamos respub Pakistanas ir Indija Sovietai tada Grįžti Laose Komunistai
ir su kiaušiniais.
kui neutraliųjų siūlomą re
aldemokratų partija.
New Yorko uosto laivų likos vėliava.
zoliuciją
rusai užvetavo, o
Socialdemokratai šiuose
Pasirašo
Sutartį
Į
Nelaimingą
Kongo
Bando
Pasipelnyti
krovėjai atsisakė iškrauti
Kanalo zona, pagal Ame
rinkimuose sulinko 1,968. rusų pasiūlyta rezoliucija,
“Baltika” laivo keliaunin rikos susitarimą su Panama,
423 balsus ir pravedė į par J kuri griežtai smerkė JT ge
saVaitę Indijos vadas
Pereitą savaitę Kongo rekų bagažus, sako “tegu tie ^ra Amerikos tentonja, Nehru iankosi Pakistane, su spublikos generalinio štabo . Laose,
kur vienas ka- lamentą 116 atstovų (iš 232 neralinį sekretorių D. Ham....
bomai patys velka savo la bet Panama reikalauja, kad jęurjuo Indijos santykiai į viršininkas pulk. Mobutu liuomei\es _ api onas nese- visų vietų). Senajame par marskjold, gavo tik rusų ir
gaminus.” Laivų krovėjai jos suverenumas būtų pripa- nuo 1947 metų buvo rela- įsakė Sovietų Rusijos ir Če- niai
.ai®, Perversmą, ra lamente jie turėjo 111 vietų. lenkų pritarimą. Kadangi
nutarė pasitikti Chruščiovą gintas toje zonoje. Prezi- Lai geri (ginčas dėl Kašmi- koslovakijos ambasadoms mu!no
v1i»T*erav
vS°
Konservatorių partija da saugumo taiyba pasirodė
ii- jo bendrakeleivius dar dento įsakymas siekia nura- ro At.)Dabar po ilgų de- išnykti iš Kongo per 48 va- ^jisybe skelbia kad ka- bar turi parlamente 36 vie bejėgi bet ką nutarti, tai
jūroje baubimais ir pana minti . panamiečių nepasi- j-ybų jr tarpininkaujant landas. Tą patį įsakymą pa- zin. , .J8 .. 31 an PT , ia" tas (turėjo 45); liberalų Amerikos ambasadorius J.
šiais nevisai pritariančiais tenkinimą u* pnpazjsta ti- užsienių įvairiom Įstaigom, kartojo ir Kongo piezidenpartija turi 39 vietas (turė K. Wadsworth pareikalavo,
balsais. Proletarų pasitiki tuliarnų Panamos suvere- pajaStanas ir Indija pasira- tas Kasavabu. Rusai ir če- upę pakartotinai apšaudė jo 38), agrarų partija turi kad tuoj pat būtų sušauktas
mo Chruščiovas greit gal numą Kanalo zonoje.
sutartį apie pasidalijimąĮ kai taip ir padarė, jįe susį- iš haubicų Laoso sostinę 35 atstovus (turėjo32) ir nepaprastas JT seimas Kon
nepamils.
! Amerikoje daug kas yra ■ Indus upės vandenimis lau-, krovė lagaminus ir iškelia- Vientiane. Dėi to I^aosas komunistai turi 6 (turėjo go kiaušiniui aptarti. Ru
sai protestavo, bet jie tokio
Saugumo sumetimais Ni
skudžiasi JT organizacijai. 5).
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negali vetuoti,
kitos laivui ‘Baltika’ prie
Apšaądymas sostinės yra Rinkimuose buvo- spren reikalavimo
Maskva vėliau paskelbė,
todėl
JT
nepaprastas

plauka buvo duota izoliuota “nuolaidumu,” o Panamoje sutartį bus imamasi darbo
daromas kariuomenės dali džiami tokie klausimai, mas susirinko pereitos sei
kad
ji
“
atšaukia
”
savo
am

Indus
upės
vandenis
kana

irgi
nevisi
yra*
patenkinti,
sa
nuo kitų prieplaukų, jau se
nių, kurie nesutinka su ka kaip senatvės pensijos ir kt. vaitės gale ir aptaria Kongo
niai nenaudojamą, o todėl nes kraštutinieji nacionalis lais išvedžioti po laukus ir basadą iš Kongo, iki ten pitono padarytu perversmu
nelaimes.
apleistą, su kiauru stogu ir tai svajoja Kanalo zoną vi Indijoj ir Pakistane pagal “santykiai nusistovės.” Vė ir šaudymas, sako, vyksta iš
liau, girdi, ambasada bus
Suvažiuoja Daug
nemažai purvo. Kadangi sai atsiimti iš Amerikos, o padarytą susitarimą.
Nepaprastas JT seimas
Iš Pakistano Indijos va- į ir vėl grąžinta. Apie išvary- Mekong upės.
Aukštų
Pareigūnų
diena pasitaikė lijanti, tai yra ir tokių, kurie norėtų ir
turi baigti svarstyti Kongo
Tuo tarpu to krašto šiau
atėjusieji Chruščiovą pasi patį kanalą “nacionalizuo- į das Nehru keta atvykti į JT mą ambasados rusai kukChruščiovo pastangomis klausimą iki šio antradienio,
liai nutyli, tik kalba apie rės rytų krašte komunistinių
ti
”
Sueco
kanalo
pavyzdžiu,
seimą
New
Yorke.
kur
šią
tikti oficialūs žmonės turė
į New Yorką suvažiuoja nes antradienį prasideda ei
būsimą grįžimą.
--------------------------savaitę
renkasi
nemažai
vi“
partizanų
”
keli
batalionai
jo lietsargius išskietę priim
linis, metinis JT seimas ir
n
i
! šokių klastų vyriausybių
įsiveržė į Laoso teritoriją. daugelio valstybių vyriau- todėl, jei Kongo klausimas
ti Sovietų šalies valdovą. Strumilin Duoda
įvadų.
Lumumba Vis Gyvas Kai kurie šaltiniai sako, bių galvos ar atsakingieji nebus išspręstas šį pirmaPolicija budriai dabojo,
valdančių diktatoriškų par
Sakosi Premjeras kad įsiveržusių “partizanų” tijų
kad niekas neparytų jokio Statistikos Pamoką
vadai. Chruščiovas atsi ’ dienį, jis paliks eiliniam
MEKSIKA
MINI
SAVO
tarpe
esą
ir
šiaurinio
Viet

nemalonumo Chruščiovui ir
vežė Bulgarijos, Vengrijos, metiniam seimui svarstyti.
150
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SUKAKTI
Sovietų
Rusijos
ekonomi
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karių
du
batalionai.
jo bendrakeleiviams. Laivui
______
Kongo politikierius PatIš visų darinių atrodo,
Rumunijos ir Albanijos va
įplaukant į uostą, pakraščių stas S. Strumilin, jau 80 mekad JT nepaprastas seimas
dus;
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“
Lum
“
mb
»
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sargyba prie laivo neprilei tų amžiaus, paskelbė Sovie s, savaitę mini savo gyvabav0 pate.kęs dlde.‘?
kijos kompartijų vadai at šį pirmadienį vakare atmes
do laivelių ir tik iš 500 pė tijoj knygą apie sovietų
bėdą. Kongo kareiviai įs Rinkiminė Kova
skrido lėktuvu; Indonezijos rusų priekaištus JT genera
dų atstumo laiveliai galėjo ūkio augimą. Tas ekonomi- vimo 150 metų sukaktį,
baluba giminės ' norėjo jį
Darosi Karštesnė ir Indijos vadai laukiami. liniam sekretoriui ir pritars
Ne taip dar seniai Mek- nulinčiuoti, bet JT kariai jį
stebėti Baltiką ir protestuo stas nurodo, kad sovietų
Iš Azijos bus Ghana vadas jo vedamai politikai Kongo.
jantieji žmonės turėjo gerai , statistika dažnai paduoda sika buvo pavyzdys, kaip šiaip taip išgelbėjo ir vieną
Nkruma, Jungtinės Arabų JT nepaprastas seimas taip
Rinkiminė
rėkti, kad laive juos kas gir , neteisingus skaičius apie nereikia tvarkytis, nes ten naktį saugojo jo gyvybę. ...
. . kova
..
.Ameri„
Sovietų Rusijos ūkio augi-' perversmas sekė perversmą Pereitos savaitės gale Lu- boJe d.ar?sl ,kar^tesne- Kan Respublikos diktatorius G. pat tariasi uždrausti ginklų
dėtų.
ma Tai
daroma tuo
, ,buvo ,kur tai
. . dingęs, didatai lanko kas savaitę Nasseris, Gvinėjos ir kitų gabenimą į Kongo, ką rusai
x<uu<uuni<t
luu būdu
uuuu,, ir tvarkos vis nebuvo.
__ Bet mumba
Žmonės Aetoli uosto lai nių.
naujai gimusių valstybių iki šiol darė. Ginklai į Kon
i statistiką gamybą įs- jau eile metų, kaip padėtis ,
«=nėiama kad iis naši po kelias valstybes ir kas
kė iškėlę daugybę plakatų kad
kaitoma po du ar daugiau Meksikoje _ g. iežtai pasikei-;b gpė
ambasadoje. dien kalba į dideles minias vadai. Gal pribus ir Lu go turėtų būti gabenami tik
su visokiais užrašais. Dau
mumba iš Kongo, jei jo kas per JT organizaciją, o ne su
y . gejęma(jjenj Lumumba vėl žmonių.
- . Kandidatai
.
.į -pre vėl neareštuos ir jei jis gaus tikslu sukelti tame krašte
giausia buvo plakatų su siū kartų. Pavyzdžiui, jei imti e ir siau įen
geležies gamybą, tai tą pa- viena įs padoriau susitvar- į
. ,
-j--- zidento ir viceprezidento
lymu Nikitai “važiuot na tį
pilietinį karą.
geležį galima skaityti vie- kiusių šalių. Jos demokrati- į P . ,. žul7ialisįams> įad vietas per dieną turi po ke- kur nors lėktuvą.
mo,” “eiti į peklą” ir pana
ir aiškino žurnalistams, kad
Antradienį prasideda JT
Iš Kubos jau atvyko Fisusirinkimus
ir daušių. Kiti plakatai protesta ną kartą, kada ji yra paga nė tvarka yra pastovi, šalies jis vis dai yra šalies vvriau-, liūs
.
.
....
....
del Castro, revoliucinės vy seimo metinis susirinkimas,
vo prieš Amerikos lakūnų minta, paskui ją galima ir padaryta socialinė ir ūkiška sybės galva. . . Jis nori gau- i ?Pausia keliauja lėktuvai? riausybės vadas.
jo darbų tvarka bus priimta
vėl įtraukti į gamybos stati pažanga yra įspūdinga ir ti iš JT lėktuvą ir atvykti į
kalinimą Sovietijoj.
Rinkimuose
kandidatai
Labai daug valstybių bus seimui susiformavus. Rusai
pada į.a^.nolJ !s
nac:tivsiimiF1«M»vimi ir’aii. ^€w Yorką “padėti Jungti-: kalba, žiūrint vietos ir klauSu Chruščiovu atplaukė
atstovaujamos
užsienių rei nori iš to seimo padaryti
padtĄama. Tokių dvigubų pasitikėjimu ravimi ir ai»-;
Tautoms
atstatyti sytojų, apie opiuosius šalies
Rumunijos, Bulgarijos ir ar trigubų užrašų sovietų ;kiu tikslu uztiknnti v,s ems
propagandos kermošių, bet
^publikoje tvarka reikiL - farmu politikų, kalų ministerių.
Vengrijos kompartijų gene
kažin
kokių naujų pasiūly
statistikoj
pasitaiko
dažnai,
piliečiams
laisvesni,
sotesni
J.
W.
MARTIN
AIŠKINA
ir
pagarpą
įstatymams.
’
,
užsienių
ir
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raliniai sekretoriai. Vengri
mų Chruščiovas nepadarys,
kalus, socialinę įsiatymdajos Janos Kadar, savo tau todėl skaičiai gaunasi iš-i ii* šviesesnį gyvenimą.
o
prezidentas Eisenhower
Joseph W. Martin, Jr.,
pūsti.
Bet
ir
Strumilin
nu-------------------------vystę,
o
kai
kur
vis
dar
ky

tos kruvinas budelis ir ru
NASSERIS
per daugelį metų buvęs le- seimui išdėstys Amerikos
la ir “tikybos klausimas.” publikonų atstovu kongre pažiūras į nusiginklavimo ir
siškų skerdikų liokajus, bus rodo, kad Sovietų Rusijos DIPLOMATAS PABĖGO
ypatingai saugomas, kad ūkis žymiai kilo per pokari- į Ne]engvag VTa dipionlato
Senatorius Kennedy daž se, sako, kad jis paskutinį į kitus svarbiuosius klausi
amatas. Tuo įsitikino vienas,
vengiu laisvės kovotojai mus me us.
nai pabrėžia, kad Amerika kartą stato savo kandidatū mus.
jam nieko napadarytų. Jis, --------- ----------------------- Kongo pilietis. Jis turėjo į
negali stovėti vietoje, kaip rą į atstovų rūmus.
kaip ir Chruščiovas su CasLeopoldville
mieste
skalby1
tai buvę republikonų valdy
FIDEL CASTRO
ŠALTAS KRAUJAS IR
tro negalės apleisti Manhat
klą, bet kai šaliai reikėjo
WL GOMULKĄ
mo laikotarpiu, bet turi
ŽINOJIMAS
IŠGELBĖJO
diplomatų, jis sutiko būti ir į
tan salos be specialaus lei
sparčiau kelti savo ūkį ir
diplomatu. Kaip diplomatas
dimo.
pii mauti pasaulyje visais
Joseph Sullivan rugsėjo
jis pateko į New Yorką ir
Kubos Castro atvyko sek
atžvilgiais—ginklavimosi ir
18 d. įvažiavo į vieną prū
čia ką tai dii-bo JT rūmuose.'
madienį lėktuvu. Jį oro uo- į
ūkio kilimo, mokslo ir soci
dą
su savo mašina. Vandens
Sekmadienį rugsėjo 18 d. į
ste pasitiko keli tūkstančiai j
alinės pažangos atžvilgiais.
buvo 20 pėdų gilumo. Bet
tas diplomatas atsidūrė Pa-'
jo šalininkų ir priešininkų, }
Sullivan
išsigelbėjo. .
Viceprezidentui Nixonui
ryžiuje ir spaudai pasiaiški- j
todėl pasitikimas buvo ge
Jis sakosi pirmiausiai
tenka daug kur ginti dabar
no, kad jam diplomatijos
rokas kačių koncertas.
palaukęs
iki vanduo užliejo
tinės vyriausybės politiką,
gana, ji lenda pro gerklę ir
Amerikos prezidentas ra
jo mašiną iki jo krūtinės,
het farmų politikoje ir ginjis važiuoja į “Leo” vėl ati- i
gino piliečius JT delegatus
tada jis atidarė langą (du
klavimos klausimu ir jis su
daiyti savo skalbyklą, šito
pasitikti pagarbiai, kaip iš
ris buvo sugedusios) ir iš
tinka, kad Amerika turi da
protingo vyro pavardė yra
puola šeimininkams. Tas
lindęs pro jį.
ryti didesnę pažangą.
Robert Kinda.
veikia žmones raminančiai.
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gyvybė atrodo dar labai pi-: Ii gražu ne, net piimas
gi ir kur Maskva darė rimtą žingsnis j gerą pusę visgi
Kadangi sirgau, tai krau
bandymą įkelti savo leteną, padarytas, didžiausieji prieV. Andriulis didžiuojasi, šai, Maskvos agentai, iš ša- tuvę. (Shamokin’e) pave
kad P. Lumumba sugebėjo lies jau varomi lauk. Arjd- į džiau parduoti vienam žmo**| miestą atkeliauja didelis dramblys.”
sutelkti tokias “išmintingas” riulis gal verks, bet jis ir.gui, kuris radęs, kas ne?1?'
Iš Afrikos neprų dainos
komunistų galvas savam vėl greit apsiramins, nes klauso prekių kategorijai ir
mos karo dienos, ar bent
New Yorko didmiesčio policija subruzdo. 8,000poli kraštui valdyti. Bet neko- gal Nikita paleis kokią nors jant nesuprantama—viską Artamonov liudija
pirmomis karo dienomis.
cininkų, arba visas trečdalis didmiesčio policijos tarnau munistas žmogus iš to V. nepaprastą raketą j padan- suvertė į gurbą ir pririnkęs
Sovietų Rusijos karo lai Amerikoje seniau kai kas
tojų, skiriama Jungtinių Tautų organizacijos šeiminiams Andriulio ‘išmintingų’ žmo- ges ir V. Andriulis vėl lies tris dėžes, atidavė sąšlavų
vyno jaunesnysis kapitonas nedrąsiai pakalbėdavo apie
delegatams pasitikti, palydėti, saugoti, daboti, o reikalui nių sąrašo ir iš daugelio. veršelio džiaugsmo ašaras. išvežiotojui.
N. F. Artamonov prieš pus “preventyvinį” karą, bet tai
esant ginti, kad jiems nieko bloga neatsitiktų. Kad leng Maskvos žygių padarys iš
J. D. Taunis
antrų metų iš Gdynės Len buvo mažai atsakomingų
viau būtų JT šeiminius delegatus saugoti, kai kurie jų vadas, kad Kongo suirutė ir
žmonių pavieniai balsai,
kijoje pabėgo į Vakarus.
DIDELIS NUOSTOLIS
bus laikomi Manhattan garde ir negalės išvažiuoti iš 24 “anarchija” yra Maskvos
KIEK YRA ŽYDŲ
Per pusantrų metų apie jį kurie Amerikos vyriausybė
dolerių salos į plačiąją Ameriką pasidairyti, pažiūrėti, užsakytas reikalas. Maskvai
norėjosi ir dar norisi Kongo
Kartais ugnis sunaikina
niekas nieko negirdėjo. Tik je ir visuomenėje jokio pri
kaip šiemet kukurūzai užderėjo, arba nuvykti Į Dovydo turtus turėti savo kišenėje, į kokj žmogaus turtą ir paliePaskutinieji statistikos pereitą savaitę kapitonas tarimo nerasdavo. Dabar
kempę persitikrinti, kad tos kempės a. a. “dvasia” tikrai o tuo tikslu reikėjo sukelti i ka jam didelę šidi peršą. duomenys rodo, kad mūsų
Artamonovas buvo pakvies kai kas užsimena apie “prekojytes pakratė ir jos kvapas jau seniai išventiliuotas ir Kongo karių “sukilimą” į Bet mano turtą sunaikino žemėje gyvena 12,082,000 tas liudyti vienoje kongre emptyvinį” karą, bet prita
keturių vėjų išblaškytas Pennsylvanijos kalnuose.
prieš baltuosius žmones, rei- Į ne ugnis, bet nekultūringas žydų. Iš to skaičiaus dau so komisijoj ir ta proga pa rimo taip pat niekur neran
JT seimai renkasi kasmet, bet niekada New Yorko kėjo netvarkos ir belgų ad žmogus. Jis sunaikino ma giau kaip pusė—6,176,000 pasakojo, kad Sovietų Rusi da. Amerika karo nepradės,
policija neskyrė tiek daug tarnautojų jiems saugoti. Tik ministratorių išvarymo, kad no ilgu metų i ž y m i ų gyvena abiejų Amerikų jos diktatūra ruošiasi karui rusai tą žino, o todėl gali
šiemet tokie nepaprasti metai. Mat, šiemet Sovietų dik Maskvos “patarėjai” galėtų žmonių laiškų rinkini. Laiš žemynuose, vien Jungtinė ir ruošiasi karui ii patalų, planuoti atominį Pearl Har
tatorius nutarė JT seimą panaudoti “koegzistencijos” užpulti Kongo, kaip blusos kai buvo įvairiausio turinio se Amerikos Valstijose 5,- be jokio įspėjimo ar ultima bor, kuiis paralyžuos Ame
200,000.
tumo. Kai tik sovietų dikta riką ir rusus padarys pasau
propagandai ir pasišovė pats atvykti i tą seimą ir kartu sergantį šunį, ir per Lu- ir, sakyčiau, istoriškos ver
Europoj žydų yra 3,273,- toriai pajus, kad jie vienu lio tvarkytojais.
ragino kitų valstybių vadus čia atvažiuoti ir pasiklausyti mumbą pasidaryti to krašto tės. Turėjau laiškų nuo se
Kap. Artamonovas dar
kančių žmonių gyvų ir jau 500, iš jų Sovietų Sąjungoje nelauktu atominiu smūgiu
jo gražbylystės. Savo satelitus jis pakvietė visus, o kai šeimininkais.
sako,
kad bolševizmo vado
2 milionai.
galės sudaužyti Ameriką
Maskva atsiuntė į Kongo mirusių:
kuriuos net savo laive “Baltika“ ir atsiveža. Jo balso pa
Azijoje žydų yra 2,006,- taip, kad ji nebegalėtų prie- vai yra valdžios ištroškę
“Lietuva“ savaitraščio lei
klausė eilė neutraliųjų valstybių vadų, kaip Sukamo, ne tik V. Andriulio išvardy
tus “išmintingus” žmones ir dėjo Olšausko, adv. Bračiu- 400, iš jų Izraelyje 1,822,- sintis, jie tokį smūgį ir su- politikieriai, o ne kokie nors
gal Indijos Nehru, ir Nikitai i pagalbą pasiskubino ir
idealistai. Dėl to ir be Ar“linkusius” prie Sovietų Są lio, daktaro Graičiūno, li 361.
duos iš pasalų
tamonovo liudijimo mažai
Kubos Fidel Castro. Kai Castro, Vengrijos J. Kadar ir jungos, bet atsiuntė tiesio terato Lalio, redaktoriaus
Afrikoje žydų—650,900.
Tokia yra sovietinių rusų kas abejojo. Bolševikų ide
pats Chruščiovas sutarė pasirodyti New Yorke gatvėse, giniai Lumumbai lėktuvų, šerno, daktaro Basanavi
karo doktrina. Pulk pirmas, alizmas jau seniai išgaravo,
Australijoje—64,500.
policijai tuoj ir kilo saugumo klausimas, kaip tų žmonių sunkvežimių, ginklų ir viso čiaus. daktaro Jono Šliupo,
jei tik esi tikras, kad gali jei jo kada pas juos ir būta,
gyvybę apsaugoti.
kių karininkų civiliai ap advokato Fortūnato Bagolaimėti. Pulk nesivaržyda liko kryžiuočiai, kurie var
AUSTRALIJA
Be saugumo klausimo, yra dar kitas klausimas—ko rengtų. Priskaitoma jau virš čiaus, kunigo Jono Žilinsko,
mas jokiais skrupulais, jo- du savo “tikybos” gali da
kius klausimus Chruščiovas ir jo atsivežti ar i kelionę pa- • 450 rusų ir čekų komunistų daktaro Matulaičio, “Dilge c
.
vr d --i kiomis abejonėmis. Pulk, ryti visokius kriminalus.
Sunkiai susirgo V. Požėla
, , , _ .
..
,, ’
skatinti “didieji drambliai” svarstys JT seime? JT seimų , “patarėjų,” kurie Kongo lių” leidėio Baltrušaičio,
o tada busi pasaulio valdyKadangi Amerika pirmo
Iš Adelaidės gautomis • tojas!
darbotvarkė visada yra kelių sieksnių ilgumo. Joje da- , krašte “mezgė ryšius” tarp žurnalisto Smelstoriaus, vi
ji rusų nepuls, tai jai lieka
Dabar suomenininko Liūto, rašyto žiniomis sunkiai
susirgo i Kap. Artamonovas sako, tik taip apsiginkluoti, kad
bar atsirado tokie degami klausimai, kaip Kongo gelbė- ne8TU ir
jimas nuo chaoso, bet toje darbų tvarkoje yra ir tokie Pat^s kongoliečiai visus jos PiDiraitės (dabar gyve- Vladas Požėla. Ligoninėj • jog nišų karo vadovybė yra rusai neturėtų nė mažiau
tikra, kad Amerika pirmoji sios vilties ją puolimu iš paseniai jau apipelėję klausimai, kaip Kašmiro ginčas, am tuos bolševizmo agentus vena Chicagoje), advokatės jam padaryta operacija.
šluoja lauk, kaip iššlavė ir Puišiūtės - Šalnienės, rašy-l Nuoširdžiai linkime drg. jų nepuls, karo nepradės, te
,
i ,
salv sudaužyti ir suparalyžinas nusiginklavimo klausimas, Vengrijos žmonių lai Sovietų Sąjungos ir čeko-! tojo Bielinio, redaktoriaus, Vladui įveikti ligą, greičiau ... ..
del
jie
tik
seka,
kada
jie,
2UOti Puolimo iš rusų galisvės kovos pasmaugimas, Alžyro karas, Izraelio barniai slovakuos ambasadas.
• Michelsono, redaktoriaus pasveikti ir baigti rašyti su tušai, bus stipresni ar uz-1 ma visada laukti> o todžl
su arabais, komunistinės Kinijos įsileidimas į JT organi
žinoma, Kongo krašto Grigaičio, žurnalisto M. Gu- vo įdomius atsiminimus, ku- tenkamai stiprūs, kad Ame- neišvengiama daryti visozaciją, Pietų Afrikos rasinė problema, ir daug daug ki- vargams dar ne galas. To- delio ir daug daug kitų.
rių daug kas laukia.
nka galėtų patiesti is pir- kius bandymus, kad apie
tų Kiaušinių, nulių kickviuiiu galima ispusvi ixn utrganiv
'rusų galimą puolimą nors
karščio ir svarstyti-malti iki paskutinio teismo dienos.
šiek tiek iš anksto sužino
Kuriuos iš tų klausimų Chruščiovas pasirinks savo
jus. Todėl ir “U-2” lėktuvų
propagandos atakai prieš “supuvusius Vakarus” niekas
skraidymas virs Sovietijos
čia dar nežino, nors jau šią savaitę sovietų bloko naujau
ir kitokie bandymai pasalsia propogandos ofensyva paaiškės ir kartu pamatysime,
kandiško kaimyno planus
patirti.
kaip maskvinis burbulas sprogs ir kiek nuodingų dujų
Per pusantrų metų kap.
jis pasaulyje paskleis. Iš anksto betgi galima pasakyti,
Artamonov
gyveno ramiai
kad auksaburnis Nikita kalnų nenuvers ir nieko nei užAmerikoje, viešumoje apie
baidys, nei įtikins. Jo gera valia niekas nebetiki, o jo
jį
nieks nekalbėjo, tik Ame
monai, pažadai, grasinimai ir šypsenos nebėra verti nė
rikos karo žvalgyba jo atsi
išėsto kiaušinio.
vežtas žinias tikrino ir per
Kas gi lieka iš viso to šurum-burum? Lieka 8,000 po
kratinėjo. O dabar, staiga,
licininkų uolus darbas budėti, saugoti, daboti, kad “di
Artamonovas ir kongreso
dysis dramblys,” kaip ir mažieji jo sukviesti drambliukai
komisijai liudija ir su spau
sveiki ir gyvi savo kudašių iš čia išneštų.
da kalbasi. Kas atsitiko?
Atsitiko tas, kad Maskva
išvilko viešumon du Ame
rikos išdavikus, Mitchell ir
Martin, ir tuodu kailiamainiai spaudai Maskvoje pri
“
Afrikoje
Vakarų
Įtakai
ma

pasakojo visokių “paslap
ANDRIULIS JAU MATO
tosi
sutemos,
kaip
ir
Azijoje,
čių
” apie Amerikos užsie
“VAKARŲ SUTEMAS”
jei dar ne labiau.
nių politiką. Mitchell ir jo
Chicagos komunistų “Vil “Vakarų pasaulio horizontai
sėbras Martin pasitarnavo
nyje” skaitome tokią V. vis labiau siaurėja ir Puškino
Nikitai, todėl Artamonovas
Andriulio politinę išmintį: žodžiais tariant, ‘temsta garbė
buvo paprašytas papasakoti
“Kongo premjero Patrice Lu jų vėliavų.’ ”
apie Sovietų Rusijos pasi
mumba smegenų trustą sudaro
ruošimus ir ginklavimąsi,
Komunistinės “Vilnies“
šie žmonės:
ypač jūrose.
“Serge Michel, Lenkijoje V. Andriulis labai džiaugiagimęs prancūzas. Jis yra spau^ad Patrice Lumumba
Ptuviriūnių sąskrydis
dos skyriaus galva. Jis kovojo
Kongo eina išvien su V.
šį antradienį New Yorke
Alžyre ir Prancūzijoj pasmerk- Andriuliu, L. Prūseika ir ki
prasidės keistas Jungtinių
tas miriop, bet nubausti jo ne"pažangiaisiais” prieš
Tautų asamblėjos (seimo)
Vakarus.
V. Andriulis net
galima, nes jis gyvena Konge.
suvažiavimas.
Chruščiovas
Albert de Conick, Anglijoj pasišaukė Puškiną į talką ir
sutelkė į JT seimo posė
gimęs Belgijos Komunistų Par nutarė, kad jau “temsta
Ar Jūs esate matę Princess telefoną -mūsų
Jūsų akiai patiks moderniškas stylius
džius gal apie porą desėttijos centro komiteto narys. garbė jų vėliavų.”
biznio ofise ar kur draugo namuose?
Princess telefono, jo žemos, malonios lini
kų valstybių galvų, pusgal
jos,. ir spalvų įvairumas, jie yra balti, švie
Jis yra Lumumbos patarėjas.
V. Andriulio karunka už
Kai pamatysit, Jūs suprasit tą skirtingą
vių
ir generalinių sekreto
siai rodi, ružavi, mėlyni ir tiurkyziniai.
patrauklumą to naujo telefono pratęsimo.
“Geoffrey Bing. buvęs Bri- Vakarų “dūšią” yra įdėta į
rių. Bet ką tie aukšti ir pusJūsų taupumui patiks žemi iškaščiai šito
tanijos parlamento narys kai- Chicagos “Vilnies” rugsėjo
Jūs pastebėsit, kaip mažutis jis yra, kaip
aukščiai žmonės darys su
gražaus, naujo telefono pratęsimo, tokio
jis užima mažiau vietos ant staliuko šalia
rysis.
14 d. laidą, kaip tik tą dievažiavę į New Yorką, Chrumažiuko ir kartu tokio praktiško.
lovos, ant virtuvės staliuko ar ant svečių
“Jean Terfve, belgas advoka- ną, kada Patrice Lumumba
ščovas
nesiteikė paaiškinti,
kambario desko. Jūs pastebėsit, kaip sukyPašaukit
ar aplankykit Jūsų telefono bi
tas, Belgijos Komunistų Parti- buvo sugautas, apspiaudyklis pats apsišviečia. Jis žėri tamsumoje,
girdi, palaukit, pats Chru
znio ofisą. Ar paprašykit telefono patar
todėl lengva j j surasti, o kai pakeliat tro
jos darbuotojas.
tas, jo marškiniai suplėšyti
ščiovas
pasakys, kai jis pra
nautojo Jums jį parodytibelę, apsišviečia, todėl lengva telefonuoti.
“Visi jie išmintingi žmonės, ir jis pats “išnevožytas.”
bils New Yorke. Apie ką
toli permatą ir linkę prie TSRS. Atrodo, kad tarp Chicagos
jis
kalbės—nusiginklavimą,
TOKS MAŽUTIS — IR TOKS PRAKTIŠKAS
Lumumbos valdžios ryšys su lietuviškų bolševikų ir Kon“koegzistencija,” Amerikos
TCRS yra tamprusgo lumumbinių pažangiųjų
“imperializmą,” Kongo ne
“Vakarų bernams, Kasavabu susisiekimas suįro ir todėl
laimes? Apie ką Maskvos
ir kitiems dėlto sunku dumti V. Andriulis išėjo į politines
galva bekalbėtų, žmonės
kongoliečiams akis.
ganyklas klaidžioti. Tatai
Vakaruose iš anksto žino jo
“Kitos kelios Afrikos naujai jam atsitinka ne pirmą ir ne
dainos žodžius ?r jos gaidą.
Įsikūrę respublikos taipgi link- paskutinį kartą . . .
Dabar JT organizacija
sta prie TSRS (Sovietų SąjunMes nepranašaujame Lurturi 82 narius, o po dviejų
gos), nes jos mano galės grei- mumbai galo. Jis dar gali iš
dienų ji turės jau 97 ar gal
NKW INOLAND
čiau progresuoti eidamos tuo nebuities prisikelti ir vėl
net ir 98! Į JT įsijungia, ei
keliu ir gaudamos TSRS para- šmėkliotis n e 1 aimingame
bė Afrikos naujų valstybių.
PRINCESS TELEFONAS SU ŠVIEČIANČIU ŠUKY KLIU KAINUOJA CENTUS DIENAI PO ĮVEDIMO
j. a
mo®(Kongo krašte, kur žmonių

as savaite

8000 policininku!

APŽVALGA

NAUJAS ftrnB TELEFONAS
v
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Amerikos Lietuvi ų Gyvenimas

KONSULATAS JIEŠKO
Babravičius Aleksandras, Lau
ryno sūnus, gimęs Darbužiuose.
BalČetienė Juozapata, iš Ber
natonių km., Panevėžio vaL,
turi sūnų Joną, gyveno Scranton. Pa.
Barčas Antanas, Petro sūnus,
gyveno Čikagoje.
Buinickis Antoaė, Liudviko dūkBumeckis Jonas, Jono sūnus,
gimęs Amerikoje gyvenęs Či

Purpia tr;5al

PLEČIA MIAMI KLUBO PATALPAS

Mirė prof.

Kretingos apskr.

Masiokaitė Elzbieta, Juozo duk
tė, ištekėjusi, bet vyro pavardė
nežinoma, turėjo 4 vaikus.
Matulionienė Ona, Povilo d., ir
jos vaikai Augustina, Filomena
ir Jonas.
Rudis Jonas ir jo sūnus Ričar
das, gyveno Pittston, Pa.
Sireikis Vincas ir Sireikytė
Sofija.

žygelis Tadeušas, Petro sūnus,
gyveno Baltimore, Md.
Danskursienė Lena, Julijono
Ališauskas Juozas, Liucė ir
duktė.
iStasė, Juozo vaikaiElkimavičius (ERciene) Stan
Bunikienė Izabelė.
ley, gyveno Hartford, Conn.
Grikinis Antanas, išvykęs Į
Miami, Fla., lietuviai nebesutelpa savo klubo salėje, todėl su
Giedraitis Vincas, Antano sū
Australiją.
manyta ją padidinti. Darbai jau eina prie galo. čia matome iš
nus, žmona Giedraitienė-čelMarcinkevičiūtė Elzbieta ir kairės j dešinę : statybos komisijos pirmininką Antaną Kadsel,
kytė Julija, gyveno Sao Paulo,
Magdalena, Andriaus dukte klubo garbės pirm- Praną Mockų ir klubo pirm. Petrą šatinską.
Brazilijoje.
rys, ištekėjusios, pavardės ne
Kriščiūnas Vitalis, Mykolo sū
žinomos.
Petrė, Izidoriaus
duktė,
iš
FILADELFIJA, PA.
nus, iš Kazokų km., Pasvalio
Nemakščių
vai.
vai., Biržų apskr., ieško gimi Matukas Juozas, Simonas ir
B. Martyšiaus palaikai
Stanislava, vaikai Simono, gy Proncketis Antanas ir Ignacas,
nių , prietelių ar kaimynų.
iš Šeduvos parap.
padalinti
Laukšas Stepas (kitaip Lukas veno 62 Springfield St., LawRimkus Antanas, Petro sūnus,
rece,
Mass.
Steven), Juozo sūnus, ir žmoną
1958 m. liepos 31 d. mi
Pralinskas Balys ir PralinskaL iš Butenių km., Skaudvilės vai., rė 68 metų amžiaus Bene
BronėTauragės apskr.
Lembutis Izidorius, Izidoriaus tė Ona, Jpozo vaikai, iš Pane.
diktas Martyšius, palikęs
i Šiaudinaitis Emanuelis, inži
vėžio.
sūnus, gimęs Philadelphijoje,
namelį ir $35,000 bankuose.
nierius, ir šeima.
gyveno Springville, Pa., R. D. Rukštelis Aleksandras, And
Tą palikimą ąutvarkė A. L.
■ Stanulytė Rūtelė, iš Vilniaus.
riaus
sūnus.
No. 2.
Reikaw, pasikvietęs adv. C.
Vilčinskienė Jonė, miškininko
Mečionis Jonas, Jurgis ir Ka Stulga Jonas, iš Gorainių km.,
S. Cheledeną.
našlė, ir sūnus Rimutis-Kazys.
Šilalės
vai.,
Tauragės
apskr.
ir
zimieras, Jurgio sūnūs.
Teismas šių metų birže
j .
Motuzas Stanislovas, Stanislo vaikai Jonas, Marytė ir Vik į Ieškomieji arba apie juos ži- lio mėnesio nutarimu pa
torija. '
įnantieji maloniai prašomi atsi
veldėtojais pripažino velio
vo sūnus, gimęs Amerikoje,
Tamošiūnas Jonas, išvykęs į liepti :
gyvenęs Čikagoje.
nio brolio ir sesers vaikus
CONSULATE
GENERAL
Angliją
iš
Itzetos
stovyklos.
Rašytinis Kazys, Juozo sūnus,
Lietuvoje ir kito brolio
1
OF
LITHUANIA
Tumosa
Antanas,
kalėjęs
Dautvaikus čia Amerikoje.
iš šialavoto km., Liudvinavo
41 Wezt 82-nd Street
mergen kone. stovykloje ir
Amerikoj gyvenantiems
vai-. Marijampolės apskr,
New
York
24,
N.
Y.
Pforzheimo
bei
Aspergo
kalė

paveldėtojams pinigai jau
Samulionis Paulinas, Povilo
išmokėti, o į komunistų pa
sūnus, iš Girsteikių km., Va jimuose, prašomas skubiai
NEW BRITAIN, CONN.
kreiptis tiesiai į Landesamt
vergtą Lietuyąjpeleidžiama
balninko vaL Biržų apskr.
palikinau siųslMpes šiuo me
Siaubūnas Karolis, Augusto fuer die Wiedergutmachung,
Senųjų
organizacija
(14b)
Tuebingen,
Friedrichtu ten neišmokama tikroji
sūnus, gyveno Brooklyn, N. Y.,
strasse 8. atlyginimo reikaluMeserole St.
Pradėjo organizuotis lie dolerio vertė.
Špėgienė Elena, kilusi iš Tau Valinskas Mykolas ir Vincas, tuviai vyrai, sulaukę 65 m.
JUOZAS RUTKAUSKAS
ragės apskr-, buvo ištekėjusi už iš Čiobiškio km. Gelvonio vai-, ir senesni. Tuo reikalu rūpi
Emilio špėgio, kuris dingo ka Ukmergės apskr.
Vasalauskas L., išvykęs j Au nasi Antanas českevičius
ro metu.
ir Pranas Naunčikas. Jau
Sriubiškis, du broliai, Kazio straliją.
20 asmenų užsirašė, pareiksūnūs, gimę Sriubiškių km., Vasiliauskas Pranas ir duktė šdami norą tokiam lietuvių
Pandėlio vai., Rokiškio apskr. Pranė, gyvenę Kaune.
senių sambūriui priklausyti.
Šulaitis Aleksandras, Pranas ir Baranauskienė-Didžiūnaitė 0- Organizatoriai ieško ’ vietos,
na ir jos broliai Didžiūnas Jur
Vladas, iš Kybartų.
kur būtų galima bent vieną
gis
ir Tamošius, vaikai Karolio.
Vasiliūnienė-Rudytė Ona, gy
kartą per savaitę susirink
Bielskus Andrius, Juozo sūnus,
veno Nonvood, Mass.
ti. Įteiktas prašymas lietu
iš Margavos km., Igliškėlių vai.,
Zlatkus Alfonsas.
vių salės šeimininkams.
Arlauskas Jonas ir Juozas, iš Marijampolės apskr- ir duktė
Lenkai, italai, švedai ir
Julija .gyveno Kanadoje.
Oškavilių km.
kitų tautinių grupių žmones
Belis Konstantinas, iš Sangrū Braun ar Brown Bernardas, Li tokias organizacijas jau tu
da, Mirdza ir Robertas. Jų tėvo ri. Reketų ir mums susior
dos km.
Benderis Zdzislovas, Aleksan pavardė buvo Kiškis Jonas, gy ganizuoti, tada turėsime
Socialistas, “Keleivio” ben.
dro sūnus,Benderienė-Karb&čai- veno Čikagoje, Fulton ir Huron progos savo tarpe bendrau
dardarbis, mirė Philadelphijoj
gatvėse.
tė ir Benderis Aleksandrasti, maloniau laiką praleisti.
Duplytė- Umbutienė Bronisla- Brazienė (Brazys )-Brazytė Ma
Mirė J. Rutkauskas
Seniau organizuotos senų
va, Povilo d., iš Antkončių, rijona, Antano duktė, iš Gau jų grupės spaudžia miesto
Mirė Juozas Rutkauskas,
Andriejavo vai., Kretingos rės vai. ir jos sūnūs Antanas, majorą duoti senųjų organi
su kuriuo draugavau nuo
apskr.
Juozapas ir Valteris.
zacijoms namus, kur jie 1912 m. Jis buvo Keleivio
Graičiūnas Vincentas, iš Kiko- Eitutis Mataušas, Mataušo sū galėtų susirinkti. Tas klau
skaitytojas ir bendradarbis,
nių vaL, Kupiškio vai., gyveno nus, iš Padubysio vai.
simas jau svarstomas mie LSS narys.
Detroit, Mich.
Jankus- Grabaitė Kotryna, gy sto tarybos ir tikimasi, kad
Ilsėkis, mielas Juozai,
Janavičius Antanas, nuo Ruda venusi Pasvalyje.
netrukus senieji turės savo ramiai Filadelfijos padan
minos.
Krasauskas, išvykęs iš Lu- pastogę, kurioj galės malo gėj, kurioj Tu ilgus metus
Jašinskaitė Jadvyga, Petro duk dwigs burgo į J. A. V.
niai ir įdomiai laiką leisti. išgyvenai.
tė, gira. 1922 m-, Jokūbavo km., Navardauskienė- Ignatavičiūtė
Taigi, lietuviai neatsilikiA L. Reikaw
kagoje.

AMERKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
Joje aprėžoma:
Aliaskos;
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra";
Kaip lietuvis vyną,daro;
s; Suakmeni,
’ r.iškas;
nenijęs
les kloniai
, m verdančiais šakiniais, meškomis irtt.;
Grand Caajraa tarpeklis; įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova;
Pas msrmnsm .* jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Baras, kuriame žmogus neskęsta:
Nzttmatnntt Tesąs valstijos tartai;
Vtaaidos vaizdai:
Jaunystės kaltinis;
Kaip gyvaas reservatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
tJpf po žeme; žuvys be akiu...

Ir daug, daug kitų įdomybių!
Sa gražiais paveikslaia.
Knyga jau ittja Užsisakiusiems knygų tuoj pat
ataudams. Kaina 76 centai.

17,

CHICAGO, ILL.

me ir mes, parodykime, kad
ir mes ne mažiau kaip kiti
suprantame, kad vienybė
yra galybė. O parodyti tą
vienybę reikės, jei norime
susilaukti padoresnio svei
katos rūpinimo, negu da
bar turime.
Pr. Naunčikas

SOPHIE•BARČUS
RADUO VALANDA

Visos programos tt WOPA,

1490 kil. AM 102-7 FM
KaMtai: kimi pirmadieni* iki
penktadienio lt—11 vai. ryto.
iežtadieni ir sekmadieni
nno 8:S0 iki 9:3t raL ryto
VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. ▼.

Tol.: HEmlock 4-241Ž
7159 S. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO 29. ILL.

LONDON,

ONT.

Rugsėjo 11 d. staiga mirė
prof. Kazys Pakštas, atvaplankius
E. Ci
kęs iš Miami, Fla., į Atei
Visų naujakurių pirmo
tininkų Federacijos 50 me
sios dienos buvo sunkios.
tų kongresą.
Velionis buvo gimęs Už Tokias dienas išgyveno ir
paliuose 1893 m., emigravęs Edmundas Cicėnas, patekęs
į Ameriką, ten baigė aukš į šį kraštą. Pradžioje dirbo
tąjį mokslą, veikė katali pas ūkininkus, vėliau per
kiškosios visuomenės orga- sikėlė į Londoną ir pradėjo
zacijose, redagavo Vytį, nuo sunkiausių darbų. Bet
Darbininką, Draugą, po pir i Edmundas jų nebijojo, dirmojo pasaulinio karo Švei |bo gerai ir to dėl greitai
carijoje gavęs doktoratą, į įgijo pasitikėjimo ir, kaip
sugrįžo į Lietuvą, čia pro 'sakoma, kilo į viršų.
fesoriavo Kauno universi ' Taip kartu su žmona
tete, veikliai reiškėsi visuo ‘dirbdami Cicėnai susitaupė
meninėj veikloje, prieš an 'skatiko ir šiandien jie jau
trąjį pasaulinį karą sugrį 1 turi savo įmonę—Middležęs į Ameriką, profesoria sex Floor Maintenance
vo įvairiuose universitetuo vardu.
E. Cicėnas yra dielis kny
se. Paskutiniuoju metu dės
gų
ir laikraščių mėgėjas.
tė Steubenville, Ohio, ko
Atsilankęs pas jį pasiūliau
legijoj.
jam
Kudirkos raštus, St.
Jis yra parašęs daug vei
kalų iš įvairių mokslo Kairio Lietuva budo ir K.
Bielinio Dienojant ir Penk
sričių.
Velionis visuomet buvo tieji metai. Jis tuoj jas vi
kupinas visokių įvykdomų sas nupirko ir padėkojo,
ir neįvykdomų sumanymų. kad aš jam pasiūliau. Ta
Jis, sielodamasi visur proga jis užsisakė ir Kelei
\
išsiblaškiusių lietuvių išli vį.
E. Cicėnas yra Vilniaus
kimu, kūrė sumanymus su
krašto
sūnus, aktingai ten
telkti juos į vieną vietą ir
tuo būdu sukurti lyg “atsar veikęs lietuvių tarpe. Ir
ginę” Lietuvą. Paskutiniuo šiandien jis remia kiekvie
ju metu jis galvojo tą esant ną gerą lietuvišką darbą.
Sėkmės tauriems lietu
galima padaryti Hondūre.
Domai vaKnnie anino
viams Edmundui ir Lindai
x viliai vvuvzmo cassv* <g
tą, pirmajai žmonai mirus, Cicėnams tiek jų versro,
vedė Janiną Narutavičienę, tiek visuomeninio darbo
kuriai čia reiškiama gili srityse.
užuojauta. *
r
J. Šarapnickas
Mirė dr. J. Paplėnas

NEW YORK, N. Y.
Ellis Island bus
tautinis sodas

Netoli iš Europos atplau
kiančių laivų prieplaukos
yra nedidelė vos 27 8krų
ploto sala, Ellis Island vadi
nama. Lietuviai ją vadino
“Gaslegame”.
Visi lietuviai, kurie atvy
kome į šią šalį iki pirmojo
pasaulinio karo ir eilę metų
vėliau, savo kojomis pirmą
kartą palietėme Amerikos
žemę išlipdami iš laivų ši
toj saloj, čia buvo tikrinami
visų ateivių dokumentai ir
sveikata, ir tą atlikus, ma
žais laivais nuvežami į
kratą.
Kadangi atvykstantie j i
lietuviai temokėjo kalbėti
lietuviškai, kai kurie šiek
tiek lenkiškai ar rusiškai,
BALTIMORE, MD.
tai imigracijos įstaiga čia
turėjo pasamdžius vertėjus.
P. Bičkienėt koncertas
Jais yra buvę Vincas DaukSolistės Prudencijos Bič- šys ir Vincas Jankauskas
kienės koncertas, kurį ren (abu mirę).
gia Bendruomenės apylin
Nuo 1954 m. minėta imi
kė, bus šį šeštadienį, rugsė gracijos įstaiga šitoj saloj
jo 24 d. Lietuvių svetainėje panaikinta. Po antrojo pa
(851 Hollins St). Pradžia saulinio karo atvykę vadi
7 vai. 30 min. vak. šešta namieji dipi į šią salą nebu
dieninės mokyklos moki vo vežami, nes jų dokumen
niams įėjimas nemokamas. tai ir sveikata buvo pati
Žalgirio mūšio minėjimas krinti ten, iš kur jie atvyk
Žalgirio mūšio 550 metų davo.
Salą pavertus sodu, ją
sukakties minėjimas bus
galės
kiekvienas laisvai
lapkričio 19 d. Rengia L. V.
S. “Ramovė” ir Bendruo lankyti, jaustis ir gėrėtis
menės apylinkė. Paskaitą aplink apsuptu vandeniu
skaitys profesorius Antanas kaip Antanas Jenkins HaKwajų saloje.
Kučas iš Scranton,Pa.
K. žssnaitis
M. Š.

TAS DUONOS NEPRAŠO

KANADOS NAUJIENOS

K. Pakitas

Rugsėjo 12 d. staiga mirė
dr Juozas Paplėnas, 54 m.
amžiaus, tautininkų veikė
jas.

KAS SKAITO, KAJO

ST.

CATHARINES, ONT.
Suskilo vilniečiai

Ilgus metus buvęs Vil
niaus Krašto Lietuvių Są
jungos skyriaus pirm. K.
Bogušis pasitraukė iš tų
pareigų, šitoks gana popu
liaraus lietuvių tarpe as
mens žygis atkreipė visų
dėmesį.
"Kalbama, kad K, Bogu
šis tokiu žygiu norėjo pa
reikšti protestą prieš valdy
bą, kurios daugeliui veiks
mų jis nepritarė.
Reikia manyti, kad ne
trukus viskas paaiškės.
Dipi

TABAKO AUGINTOJŲ
REIKALAI PAGERĖJO

Šių metų pavasaris buvo
vėlokas, to dėl tabakas bu
vo pasodintas kiek vėliau.
Šaltoka buvo vasara, ypa
tingai vėsios naktys, to dėl
ūkininkai buvo labai susi
rūpinę derliaus nuėmimu,
nes tabakas mėgsta šilumą,
o rugsėjo pradžioje dažnai
aplankydavo nekvies tas
svečias—šalnos. Bet šiemet
tuo metu užėjo karšta ban
ga, temperatūra siekė 85-90
laipsnių, o naktį tenukris
davo iki 60-65 laipsnių.
Tabako ūkių turi ir ne
maža senosios kartos lietu
vių. Kai kurie jų yra gero
kai praturtėję. Daugelis jų
patys ūkių nevaldo, bet iš
nuomoja kitiems.
Tabako auginimu yra su
sidomėjusių ir naujųjų atei
vių. Jie, apleidę miestus,
nupirko tabako ūkius ir jau
gerų vaisių pasiekė.
J.

MONTREAL, P. Q.

Studentų studijų dienos
KLSS Montrealio skyrius
rugsėjo 24, 25 d. d. ruošia
Studijų Dienas. Suvažiavi
mas oficialiai prasidės šeš
tadienį, rugsėjo 24 d. ir
baigsis sekmadienį rugsėjo
25 d,, po pietų. Programoje
paskaitos ir diskusijos ak
tualiais klausimais; paskai
tininkais pakviesti Regina
Kulienė ir dr. Henrikas Nagys iš Montrealio.
šeštadieni vakare Windsor viešbutyje bus iškil
mingas Initium Semestri
balius —banketas.
Dėl smulkesnių žinių pra
šoma kreiptis i pirmininką:
V. Piecaitį, 5785—12th
Avė., Rosemount, Mon
treal, P. Q., Canada. Telf.
RA 2-4449.
VOKIETIJA
Huettenfelde apsilankius

Nuo Vasario 16-tos gim
nazijos gyvenu už 150
kilometrų, bet kartais tenai
apsilankau, nes mano duk
relė tenai mokosi. Taip ir
po šių metų lietingų ir li
gotų atostogų, vėl savo du
krą motociklu nuvežiau į
Huettenfeldą (taip vadinasi
tas mažas knirnag. kiiriamę

yra Vasario 16-ji gimnazi
ja). Po trijų valandų pas
kutini kartą nusičiaudė ma
no motociklas ir sustojo
prie bendrabučio vartų.
Įėjome į vidų. Mergaitės
kambarys blogai atrodė.
Ypatingai sienos šlapios,
purvinos, o lubos mūšių nusprindžiuotos.
Įžengiau į parką. Einu
siaurais ir slydžiais take
liais. Virš trijų ba žemės
plotas. Tai gabalas gražios
žemės, bet nei vieno suole
lio ir šiaip tvarkingumo ne
suradau.
Pažiūrėjau Į kūdrą: tik
varlės kurkia ir pora laukinių ančių plunksnas šukuo
ja. Nesigailint darbo ir tru
pučio pinigų, iš tos kūdros
būtų galima gerą ir gražią
maudyklą padaryti. Užme
čiau žvilgsni į buvusi agur
kų lauką—piktžolės kaip
giria siūbuoja. Vėliau apie
derlių paklausiau, gidi, iš
kylautojai akmenimis ir pa
galiais išdaužė, be to, lan
gai ir kitas turtas nejuokais
nukentėjo. Mat, mažai kas
tuos vaikus prižiūrėjo. Ap
gailestavau ir kitiems me
tams geresnės laimės palin
kėjau !
Po to užsimokėjau už
mokyklą ir skalbimą, pasiknaisijau po katalikų spau
dą, kurioje nedaug gero
suradau. Dievo gerumas, Jo
mielaširdingumas. mai d ų
galybė, todėl reikia melstis
ir prašyti Deivo užtarymo:
Jis padės! Tas gražu ir ma
lonu, bet su maldomis nei
parko sutvarkvsime, nei agurkų, nei kitokių gėrybių
užsiauginsime. Tam reikia
geros valios, artimo meilės,
tvarkingumo ir kruopštaus
darbo!
Ignas Šmigelzkis
Paragink savo bičiuli Ke
leivį išsirašyti — ilgais žie
mos vakarais turės garą
draugą.
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Puslapis ketvirti
komunizmas
reiškinys.

yra

laikinis liekis.

S U SITI KO SUVAŽIAVIME

P. Brazaičio ii Bostono:

KOMU NISTŲ PONŲ
PRABANGA

Didžiai gerbiami draugai
Kad Sovietų Sąjungoj ko
i ir draugės, sveikinu visus
munistų ponai gyvena pra
O. Gegužienė: Sveiki ge-Įir linkiu rimtai broliškoje
bangoje, tą jau gerai žino
; dažytojus, pramonės iren- ros valios bičiuliai sočiai- nuotaikoje svai-styti visus
me. Bet taip yra ne tik So
Mirė V. Paulauskas
girnų šaltkalvius,
susirinkusieji klausimus.
V......
, * elektro----- — ~ | demokratai,
vietijoje. štai ką rašo “Die
. ,
n< • • i ___ į.-.i.i- , c«ivn suvagiavima ’
Rugpiūčio 30 d. Romai- technikus.
Iki šiol mokykla 1 savo suvažiavimą
Welt” korespondentas apie
Lietuvių profesinių sąnių džiovininkų sanatorijoj gavo daugiau kaip 300 pa
Rytų Vokietijos ministeSus ivienij imas Lietuvių i jungų grupė egzilėje, Lonreiškimų.
riams pastatytus naujus
mirė ilgametis vargoninin
Amerikoje:
Susivienijimo done: Mes čia susibūrusieji
gražius namus. Tie namai
kas, mokytojas, muzikas, Mokslo akademijos statybos Lietuvių Amenkoj vardu apie “Darbininkų Balsą”
pastatyti 7 mylios už šiau
kompozitorius Vladas Pau ir architetektūros rūmai priimkite širdingiausius lin labai gerai suprantame Arės
Berlyno ribų. Viso labo
lauskas, ilgus metus gyve
kėjimus.
merikos lietuvių socialde
(E)
Š.
m.
rugp.
30
d.
yra 20 namų ministeriams
Linkime daug naudingų mokratų spaudos reikšmę,
nęs Panevėžyje.
Vilniaus įadijas pranešė. tarimų Jūsų organizacijai todėl labai džiaugiamės
ir atskiros patalpos 140 tar
Dergia Z. Toliuiį
kad Kaune, Petrašiūnuose į. mQsų tautos labui. Pasi- kiekvienu Jūsų laimėjimu,
nautojų.
užbaigti
statyti
Respublikos
M
j
vinikas,
SLA
Baldai min. pirmininkui
atvirkščiai — liūdime, kai
"Škote” rugpiūčio mė
Grotewohliui buvo nupirkti
nesio numery išspausdino Mokslo Akademijos staty- sekretorius, ir Povilas P. Jus ištinka nesėkmės.
bos ir architektūros rūmai. Dalgis, SLA prezidentas.
Amsterdame, Paryžiuje ir
Mes tvirtai tikime, kad
S. Jonaičio šlykštaus turi
LSS suvažiavime “Trakų” vasarvietejė, Thompson, Conn.
Varšuvoje; jie kainavo 1,2
Politechnikos institutas
nio feljetonėli apie Zigmą
LDD 21 kuopa: Gerbiamie- laikini sunkumai, kuriuos
Dr.
Pijus
Grigaitis
(kairėj)
ir
Steponas
Kairys
susitiko
mil. DM (apie 300.000
Toliušį. vieną iš Nepriklau
(E) Šiemet Politechnikos i ji draugai ir draugės svei- pergyvena žurnalas “Dar
dol.).
Kilimai buvo atvežti
somos > ietuvos liaudininkų institutan priimti 1.010 pir ki name visus suvažiavusius bas” bus nugalėti. Žurnalas,
iš Irako, sienų dekoracijos
veikėjų, žymų advokatą, makursių. 540 studentų mo ir linkime geros sėkmės! kaip lig šiol liks demokra
iš
Japonijos ir marmurinis
tinio socializmo minčių
dabar gyventi Lietuvoje.
kysis fakultetuose, neatsi Pasirašė P. P. Žirolis, W. skleidėjas. Suvažiavim u i
plaukymo baseinas iš CarV. Anesta, St. ir M. Straz
traukdami nuo gamybos.
Šimtas metų Viekšnių
racas
(Venecuelos). Kas
sėkmingo, vaisingo darbo!
dai
ir
N.
Jonuška.
iliuzija
tikėti,
kad
totalitarinis
Lietuvos
laisvės
klausimu
vaistinei
labiausiai krito “Die Welt”
* Styginio kvarteto
LSS 116 kuopa Detroite: Pasirašė Juozas Vilčinskas.
Sovietų despotizmas vystysis korespondentui į akis—tai
gastrolės
(E) Šiemet Viekšnių vai
Širdingai suvažiavimą sveiJ. Glemža: Vakarų Vo Amerikos Lietuviu Socialde liberalizmo ir demokratijos saugumo priemonės. Įi engti
mokratų Sąjungos suvižiavimas
stini
.kanka šimtas metų
(j?)
(E) §
Š. m
m. rugp.
rugp. 31
31 d. kindami, linkime visiems kietijos lietuviai socialde pasisako už tai, kad kova dėl kryptimi. Kol tas despotizmas barakai, kuriuose laikoma
nue jvs Įsteigimo datos. Gi Lietuvos nusipelnęs kolek- atstovams bei CK nariams mokratai širdingai sveikina
gyvuos, tarp jo ir laisvojo pa 160 automatiniais ginklais
vaistinės vedėjui Juozui1 va§, Tarptautinio konkurso i kantp^bės, geros valios ir Lietuvių socialdemokra t ų Lietuvos išlaisvinimo turi būti saulio eis nepaliaujanti kova. bei granatomis ginkluotų
Aleksandra\ ičiui šiemet su- Budapešte laimėtojas, vai- ' darbingos nuotaikos, kad suvažiavimo dalyvius ir lin tęsiama, kad išsilaisvinusioje Mūsų pareiga į tą kovą dėtis, kareivių. Visas šis aukštųjų
ei n a 35 metinės darbo ju- stybinis styginis kvartetas: būtų padaryta daug konkre- ki draugiškoj nuotaikoj Lietuvoje būtų atstatyta demo- ' kad būtų pagreitinta laisvojo valdžios pareigūnų “getbihejaus. Ant Viekšnių vai- g Paulauskas, K. Kalinaus- cių, naudingų nutarimų, apsvarstyti ir išspręsti nu- kratinė santvarka.
pasaulio pergalė.
to” apsuptas septynių pėdų
Suvažiavimas griežtai atme
stinės sienos iškabinta me- kaitė, j Fledžinskas ir M. Geriausios sėkmės! Pasira- matytus klausimus,
aukščio spygliuotom užtva
morialinė lenta, kurioje Įra Šenderovas išvyko ilgon šė A. Sukausiąs, pirminiu-1
#
ta defetizmo nuotaikas ir pažiū Apie Amerikos Lietuvių tarybą
rom. Kiekvienas namas ap
šyta: “šiame name 1860 m. kelionėn po penkias Vidu kas .r Alf. Nakas, sekreto- bri<i
rą, kad mūsų pastangos padėti
M,u ; Gra-aus
Išklausęs,
išdiskutavęs ir rūpintas automatiniu aliar
liepos 17-30 d. Įsteigta rinės Azijos respublikas. nus.
Lietuvos žmonėms atgauti lai
1 . ..
,.
., L
•sisekimo suvažiavimui! Pa- svę esančios nereikalingos; vienbalsiai priėmęs pranešimą mu, plieno seifais bei ke
Viekšnių vaistinė”.
Jų maršrutan Įeina Ašchaapie LSS atstovų darbą Ame liomis rezervinėmis telefo
.
LSS 4 kuopa Chicagoj: sirašė A. Valeika, P. Chapriešingai, suvažiavimas yra
rikos Lietuvių Taryboje, So no linijomis su Rytų Berly
1 Kazachstano Magnitką badas, Lienabadas, Taš- Nuoširdžiai sveikiname su- pas, J. Vincent, J. Andrius,
kentas, Frunzė, Alma Ata,! va2įavimą. Linkime geriauBe čia išvardytų, suva- įsitikinęs, kad anksčiau ar vė cialdemokratų Sąjungos suva nu.
(E) Magnitka—tai meta Karaganda ir kiti. Tai pir- sjos sėkmės, kad suvažiavi- žiavimą dai sveikino V. Po liau turės būt grąžintos Lietu
Matyt, Rytų Vokietijos
nutaria:
lurgijos Kombinatas, stato nios gastroles, kuriose \ i- mas būtų ryžtingas, našus žela iš Australijos, P. Šulai- vai suverenės teisės, kurias jai žiavimas
Dalyvauti ir toliau Amerikos dignitoriai nesijaučia sau
mas Kazachstane. Rugpiū durinėje Azijoje bus atsto- nutarimais, žadinančiais ir tis, P. Kriaučiukas, S. smurtu išplėšė komunistinis ru Lietuvių Taryboje lygybės su gūs savo postuose.
čio 23 d. Į Karagandą išvy vaujamas lietuvių muzikos stiprinančiais lietuvių ryžtą Jasaitienė ir kiti. Veik visi sų imperializmas.
sitarimo pagrindu su kitomis
ko grupė ivairių specialybių atlikėjų menas. Kvarteto jr pasiaukojimą kovoję dėl sveikinusieji savo žodžius Suvažiavimas yra Įsitikinęs,
Amerikos Lietuvių srovėmis,
jaunų darbininkų iš Vil programon Įeina šostako- demokratinio socializmo i-! parėmė pinigine auka.
kad tik nepriklausoma demo kurios siekia laisvos, demokra
GERIAUSIA DOVANA
niaus, Kauno, Klaipėdos, vičiaus, Bartoko, Haideno, dealo ir dėl Tėvynės Lietukratinė valstybė gali sudaryti tinės, nepriklausomos Lietuvos
nm-ž-vrzi/v T T Lr
L-i
A dlIUVCSIV, VJ IYIIIVI g VO XI I\lrranko ir Gruodžio Kūrį- vos išlaisvinimo iš bolševi- Aukos LSS suvažiavimui palankias sąlygas žmogaus as atstatymo;. apgailestauja, kad
Jei galvojate apie dova
tų miestų.
mai.
menybei
išvystyti
ir
tautos
kul

kai
kuriose
grupėse,
formaliai
kiškos vergijos. Pasirašė J.
ną savo pažįstamam ar
Maskva vis dar randa
tūrai kurti. Suvažiavimas todėl įstojusiose į Amerikos Lietuvių
Kondraška,
pirmininkas
ir
LSS 60-ji kuopa $50;
Apdovanojimai garbes
draugui, tai atsiminkite,
naujų vietų lietuviškajam
pabrėžia, jog vyriausias visų : Tarybos organizaciją, dar vis
J.
Valaitis,
sekretorius.
LSS
20-ji
kuopa
ir
A.
Jenraštais
jaunimui iš Lietuvos iš
mūsų uždavinys yra siekti, kad : nepaliauja puldinėjimai prieš kad geriausia dovana bus
Anthony
Jenkins,
iš
Hakins
P°
LSS
116-ji
ir
gabenti.
Lietuva kiek galint greičiau at ' ALTą ir jos atsakingų parei šios knygos:
(E) Rašytoja Halina Kor
vajų: Nuoširdžiausi linkėji-!
kuopos
po,
$15;
LSS
sakienė už
samene
uz nuopelnus
nuopelnus vy
vy.
.
. . , J , 7i_įi kuooa Z Jasaitienė gautų laisvę ir nepriklausomy gūnų užgauliojimai, tuo sutei
Stepono Kairio “Lietuva
Profesinė-technikinė
ętant lietuviu harvh litera mai Lietuvių socialdemo- HL1 j* Kuopa,
Jasaitiene, bę.
kiant
džiaugsmo
Lietuvos
pastant
lietuvių
taryb
literasuvažiavimui
iš
toliV.
Anesta,
P.
Šveikauskas,
mokykla Panevėžyje
budo”, kaina $5.50
turą rvšium su gimimo 50- Kralų suvažiavimui is ton■ vergėjams; pageidauja didesnio
J.
J.
Vinciūnai,S.
ir
N.
Havajų. Leidžiu sau
Politinė veikla
(E) Nuo š. m. rugsėjo 1 iomis metinėmis apdovanovieningumo
ir
susiklausimo
Kipro Bielinio “Dieno
Jonuškos, J, Rimavičius, St
d. pradėjo darbą dai* viena ta Lietuvos TSR AT-bos rekomenduoti I£S suvazia- Briedis, Kapuos LSS, LDD LSS suvažaivimas laiko rei tarp kovojančių už Lietuvos jant”, kaina $6.00.
-ac!
organas
nauja mokslo Įstaiga: profe Prezidiumo Garbės raštu,
21 kuopa ir M. ir St Mi- kalinga Amerikos lietuviams laisvę srovių bei organizacijų.
Darbas
būtų
spausdmaKipro Bielinio ‘ Penktieji
sinė-technikinė mokykla'ta pačia proga apdovano
4
.
.. chelsonai po $10; J. Trum- dalyvauti šios šalies politikoje, LSS suvažiavimas ragina šios
Panevėžyje. Ši mokykla,• tas už nuopelnus žemės ūkio mas Keleivyje ir kad jį pickas, J. Milickas, A. Šu- derinant savo pastangas kiek organizacijos narius ir simpa- metai”, kaina $6.00.
kurioje mokslas traks du planavimo srityje V. Alek- 1 ef*aguotų drg. J. Januskis. laitis, F. Ramanauskas, J. galint labiau su Jung. Amerikos tikus remti Amerikos Lietuvių
Jas galite gauti ir Kelei
metus, ruoš tinkuotojus, dravičius.
Tuomet nereikės juokinti
Valstybių
organizuotų
darbi

Tarybą
finansiškai
ir
morališ

Andriukaitis,
O.
Gegužienė,
________________________________ _________________ svietą ir kęsti gėdą dėl di
vio administ’ aci joje:
delių pisorių išsapnuotų fi K. Valantienė, J. Sonda, B. ninkų sąjūdžiu. Turėdamas gal kai, niekuomet neužmirštant,
6.36 Kroadway,
llituton 27. M»!«.
losofijų, ir skaitytojai su Spūdienė, M. St Strazdai, voje, kad šiemet bus renkami kad mūsų visų bendras tikslas
P. Brazaitis, P. Kriaučiukas JAV prezidentas ir kongresas, —padėti mūsų tėvynei Lietuvai
pras ką skaito.
Suvažiavimas ragina Amerikos svetimu jungu nusikratyti ir
po $5.00.
Juozas Milickis iš Bethesi laisvųjų tautų šeimą įeiti ly
GAVOME NAUJĄ
Centro Komitetas visiems lietuvius daryti žingsnius abie
Dr. B. Matulionis: Man mes jau ilgesni laiką gyveMaryland: Atstovauti aukojusiems taria nuoširdų jose didžiosiose partijose, kad giateisiu jos nariu.
ŽODYNĄ
jos teigiamai pasisakytų Lie
tenka didi garbė šį suvažia- name sočioje Amerikoje. LSS 20 kuopai negaliu at- ačiū.
Literatūros fondas
tuvos klausimu, ir reikalauti,
vimą pasveikinti Valstiečių Tas sotumas skatinančiai vyktL Geriausi linkėjimai
Lietuviškas angliškas žo
kad naujoji fedaralinė adminis
liaud ninku centro komite- veikia mus Įaugti i ameriki- Amerikos lietuvių socialdeIšklausęs ir vienbalsiai pa dynas, paruošė Vilius PeteLSS CENTRO KOMITETO tracija ir kongresas, kurie bus tvirtinęs LSS finansinę apys raitis, 586 puslapiai, kaina
to vardu. Sena, kovose už- nę miesčioniją. Galvojan- m°kratų suvažiavimui,
ADRESAS
išrinkti lapkičio mėn., panau kaitą ir pranešimą apie fondo $7.00.
grūdinta lietuvių socialde- tiems gyvenimas stato nauKanados Lietuvių Socialdotų visas priemones Sovietų atliktus darbus, LSS suvažia
mokratija susirinko savus jus uždavinius. Mes priva- demokratų Sąjunga: MaloLietuvos
Socialdemokra

Sąjungai
priversti gražinti Lie vimas reiškia didelį pasitenki
reikaii s apsvarstyti mūsų lome nuo gyvenimo neatsi- nu, kad Jūs susirinkote lie
uždarė šaltojon
sai ies išeivijoj. Neabejoja- likti, tuos uždavinius su- tuvišku reikalų svarstyti, tų Sąjungos suvažiavimo tuvai teisę laisvai spręsti savo nimą tuo, kad Literatūros
me, kad ateityj ji galės Lie- prasti ir juos Įveikti. Greta Nemalonu, kad dėl atstu- naujai perrinkto centro likimą. Suvažiavimas mano, Fondo lėšomis yra išleisti tokie
kad JAV-ės turi parodyti dau svarbūs raštai kaip S- Kairio
tuvoj veikti, kaip veikė ten sparčios technikos pažan- mo šį kartą niekas mūsų komiteto adresas toks:
giau iniciatyvos užsienio poli “Lietuva Budo’* ir K. Bielinio
iš seno. Peikia tam rengtis, gos i žmonijos gyvenimą kanadiečių negalime susiJonas
Pakalka
tikoje, daugiau drąsos ir aišku “Dienojant” ir “Penktieji me
Kovos įpročiai lieka neiš- j Įsilaužia naujos valstybės, rinkime dalyvauti. Mūsų
mo, kad pavergtų tautų atžvil tai’’ ir kad rengiamasi netrukus
1127 Putnam Avė
dildomi. Jaunoji kaita, ko- ,kaip antai Afrikos juodo- pageidavimai tokie: Reikia
giu nebūtų tenkinamasi vien išleisti daugiau panašaus turi
vo? neužgrūdinta lyg anas sios padermės gyventojai surasti būdų ir priemonių
Brooklyn 21, N. Y.
tik gerų norų bei simpatijų nio jų ir kitų autorių raštų.
ai .. js šiltnamyje išdygęs, pradeda nepriklauso mai mūsų Literatūros Fondo
pareiškimais
pavergtųjų kraš
imasi mokyti audrose užau-i valstybiniai tvarkytis Įeida-i leidinių platinimui. Jie yra AIDŲ PREMIJĄ GAVO
LSS suvažiavimas pripažįsta
tų žmonėms, bet kad būtų vyk
gusi, jų užgrūdytą vėjų ne-imi pilnateisiais nariais i ki- didelės vertės Lietuvos pra
B. BRAZDŽIONIS
didelę svarbą tokiems leidi
doma
vispusiškai apgalvota
pa’ mkiamą ąžuolą. Praei tų valstybių šeimą. Bolše- eičiai pažinti ir lietuvių
niams, nes iš jų mes ir jaunes
tie ' patyrimas yra visiems vizmas, persunktas savo im- stipiybei ugdyti kovoje dėl
“Aidų” literatūros premi laisvinimo politikos programa. niosios lietuvių kartos sugebės
Suvažiavimas reiškia padėką geriau pažinti mūsų tautos ir
būtinas ir jaunesniesiems perializmu. savo kolonija- Lietuvos išlaisvinmo šiuo jos komisija, susidedanti
Jung.
Valstybėms, kad jos at tėvynės praeitį.
tas žinotina.
linę politiką bevykdvmas, kartu ne iš caro, bet iš Rusi- iš Albino Baranaus k o,
LSS suvažiavimas atsišaukia
Kartu valstiečių liaudi stengiasi ir naujai besiku- jos komunistų vergijos. To- pirm., Pauliaus Jurkaus, sisakė pripažinti Lietuvos pa
vergimą
ir
kad
šio
nusistatymo
riančias
valstybes
pavergti,
kią
nuomonę
išreiškia
kai
į savo organizacijos narius ir
sekr., ir narių: Kotrynos
ninkų ir savo var d u
sveikinu sveikstantį Stepą kaip pavergė Lietuvą ir kurie patriotingi lietuviai, Grigaitytės, Nelės Mazalai- laikėsi ir tebesilaiko visos ad visus pažangos šalininkus, ra
Kairi. Visų mūsųjų tarpe kitas valstybes. Turime bu- perskaitę mūsų didžiųjų ko- tės ir Leonardo Žitkevi ministracijos, pradedant prezi gindamas juos .remti Literatū
buvo didelis susirūpinimas dėti. Pasiketusios gyvenimo vos veteranų prof. St. Kai- čiaus, ragsėjo 10 d. Brook dentu F. Rooseveltu. Tačiau ros Fondą reguliariais įnašais,
jo pašHjusia sveikata. Džiu- sąlygos verčia socialdemo- rio, K. Bielinio ir kitų atsi- lyne “Aidų” grožinės lite suvažiavimas apgailestauja, kad vienkartinėmis aukomis, pali
Apskrities savivald y b ė s
gu, kad Stepas Kairys tas kratus toms sąlygoms pri- minimus. Našaus darbo, ge- ratūros premijų 500 dol. paskutiniais keliais metais \Va- kimų užrašymu ir kitokiais bū
tarnautojas
Richard Linvisais balsais paskyrė Ber shingtonas vfs labiau krypo j dais
kančias ištvėrė. Ištvermės sitaikyti, savo programas ros sėkmės!
dren. Kenosha, Wis., buvo
revizuoti, nes tik kas ženM
(y nardui Brazdžioniui už jo vadinamą taikingą koegzisten
ir geros sveikatos ateity.
kartu
ir užpirkimų agentas.
gia su gyvenimu, tas telai- h!o. Ljnkim Jums
poezijos rankraštyje rinkinį ciją su totalitariniu Rusijos
Stepas Kairys: Gerbia
Jis atsisakė išmokėti pini
Pakalbinkim draugus ir
gai spręsti numatytus klau- “Vidudienio sodai”. Komi despotizmu,—kas nedavė nieko
mieji draugai, lai bus ir mL
gus už vieno teisėjo patal
gero šiai šaliai ir tik sukėlė
Tikėme į savo idealą, simus. Pasirašė N.. Tram- sijai buvo atsiųsta 10 vei
kaimynus užsisakyti “Keleiman leista Lietuvos Social
pose įrengtą viesintuvąnusiminimą
ir
abejojimą
dėl
kalų—6 rankraščiai ir 5
būkime
jam
ištikimi,
nepapickas,
kartu
suminėti
J.
demokratų Partijos UžsieTeisėjas jį pasodino į ka.
, kaimynus užsisakyti “KeleiZ'- duokime pagundom,.
Salaševičiu,, Lukaševičius, knygos, išleistos 1958-1959 •ateities pavergtose tautose
Įėjimą
už teismo paniekimą.
Suvažiavimas laiko klaidinga . vį.” Kaina metams tik $4-00 i
ti sveikinimo žodis. Visi, apjokime, kad kruvinam Tnunpickiene, Gaška ir Mi- ,mSveikinimai raitu

LSS suvažiavimo nutarimai

mv/\»wa£’

LSS suvažiavimą sveikino

Nr 38, Rugsėjo 21, 1960

KBCSIVJ8 įa 80W0N

Puslapis penktas
JIE BUVO PASIRUOŠĘ

Vienas tikslas—Lietuva

MAIKIO ir TfiVO KRAITIS
Mūsų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas, atsiuntė
Maikiui su Tėvu dovanų:

Lietuvos atstovas Wa- apie JAV NepriklausomyMrs. A. S. iš Sara toga
shingtone Juozas Rajeckas bės aktą, išsireiškė, kad jis
Springs, N- Y., $5.00.
dalyvavo Amerikos Lietu-1 “suteikia laisvę ne tik krašvių Inžinierių ir Architektų to žmonėms, bet viltį viZ. J. $4.00; Mrs. M. Preibis
10 metų sukaktuviniame sam pasauliui, visiems laiiš Norvvood, Mass $2.00.
suvažiavime Chicagoje ir
Tat, Linkolnas B
Po $1 atsiuntė: M. Trečiokas
pasakė šitokią kalbą:
Ulinojaus šviečia viltimi ir
iš Montreal, Kanadoj; A. WaGarbė ir malonumas at Lietuvai.
silauski iš Taunton, Mass.; Vai.
silankyti į Amerikos LietuJūsų suvažiavimas vyksta
Waslovas iš Ansonia, Conn.; W.
vių Inžinierių ir Arcitektų ne tik Žalgirio lemtingų
Paražinskas iš Brooklyn, N. Y.;
Sąjungos dešimtmečio su-.kautynių bei Valstybės DeS. Urban iš Saugus. Mass.; To
važiavimą. Prieš porą metų Į partamento gai-siojo 1940
ny Supinsky iš Shadyside, O.;
aplinkybės sukliudė man m. pareiškimo, kuriuo pa
J. Juzėnas iš Thompsonville,
atsilankyti į jūsų sąjungos smerktas Sovietų smurtas,
Conn.; J. Balčiūnas iš Watersuvažiavimą
man
gretimoje
sukakčių
metais.
Šiemet
___ r\**______
•__ __
.
T
bury, Conn.; J. Jaškunas iš Chi.
Baltimorėje.
Džiaugiuos
ga taip
pat ir 40 metų nuo
rago, III.; M. žemol iš No. Bradlįs tai padalyti bent šian Lietuvos-Sovietų Taikos su
dock, Pa.; V. Zinaitis iš WeL
dien ir jūsų sąjungą revizi- tarties, kuri buvo pasirašy
land. Ont., Kanadoj; J. Vincent
šitie Key West. Fla., gyventojai buvo pasiruošę su
tuoti tolismesnėj Chicagoj. ta “visiems amžiams”, bet
is Cambridge, Mass.; F. Kviettikti uraganą Donną. Jie savo turtą buvo susidėję į
Jūsų veikla Neprikauso- deja, už 20 metų buvo So
kauskas iš Dorchester, Mass.;
krepšį ir nuo uragano pasislėpė slėptuvėje.
moj Lietuvoj žinoma. Mes vietų sutrypta ir Lietuva
F. Milickis iš Waterbury, Ct.; \
grožėjomės rūmais, namais, okupuota.
M. Remeškevičius iš Steubentiltais, keliais, susisiekimo
Tos okupacijos pasėkoje
ville, Ohio; A. Pilibaitis iš Newpriemonėm, kylančia pra “mirė Lietuvos laisvės kū
ark, N. J.; Mrs. B. Shulmistras
mone, žodžiu ,laimėjimais nas, bet dvasia gyva”. Štai
iš Montreal, Kanadoj; Al. Ger.
jūsų ir kitų specialybių sri- keletas pastotųjų mėnesių
VISŲ PAREIGA
s tiko paskelbti
Lietuvo s dauskas iš Rockford, III.; ir A.
tyse. Antai, buvęs preziden- bei savaičių suglaustų faktų
---------■ Nepriklausomybės dieno s Captain iš Farnham, Kanadoj.
Praėjo pirminiai rinki- proklamacijos Vasario 16,
tas Herbert Hoover Kers- Lietuvos dvasinei bei teisimai,
lapkričio 8 d. rinksime kaip daugumas kitų guber- Po $.50 atsiuntė: L. Konces iš
teno kongresinėj komisijoj nei gyvybei patvirtinti,
So. Weymouth, Mass.; John
galėjo su pagrindu tvirtinti,
Artėjant viršūnių konfe- prezidentą, viceprezidentą, natorių padaro, nes. anot Burba iš Biddefford, Me.; A.
kad pažanga Lietuvoj ir J neijai Paryžiuje, valsty- dalį senatorių, atstovų rūmų Chester Bowles, Lietuva
bendrai Baltijos kraštuose bės sekretorius Christian narius ir tt. ir tt. Visų pa- yra buvusi Rusijos provin- Gačionis iš Montreal, Kanadoj;
Anth. Martin iš Albany, N. Y.;
—Vot, Maiki, ar aš tau sybė uždraudė jam iš New buvusi palyginti didesnė, A Herter priėmė Baltijos reiga rinkimuose dalyvauti, cija ir dabar vėl esanti So- J. Vaitkus iš Quincy, Mass.;
k”noJ k*°į vals-j valstybių atstovus. Mes bu- pasinaudoti ta pagrindine vietų Rusijos dalis”,
nesakiau, kad Chruščiovas Yorko išvažiuoti, tėve.Net
Bern. Banis iš Merchantville,
pagrindo ru- Vome užtikrinti, kad mūsų teise, kurią demokratinėj i Panašiai apie tai infor- Ohio ir A. Kėkštas iš Omaha,
nori atvažiuot Amerikon? ir po visą New Yorką jam
Mažąja .Amerivalstybėms
‘ uždrausta važinėtis. j., sai
, Lietuvą
.....
, ,
----- v------ «-planuojamoj
------ ------- -- tvarkoj turi kiekvienas pi- mavo ir L. Valiuko reda- Nebraska.
—Sakei, tėve, sakei.
tebe- konferencijoj jokio pavo- lietis. Jei piliečiai savo teise guojamas Amerikos Lietu
—Nu, ir atvažiavo. Išlipo gali būti tiktai Manhattano kaPramme ir telP
nesinaudoja, jie skatina de- vių Respublikonų Lygos Smulkiais prisiuntė J. Grisaloje, arti Jungtinių Tautui™1?3;..
.
. , , .... jaus negresia.
Nauj orke.
' cius iš Arlington, Mass.
J
‘
As džiaugiuosi, kad IlkiPastaruoju metu įvyko mokratijos priešus į tą teisę biuletenis.
įumų.
—Žinau, žinau,tėve.
O Clevelando Amerikos Visiems atsiuntusiems laik.
mo atplėšti nuo gimtojo permajnos dviejose Lietu- kėsintis ir pamažu demo-Kodėl tain?
—Tai pasakyk, ką dabar
• kamieno lietuviai
Wa- kiatijai duobę kasti. To dėl Lietuvių Komitetas už Kenparamos, nuoširdžiai
... . inžinie..... . vos pasiuntinybėse
mudu darysime?
-Todėl, tėve, kad šios ‘
visų
pareiga
balsavimo
teinedy
Naujienų
Nr
213
radėkojame*
riai
ir
architektai
“
didžioj
shingtone
ir
Paryžiuje.
Tų
—O kas sakė, kad mu šalies vyriausybė nenori rū-S^kas^k^iu.brt'^ SS ii^kš- se pasinaudoti, o kad ja šo, kad Chester Bovvles,
dviem reikėtų ką nors dary
Administracija
galėtumi pasinaudoti, iš- būdamas Connecticut guti? Juk ne pas mus jis atva Matai, Jungtinių Tautų bu-gUpVaį0> ka(j vienas vyras
metu' anksto turi būti tikras, kad bematoriu ne tik paskelbė
žiavo. Jis atvyko į Jungtinių yeinė yra .įkurta \ew \orKe ne talka ir kad vienybėje_ mingas dabartiniu
esi įtrauktas į rinkikų sąra- proklamaciją, bet dargi ta
reiškinį
VAQ n AP YTI VI HAIS
Tautų seimą.
ir šios saiies vynausyoe yia gajybė, tą vienybę svetur
trejetą savaičių šus. Jei išsikėlei Į kitą bal- proga pareiškė užuojautą
Prieš
—Dac rait, Maiki; bet
.
1 prezidentas ’ Ei^nhowe ri s savimo apylinkę, jei rinki- pavergtajai Lietuvai, tikėjiŽIEMOS VAKARAIS?
anąsyk mudu kalbėjom, globoti n teai datuoti na
Jūs neapsiribojote siaura, pareiškė, kad nežinąs pa- mų dieną būsi sukakęs 21 mą, kad ji bus laisva.
kad jam čia atvažiavus lie riams laisvę. Bet Chruščio- profesine veikla. Jūs ir Lie_
Kad nekiltų abejonių, čia j žiema artinasi, o su ja ir
tuviai turėtų sudaryti jam vas paskuiimais laikais įuvos jg akių neišleidote. šaulyje taut<fe, kuri sava metus, jei ištekėjai ir tuo
valia, laisvų rinkimų keliu, būdu pakeitei savo pavar- pat jis paskelbė ir Bovvles ., . vakarai Kad jie nebūtų
skunkės klimatą.
pradėjo taip nekultūringai Antai jpagaminote ir Lieto
jei po paskutiniųjų rinu proklamaciją au nuobodus, skaityk šias įdo—O kur tėvas gautum sios salies valdžią atakuoti, vog pasįuntjnybės Brazilijo- pasisakytų už vergo gran- i dę,
kimų
gavai
pilietybę,
būtiglų
kalba,
dines vietoj laisvių.
skunkę?
!mias knygas-romanus:
! net prezidentą Eizenhovyerj je g^ybos projektą. Jūsų
nai pasirūpink įsirašyti į
Rugpiūčio
mėn.
24
d.
—Maiki, skunke jau yra. atsisakė Rusijon įsileisti, darbų Lietuvos garbei esaVAIKUS MOKO
rinkikų sąrašą.
,
Juozas Švaistas: JO SU
—Kur?
pasidai ė toks žiaurus Ame- ma jr
pavyzdžių. ’ Tai valstybės sekretorius Her
ŠNIPINĖTI
Tą gali padalyti iki spa
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s
—Vienas farmerys iš Mi rikos priešas, kad pradėjus kajba už jūsų meilę Lietu- ter Amerikos užsienių rei lio 7. d. Vėliau jokie pa- S
kalų ministerių konferenci
Komunistų valdomos Vo- loman.as iš Vinco Kudirkos
čigano šteito atsiuntė man jam čia laisvai svaistytis, vaj
reiškimai tuo reikalu nebus
joj,
San
Jose,
pareiškė,
kad
kietijos dalies laikraštis j gyvenimo, 394 pusi. kaina
§io suvažiavimo ir jūsų
gromatą ir sako, kad jis suerzinti Amerikos žmonės
priimti.
kur
Rytų
Europoje
komu

jau turi tą gyvuliuką paga galėtų ji nulinčiuoti. Mas sąjungos dešimtmečio pro
“Volksvvacht” rašo, kad . $4.00.
nistų
partija,
Sovietų
gink

kva
tada
kaltintų
Washingvęs ir laiko savo skiepe.
vaikams iki 11 metų sugal- , pranas Naujokaitis: ULIETUVIAI IR
ga ypatingai, sveikinu šį luotų pajėgų pagelba, įsi
______
„
Sako, atvažiuok raidavei toną, kad neapsaugojo jo
votas
naujas žaidimas:
!DriIAI
t
RINKIMAI
suvažiavimą, linkiu jam veržė į valdžią ir komunistų
Vaikai vedami i miskusi
,
.
pasiimti, ba visą auzą pa- gyvybės. Kad išvengtų to- g^kmės ir dėkoju už meilę
kvipdė skunkišku klimatu. kio incidento, Washingtor.o Lietuvai bei lietuvių tautai. režimas įsigalėjo, tokia val
Gerai kad šio krašto b mokomi surasti “priešo i KALNUS, o09 pusi., kaina
stybė nustojo politinės as lietuviai piliečiai aktingai agentus ’. šitokiu būdu, ra- $5.00.
—Na, tai ir važiuok pa vyriausybė uždraudė jam Jūsų veikla liūdija, kad
menybės ir veikimo laisvės dalyvauja likimuose ir pa- s° laikraštis, vaikai išmapo Ameriką keliauti.
siimti.
Vytautas Alantas: TARP
Ar šviečia mums saulė,
demokratijoje. Kitais žo gal savo laisvą apsiupren- į ^ens mokomi kovoti
—Bet kaip nuvažiuoti,
—Na, o jeigu jis to už
DVIEJU GYVENIMŲ, 462
ar oras aptemęs, džiais tariant, ne lietuvių
dimą agituoja ir balsuoja su komunistų priešais,
Maiki?. Tu žinai, kad aš draudimo neklausys ir va Tu mūsų brangiausia
pusi., kaina $4.50.
tautos valia, bet Sovietų
marmabilo neturiu, o mano žiuos kur jam patinka? Ar
už
vienos
ar
kitos
partijos
__
prabočių šalis, kariuomenė nusvėrė Lietu
Vincas Ramonas: MIGkandidatus. Bet ir čia tu- MUSŲ ATSiOVO ANGLIfrentas Zacirka atsisako ji tada areštuotų?
Ar laiminga, ar varguose,
vos
dabartinį
likimą.
Krem

skunkę savo kalamaškoj
rime padoriai elgtis, neskel- JOJE NAUJAS ADRESAS LOTAS RYTAS, 166pusl.,
—To aš nežinau, tėve.
visados tu miela, liaus iškamša, tariamasis
vežti.
Bet jeigu tokiame atsitiki Atminimais taip gausinga
: kaina $2.00.
liaudies seimas Kaune, bti melagingų faktų. Deja,
Dabar jis vTa toks:
—Jeigu taip, tėve, tai me ji kas nudėtų, niekas
nevisi
taip
elgiasi.
Tas knygas galima gauti
ir brangi, kaip siela. 1940 m. liepos mėn. 22 d
J. Venckūnas,
geriausia išeitis—šito pro negalėtų šios šalies valdžios
Štai Dirvoje (Nr 100) R.
: Keleivio administracij o j
savo deklaracijoj tai patvir
1, Raewell Crescent
(Maironis)
jekto visiškai atsižadėti.
kaltinti, nes ji aiškiai pasaMieželis rašo:
tino.
Joje
juodu
ant
balto
636 Broadvvay, So. Boston
Orbiston, Bellsbill
—Vat ju myn, atsižadė į kė, kad jis gali būt apsau
“Balsuotojus ypač nera
parašyta,
kad
Lietuv
o
s
Laimingas
sutapi
mas,
Lanarkshire.
Scotland
27, Mass.
ti?
gotas tik Mahattano saloje.
mina faktas, kad Kenredy“
liaudis,
galingosios
Rau

kad
dešimtmečio
suvažiavi

—Tegul tas gyvuliukas
—Bet ar dėl tokio parė
Johnson savo pagrindiniais
mui pasirinkote Chicagą. donosios Armijos padeda patarėjais užsienio politi
pasilieka farmerio rūsy,tė dymo jis nesupyks?
ma... įsteigė savo valstybėje
U
ve, o kai jo “klimatas” iš
—Jis ir supyko, tėve. Jis Čia ne tik Amerikos lietu
kos srityje pasirinko Stesovietu valdžią”.
vių
sostinė.
Čia
iškilmingai
sikvėps, jis galės būti far- sako, kad šitokiu patvarky
vensoną ir Chester Bowles,
Pagaliau rugpiūčio 23 d. kurie nekartą yra pasirodę
meriui naudingas—galės pe mu \Vashingtono vyriausy bylojama ir apie pavergtą
les gaudyt.
bė gadina draugiškus Ame žmogų, nes Illinois-Linkol- valstybės departamentas, palankūs komunistų vyliams J
no valstija. Jis, kalbėdamas atsakydamas į Lietuvos ir siūlymams... Maždaug
Mūių kalendorius 1061 metams jau ruošiamas.. Jis
—Olrait, Maik, gali būt, rikos santykius su Rusija.
atstovų š. m. liepos mėn. prieš 10 metų Chester Bow- bus išleistas prieš Naujus Metus ir pasiųstas visiems jį
kad farmeriui skunke susi- Bet jis nepagalvojo apie
28 d. memorandumą, pa les buvo Connecticut vals- užsisakiusiems. Jau laikas ji užsisakyti.
gadys; ale pasakyk, kuo tuos santykius, kuomet jis
mes pavaišinsime Chruščio atsisakė Įsileisti Rusijon A- nutarti. Nusiginkla vimo kartotinai pareiškė, kad cijos gubernatoriumi. EidaKalendoriuje, kaip kasmet, bus ivairių skaitymų,,
JAV
žmonės
ir
vyriausybė
konferencijų
buvo
jau
ne
merikos
prezidentą,
kun
vą, kai jis atvažiuos į Bos
mas tas pareigas, jis nesu- eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški
toną pasirodyt? Kokį pre- pats buvo pasikvietęs. Jis viena; jos rinkosi daug tebėi-a giliai susiiūpinus
vardai ir plati kalendorinė dalis.
zentą nuo lietuvių mes ga suardė visą nusiginklavimo palankesniame tarpta u t i- Lietuvos likimu ir laukia
Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir
lėsime jam pakišti, neturė konferenciją, už kurią pats niame klimate, ir vis dėlto tos dienos, kada Lietuvos ?is, suvažiavimai n juose , agymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus sedami skunkės, ką? Ne, Mai agitavo—suardė dėl to, kad niekas iš jų neišėjo, šis žmonės vėl vykdys savo na
ki, skunkę mes turim gauti tenai atvyko Amerikos pre Jungtinių Tautų seimas ren cionalines teises ir pasilik Bimtės kalba, būkite tikri, na kaira parduoti nebegalime. Šiais metais turėjome nuo
ne kad locka; kitaip pasiro zidentas. Ir dabar jis atva kasi daug prastesnėj atmos ti pagal savo valią politinę, ateis diena, kad Lietuvos stolių dėl kalendoriaus kainos žemumo. Todėl praneša
dysim čyp diplomatais. Aš žiuoja Amerikon tartis apie feroj, ypač Rusija su Ame ekonominę bei kultūrinę bus išauštanti metai. O iki me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus
mislinu, jog ir Lietuvos at nusiginklavimą. Kur gi jo rika paskutiniais įvykiais santvarką.
tai įvyks—
Tat, Lietuva tebegyva ir Lietuvi, kančios ištremtųjų
stovas Rajeckas su manim nuosaikumas? Jis elgiasi, labai suerzintos, todėl ne
Kas Kalendorių jau užsisakė, ir pamokėjo tiems jis
sutiks, kad Chruščiovui rei kaip labai nerimtas žmogus. atrodo, kad čia būtų galima dvasia ir teise. Ji gyva pa Ir kraujo žuvusių lašai
—Nu, tai kaip tu rokuoji, prieiti prie nusiginklavimo. vergtoj Lietuvoj, ji gyva Tebūnie priesaika gyvųjų.
bus pasiųstas senąja kaina.
kia užfundyt amerikancką
Nu, jeigu to taip misli Washingtone ir eilėj kitų
Maiki, kas iš šito tautų seiskunkę.
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
Kurią širdin įsirašai:
mo
Naujorke
galės
išeiti?
ni,
tai
aš einu savo šoblę sostinių, ji tebegyva ir lie
—Bet Chruščiovas Bosto
Kantrybė, darbas ir kova
“KELEIVIS”
Reikės nusiginkluoti, ar ne? pagaląsti.
tuvio svetur širdyje.
nan neatvažiuos, tėve.
Ir vienas tikslas—Lietuva!
636
E.
Broadway
-----:-------South Boston 27, Mass.
Ir kol Michigano ežero į
—Aš nemanau, tėve, kad
—Gerai, tėve, pasimaty—O iš kur tu tą žinai?
(Kazys Bradūnas)
•pakrantėje vyks tokie, kaip •
—Washingtono vyriau- šis seimas galėtų ką nors sime kitą kaitą.
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Puslapi? šeštas
JIE

SUSITUOK*

už vyrus? Ar jos labiau go
džios?

JUOKAI

Atsakymą turėsime, jei
Geras žmoaos siūlymas
atsiminsime, kad bendrai iš
•
visų pirkėjų moterų yra
Didelio girtuoklio žmona da.
daugiau kaip 90 procentų. vė savo vyrui tokj pasiūlymą:

A. SVEIKAS

AMERIKONKA
(Tęsinys'
Ona skaitė iš tėvų gautą laišką. Tame laiške tėvas
skundėsi, kad jis paseno ir klausė, kada vaikai mano grįž
ti į Lietuvą? Jis dėkojo už siunčiamus pinigus, kurių dė
ka jis sparčiai atsikūrė po karo. Prisipirko gyvulių, pasvė
rė ir apatiniais naujais rąstais pagrindė belinkstantį
tvartą, uždengė naują daržinės stogą. Buvo iš ko ir me
džiagos nupirkti ir meistrams užmokėti. Gyvenamų na
mų jis netaisė. Jiems užtenka, o kaip vaikai sugrįš, tai
nusitars kaip daiyti: taisyti ar naują statyti. Be to, rei
kėsią išspręsti ir vietos reikalą. Mat, visi tariasi išardyti
kaimą ir išeiti i kolonijas. Vietoje kaimo rėžių kiekvie
nas gyvens vienkiemyje. Vieni pasiliks vietoje, kur so
dybų žemė ir daržai gerai išdirbti, bet tie gaus mažiau
žemės. Gi tie, kurie išeis i dabartines ganyklas, kur že
mė prastesnė ir neišdirbta,—gaus daugiau žemės. Bet
plėšiniams išdirbti reikia stipresnių, jaunesinų rankų.
Tai kada sūnūs atvažiuos? Reikėtų pasitarti. Katras ūky
je nutars pasilikti, tai tas ir turės nutarti ar kelti sody
bą. Jei sūnūs nemano grįžti, karčiai nurodinėjo, tai jiems
seniams reiktų sodybą vietoje palikti ir paimti mažiau,
bet geresnės ir Įdirbtos žemės. Tai nesąs labai skubus rei
kalas, toliau tėvas atlaidžiau rašė. gali keli metai ar dau
giau praeiti, kol kaimas sutars' ir kol gaus matininką,
kurių labai trūksta. Mat, valdžia dalina dvarų žemes ir
tam daug matininkų reikia. Taigi, ėjimas į vienkiemius
gali užsitęsti. Bet vistiek reikia nusistatyti ir reikia ži
noti, kaip tvarkytis pagal tą nusistatymą. Senis Gražulis
jautė, kad vaikai prigijo naujoj žemėje ir tos žemės svar
biausi daiktą,—dolerius pas save prisijaukino. Tas labai
gerai, jis svarstė, bet jie turėtų tuos dolerius čia Į tėviškę
atgabenti ir jais sau geresni gyvenimo kelią nusikloti.
Dabar gi išeina, kad ne jie dolerius valdo, bet doleriai
juos ten svetimame krašte pririšo ir laiko ten, kaip sukau
stytus. Ar jau jie negali ištrūkti? Toks tėvo galvojimas
jautėsi laiške, nors ir nebuvo aiškiai žodžiais pasakytas.
Ona suprato, kaip tėvai jaučiasi, tačiau jos širdis pasi
darė lyg ir dvilypė. Iš vienos pusės ji ilgėjosi krašto ir
norėjo pamatyti tėvus,—iš kitos gi nenorėjo važiuoti
Lietuvon be didelio pasirodymo ir labai poniško atvažia
vimo. čia Amerikoje ji Įsigyveno ir čia jie abu su vyru
gerus dolerius uždirba,—kaip gi dabar visa tai nutrauk
ti? Ilgai ji svarstė tėvo laišką, kelis kartus jį persvarstydama. Pasikalbėjo su Jonu, bet šis savais planais užsiė
męs i laiško esmę nesigilino. Tegul tėvas daro kaip jam
geriau. Jurgis irgi nesirengė važiuoti. Girdi, gal kada
nors ir važiuosiu, bet ne dabar. O tuo tarpu pasiųsiu tė
vui pinigų, tegul pasisamdo berną ar kitus samdinius,
tegul tvarko ūki, kaip nori. Savo vyrą Ona tiesiog bijojo
kalbinti važiuoti Į Lietuvą. Tiek pinigų surijo jos liga.
Tiesa, jau keleri metai praėjo nuo to laiko. Jie abu dirba
ir išleistus ligai pinigus atgal atitaupė, gal net su kaupu
Tačiau Juozas dabar toks patenkintas, kad biznis gerai
eina. Neatrodo, kad jis ilgėtųsi Lietuvos. Kai kartą Ona
užminė jam apie pasiilgimą Lietuvos ir įvairius Lietuvos
vaizdus, kuriuos ji sapnavo ligoninėje būdama, tai jis
tik pečiais patraukė:
—Lietuvoje buvo linksma gyventi, bet reikėjo sun
kiai dirbti ir iš to darbo mažai naudos matėsi. Kiek aš
prisitrankiau su sieliais ir su muzikantais, o uždarbis bu
vo kapeikinis. Dabar čia ilgas valandas dirbame, bet
“ant savęs” ir nauda yra aiški. Žiūrėk, jei dabar norėtu
me viską parduoti ir su gautais pinigais grįžti į Lietuvą,
mažne dvarą galėtum pirkti.
—O kodėl mums taip nepadaryti?—paklausė Ona.
—Todėl, kad tokiam reikalui dar pinigų mums ne
užtektų. Jei taip ir toliau eis, kaip dabar, tai turėsime
daug daugiau sutaupę. O iš kitos pusės dvarininkas būtų
iš manęs menkas ir kažin ar ten koks dvariukas duotų
mums tiek pinigų, kiek čia krautuvė. Matai, kad dvari
ninkai ten nusigyveno ir dabar jų žemes žmonėms dalina,
—lyg erzino Oną, lyg rimtai kalbėjo Juozas. Juozo pro
tavimas visuomet raminančiai veikė Oną. Ne dėl to, kad
ji visuomet sutiktų su jo išvedžiojimais ir ne dėl to, kad
jos širdis paveikta jo protavimo kitaip jaustų,—bet dėl
to, kad taip būdavo gera atsidėti jo spendimui. Jai pa
čiai nereikėdavo galvoti ir dvejoti. Juozas taip nusprendė
ir jis turi tam svarias priežastis. Taip pagalvojus ramiau
pasidalydavo. Lyg būtų visa atsakomybė vyrui perkrauta.
Ir taip laikas bėgo. Tėvams rašė laiškus ir siuntė pi
nigus. Pastarieji gi skalsino tuos pinigus leisdami tik
būtiniems ūkio pagerinimams. 0 kitus laikė arba už pro
centus skolino, kad, vaikams atvažiavus, daugiau būtų.
Tačiau laikui bėgant jų viltys dilo ir laiškuose pasireikš
davo kaltais išmetinėjimas, kad vaikai nenori tėvų pa
matyti nenori grįžti, nenori perimti tėviškės, kuri jiems
'oemųųud
(Bus daugiau)

žinomo filmu aktoriaus Frank Sinatra duktė Nancy
susituokė su dainininku Tomai y Sands.
oooooooooooooosoMoooooneocooooo^oooejosc

“KELEIVIUI*
Aš pats esu keleivis.
Keliauju per dienų dienas.
Mane nieks nepaguodžia ir negaili,
Kai tarp akmenų suklumpu vienas.
Girdžiu juoką žmonių,
Taip, žmonių! Iš dalies ir savų!..
O, rodos, aš visus myliu
Ir noriu gero, grožio,
Bet negaliu auginti rožių . ..

Prieš akis sužaibuotų net peilis
Ir naktis uždainuotų karunką,
Jei manęs nepaguostų ‘'Keleivis,”
Nešant naštą tremtinio sunkią .. .
Ignas Šmigclskis

so—asm—aaaaoeBeaaoacoauaooeeoacsaooauet

Kaip užauginti nusikaltėlį
Bostono policijos depar

tamento jaunimo skyrius
duoda tokius “patarimus”,
kaip tėvai gali užsiauginti
pirmos rūšies nusikaltėlius:
1. Duok vaikui iš pat
mažens viską, ką jis nori.
Jis užaugs įsitikinęs, kad
visas pasaulis yra jam skogas.
2. Juokis, kada vaikas
biaurius žodžius kalba. Tas
jį įtikins, kad jis yra “gu
drus” ir paskantins ieškoti
dar “gudresnių” žodžių, ku
rie ne tik jus, bet ir jūsų
draugus sukrės.
3. Niekada neversk vaiko
savo proto lavinti, lauk kol
jis sukaks 21 metų ir tada
apsispręs.
4. Venk vartoti žodį“klaidingas”, kad jis neįsisąmo
nintų kas yra nusikaltimas,
ir dėlto jis tikės, kad yra
persekiojamas.
5. Viską padaryk už vai
ką, kad tuo būdu jis įgautų
patyrimą, kaip visą atsako
mybę kitiems suversti.
6. Leisk jam viską skai
tyti, bet žiūrėk, kad indai
būtų gerai išplauti. Dabok,
kad joks ligos daigas nepa
tektų į vaiko bumą, bet ne
sirūpink, kad šąšlavos pa
tenka į jo smegenis.
7. Visada vesk šeimyni
nius ginčus vaiko akyse,
kad jis nesijaustų atskirtas.
Tuo būdu jis nenustebs, jei
šeimyninis gyvenimas su
grius.
8. Duok vaikui pinigų
tiek, kiek jis nori, niekada
nesakyk jam eiti pačiam už
sidirbti.
9. Visuomet palaikyk vai
ką, jei priešingoj pusėj yra
kaimynas, mokytojas, poli
cininkas, nes juk jie visuo
met jau iš anksto yra suda
rę savo nuomonę.
10. Kai galų gale vaikas
nusikals įstatymui, su aša
romis akyse kartok įprastinį
sakinį: “Ką aš bloga pada
riau”?
Sakykite, ar maža yra

*

DAUGIAU VAIKU

Šiandien daug kas susi
rūpino dideliu žmonių prie
augliu ir galtoja apie jo
sumažinimą, bet tuo nesirū
pina Prancūzija. Ten ilgai
gyventojų skaičius ne didė
jo, bet mažėjo. Dabar nėra
taip blogai, bet vis dėlto
ten norima, kad gyventojų
skaičius greičiau augtų ir
todėl imamasi Įvairių ska
tinamųjų priemonių.
Tapusi nėščia, moteris
užsiregistruoja tam tikro
je Įstaigoje, jos sveikata
veltui nuodugniai patikri
nama, duodama §21 pašal
pos, o jei reikia ir daugiau,
po 6 mėnesiu dar §40 ir
pagimdžius §20.
Be to, nėščia gauna vadi
namąją “pirmenybės korte
lę”, kuri duodama invali
dams ir akliesiems. Tos
kortelės savininkė tramva
juose turi teisę gauti sėdima
vietą, jai nereikia stovėti
eilėse pašte, geležinkelio
stotyse ir kt., jai ir krautu
vėse greičiau patarnauja.
Tokią kortelę ji turi teisę
gauti dar 6 mėnesius po
gimdymo.
Darbdavis negali atleisti
nėščios. Ji turi teisę nedirb
ti prieš gimdymą 6 ir po
gimdymo 8 savaites ir per
tą laiką gauti atlyginimą,
o vėliau turi būti vėl priim
ta į senąją tarnybą.

Vagilės yra profesionalės
mėgėjos. Tarp profesio
nalių daugiausia narkotikės, kurios ką pavogusios
tuoj keičia į narkotikus.
Mėgėjų tarpe yra visokių
—neturtingų ir turtingų,
kurios lengvai būtų galėju
sios už tą niekniekį sumo
kėti.
Didžiosios krautuvės da
bar, be savos policijos, tu
ri modernius sekifno prie
taisus—naudojasi televizi
ja, radaru, savotiškais vei
drodžiais ir tt.

PASILSĖK PRIEŠ
GULDAMA
Nėra nieko blogesnio,
kaip būti pavargusiai ir
negalėti užmigti arba naktį
dažnai pabusti ir negreit
beužmigti. Milžiniški par
duotų migdomųjų vaistų
kiekiai rodo, kad nemiga
kankinamų skaičius yra
labai didelis.
' Nemigos priežasčių yra
daug: visoki fiziški ir dva
siški sukrikimai, blogi mūsų
Įpročiai.
Sakysim, jei prieš eidama
gulti prikimši pilną skilvi
sunkiai virškinamo maisto,
tikrai gerai nemiegosi.
Negeras paprotys po sun
kaus darbo tuoj eiti gulti
ir norėti greit užmigti. Kai
kam tas gal ir nekliudo, bet
daugelis mūsų po sunkaus
darbo reikalingos tam tikro
poilsio, nusiraminimo. Tuo
metu galima ką nors ne
jaudinančio paskaityti, gra
žios muzikos pasiklausyti ar
savo mėgiamu darbeliu už
siimti ir tik vėliau gulti.
PANAIKINA RAUKŠLES

Skalbiant dirbtinių me
džiagų drabužius automati
ne mašina, patartina skal
binius skalauti šaltu van
deniu. Tada išnyks raukš
lės, kurios skalbiant atsi
rado, nes šiltas vanduo su
minkštino medžiagas

, LEIDŽIA ANKSTI
TUOKTIS
New Hampshire įstaty
mai 14 metų jaunuoliui
leidžia vesti ir 13 metų jau
nuolei tekėti, jei tėvai su
tinka.

tėvų, kurie tuos “patari
mus” vykdo ir savo kaltės
nesupranta?

Įsteik barą savo namuose.
Vienintelis svečias būsi tu.
Duok savo žmonai 55 dolerius,
už kuriuos ji nupirks 12 bu
telių degtinės- Juose bus 240
stiklelių.
Pirk iš savo žmonos stiklei;
už 60 centų, ir ji po savaitės
Daktaro patarimas
galės ; banką padėti 89 dole
rius ir už 55 dolerius vėl nu
—Tamstos žmonai reikia
pirks dėžę degtinės.
daugiau gryno oro,—sako dak
Jei pagyvenęs 100 metų nu taras vyrui.
mirsi. tavo našlė turės banke
—Bet ką aš. daktare, galiu
27,058 dolerius, taigi tokią su padaryti, kad ji nenori nė mi
mą,
kurios pakaks
namų nutės iš namų išeiti.
skolai sumokėti, už kito gero
—Duok jai pinigų suknelei,
vyro ištekėti, vaikus išmokyti skrybėlei ir pamatysi, kaip ji
ir visiškai pamiršti, kad ji ka bėgios po krautuves.
da nors pažinojo tok; girtuokli
! Sunkiausias darbas tinginį
kaip tu.

* * *

nugalėti.

Geras žentas, bet bloga marti

Pakalbinkim draugus ir

—Ar Tamstos duktė laiminga? paklausė svetimšalės, ku kaimynus užsisakyti “Kelei
ri atvyko į Ameriką pasisve- vi-” Kaina metams tik $4.00

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
LIETUVA BUDO. Stepono Kairio ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
istorinis romanas iš žemaičių krik
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
što laikų, kieti apdarai .... >3.60
atsiminimai. kaip Ijetuva kėlėsi
iš miego. geriaus’a dovana kiek
viena proga. našiais kietai? vir- ŽEME DEGA, J. Savicko karo metą
šeliais. iliustruota. 416 puslapių,
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
didelio formato. Kaina .... $5.50
lis 453 psl. Kaina ..................... $4.50
DIENOJANT, “knvenešiu karaliaus” ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ____ $4.50
sūnaus Kipro Kelinio idomūs atsi
minimai, 464 psl.. kaina.... >6.00
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
menės santvaika ir kodėl ji dar
nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.
Kaina ......................................... $6.00

ŽVILGSNIS T PRAEJTT._K. Žuko idomūs atsiminimai, 477 nsi.. kai
na

.........................................

$5.00.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Katil'škio meistriškas aprašymas, kaip
karui einant prie galo tūkstančiai
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
paruošė Aniceta? Simutis. daugv- SUŽADfiTINfi. J. Titinio 15 trumpų
be žinių lietuvių ir anglų kalbomis
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
apie lietuvius visame pasaulv.
464 psl. Kaina ................$6.50
BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
LIETUVIŲ DAINOS AMFRIKOJE,
miją. Kaina ............................. $2.25
surinko ii- suredagavo Jonas 3alvs, 472 dainos su gaidomis. Ang ŽEMAITES RASTAI. 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 LTETTTVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis. J. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl.
Amerikos lietuviams, 144 pusla
kaina ........................................ $5.00.
pių. Kaina ............................... - $1.00
LENGVAS RŪDAS IŠMOKT1 ANG
LIŠKAI. Ger:au?;ss vadovėlis pra CEZARIS. Mirko Jesulič romanas
trijose dalyse, kiekviena dalis po
dedantiems
angli<k-»
mokais,
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00
duoda ištarimą, angliškus pasikal
bėjimus. Kaina .................... 15 Cnt.
NAUJA' VALGIŲ KNYGA, parašė
MART,B0R6>T’GP‘S LITHUANIAN
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu,
SELF-TAUGHT. M. Inki°nė. 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
puslapio. Kaina........................... $2.50
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
PRADAI. Fnpulia-i ir naudinga
KISS IN THE DARK. J. Jazmino
knyga Siu dienų klausimams su A. anglų
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 r>sl.. ATLAIDŲ PAVfiSYJ, P. Abelkio ro
kieti viršeliai Kaina ........... $5.00.
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

NEMUNO SŪNŪS. Andriau' Valncko romanas iš 1935 metu Suvalki VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
jos ūkininku suki’imo prieš Sme.
tonos diktatūrą. Pirma dalis
psl. Kaina................................ $3.00.

toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.

lapiai. Kaina ............................ $4.00

klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

Sveikam visko per maža, li
SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOL
NEMUNO SŪNŪS. Andriau' ValueŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
goniui visko per daug.
ko romano antroji dalis, 426 pus
jausiomis žiniomis papildyta tuo

JUOKAUJA

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
meninių formų nlėtoiimcsi pagrin
rašė E. Vandervelde, vertė Vardft.
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
nas. Kaina......... .................... 2o Cnt.
ga su dangvbo paveikslų, gerame
popieriuje. Kaina .................... $8.50 TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas
SIAURUOJU TAKELIU, K.
B
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir ’š Amerikos lietuvių gvve- JUOZAS STALINAS, arba kaip
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00
Kaukazo išpoDis buvo pasidaręs
Rusijos diktatoriu. Kaina 25 Cnt.

TTKRA TEISYBE APIE SOVIETU

KRAUTUVIŲ VAGILES

Žinovai apskaičiu o j a,
kad per metus iš didžiųjų
krautuvių pirkėjai pavagia
prekių 75 milionų dolerių
vertės . Iš tų vagilių 90%
yra moterys.
Kodėl tiek daug moterų
yra šitos rūšies “pirkėjų”?
Ar jos mažiau kaip vyrai
pajėgia pagundai atsispir
ti? Ar jos nesąžiningesnės

čiuoti.
—Ačiū. Esu ir aš laiminga.
Ją išleidau už amerikiečio, ku
ris verda, plauna indus,mau
do vaikus ir pasilieka namie,
kai mano duktė vakare nori
kur nors išeiti.
—O Tamstos sūnus?
—Ach! Jis nelaimingas. Ve
dė amerikietę ir turi pats
plauti indus, vaikus maudyti ir
pasilikti namie, kai žmona nori
vakare kur nors išeiti.
♦ * ♦

Edth Sandra, So. Carollac
gražuolė, rodo liežuvį foto
grafams, bet ne iš pykčio, o
juokaudama.

RUSTJA. arba komunistų diktatū DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
vos socialdemokratų raštai dėl bol
mo istorija ir valdyme praktika,
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
labai dang informacijų, 96 nsl.
voje. Kaina............................... 25 Cnt.
Kaina ..................................... 50 Cnt.
SOCIALDEMOKRATŲ
NEIiPRTKI.AIISOMOS
LIETUVOS LIETUVOS
PROGRAMINES GAI.
P-’INTGAI, parašė Jonas Karys, la PARTIJOS
RES, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.
bai daug naveikslų, 255 psl. gera
popiera. Kaina ........................ $5.00 VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00
STAUS V1ETTNTNKAS? Parašė
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
pažinti. Kaina ........................ $1.20
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais.
MILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
gos trUoriška istorijos kronika. 73
veikslų, 396 psl., geras popierius,
psl.. didelio formato, gera ponie.
* ‘
$10.00
ra. kaina.................................... $2.50
ALTORIŲ SESELY. V. Futino-Mj
KODĖL AS NETTKTTI T DIEVĄ?
kolaiėio romanas trijose dalysi
Atvir-a nuomonė, įdomūs argumen
Autorius, pats buvęs kunigas, a;
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiži
dėjo kunigystės dėl moterystė)
ANGLŲ-LIETUVIU KALBU ŽODY
Visos trys dalys įrištos į vien
NAS. virš 20,000 žodžių, 368 pus
knygų, kieti viršai, 681 puslapi
lapiai, kaina ............................ $4.00
Kaina ...................................... $6.0

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadway

—Jo. Boston, Maso.

X

Puslapis septintai

KELEIVIS ,S0. BOSTON

Nr 38, Rugsėjo 21, 1960

Legionierių moterų banketas

W0RCESTER10 NAUJIENOS
Uoliai ruošiamasi
Lietuvių dienai

Dabar visi susirūpinę Lie*
tuvių diena, kuri bus lap
kričio 27 di MemoriaI Au
ditorium patalpose. Tos die
nos didžiausias vadovas
yra parko departamento
viršininkas Edvardas J.
Struckus.
Rugsėjo 14 d. susirinkime
paaiškėjo, j darbą pakviesti
visi vietos šviesuoliai—ad
vokatai, daktarai, kunigai,
verslininkai, chorai, solistai
ir tt., žodžiu, pakviesti visi
lietuviai, kad bendromis
jėgomis dirbdami galėtų
ko gražiausiai pasirodyti.
Amerikiečių spauda pa
žadėjo visą mėnesį tą šven
tę garsinti.
Lietuviškus valgius ga
mins, rinks įvairiausius
rankdarbius — audin i u s;
mezginius, drožinius ir kt.
Moterų Sąjungos 5-sios
kuopos narės: Janina Sipa
vičienė, Marijona Žemai
tienė, Margareta Delionienė, Julija Cabary, Matilda
Vitkienė, Stasė Stanelienė.
O. židžiūnienė, Millie Mi
liuvienė, Magdė Urmonienė,
Angelą Garsienė. Ona Matusaitienė, Marija Dabrilienė, Marcele Watkins,
Julija Mack, Juliia Lendraitienė ir Ona šilinskienė.
Kitas susirinkimas Lietu
vių šventės reikalu bus rug
sėjo 28 d. 7:30 vai. vak.
Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Visi kviečiami jame
dalyvauti.

(Kanados), kuris tuo metu;
svečiavosi pas Marijoną ir
Juozą Žukus, A. Gailienėj
Judita Kazlauskienė, Ona,
Kuraitienė, Jonas Mačys ir
Bronius Rimkevičius iš New
Haven, Conn., Elena Leščinskaitė-Matjew iš Arlingtono, Tex.

MEČISLOVUI - RIMANTUI NOREIKAI

tragiškai mirus Lietuvoje, jo tėvui Vladui Noreikai, mamytei
ir broliui esantiems Lietuvoje, reiškiame nuoširdžiausią

užuojautą ir kartu su jais liūdime.

Bostono Lietuvių Mišrus Choras

Kitos naujienos

Dariaus Stepono posto le
giono moterys šį sekmadie
nį rugsėjo 25 d. 5 vai. vak
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje rengia 23-jį metinį ban
ketą.
Bankete dalyvaus daug
žymių Amerikos Legiono
asmenų. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti.
Biletų iš anksto galima
gauti iš pirmininkės Paulos
Ketvirtienės (379 Broadway, So. Bostone) ir kitų
komiteto narių.

Elenos Kalvaitienės motinai mirus Lietuvoje, gilią
Lietuvių dienos progra- ■
moj dalyvauti pakviesti
Lillian Mickevičiūtė-Mer- užuojautą reiškiame jos DUKRAI ELENAI ir ŽENTUI DR.
ick, Danielius Mažeika,
Aušra Vadeckaitė, visi jau BRUNO KALVAIČIUI.
Furcolo pasitraukia
pasižymėję solistai.
iš politikos
Šv. Kazimiero Kolegijoj
Bronė ir Justinas Vaičaičiai ir Jonas.Kalvaitis
iš 10 naujų profesorių yra
Gubernatorius F. Furco
ir lietuvis V. Andrius Manlo, pralaimėjęs nominacitautas.
nius rinkimus, kuriuose jis
Worcesterio Junior Ko
VIETINĖS ŽINIOS
kandidatavo sen atoriaus
legija įteikė moksle pasižy
vietai, dabar einamoms pa
mėjusiems 24 studentams Nelaimėj sužeisti lietuviai Jie jau pensininkų mieste reigoms pasibaigus, žada
garbės laipsnius. Tų studen
pasitraukti iš politinės veik
Zabičiai su Simonavičiais los ir užsiimti advokatūra.
Praeitą sekmadienį So.
tų tarpe yra ir du lietuviai :
Aleksandras Pridotkas ir Bostone Broadvray ir D rugsėjo 13 d. jau buvo St.
gatvių sankryžoje susidūrė Petersburge, Fla. Tą dieną
Jonas A. Aukštikalnis.
Ir taip yra buvę
Robertas Jakutis, dabar du automobiliai, kurių vie jie iš ten rašo:
“Įvažiavom į St. Petersgyvenantis Kalifomi j o j, ną vairavo Adolfas GailiuRugsėjo mėnuo gana šil
dainuos jam ruošiamame nas„ 36 metų iš Nashua, o burgą ir išvarėm viesulą— tas, buvo net karštų dienų.
koncerte spalio 23 d. šv. antrą J. F. Sullivan iš Mal- Donną ne tik iš čia, bet Bet Bostone yra buvę tuo
ir iš visos Frondos. Dar metu dar karščiau. Štai
Kazimiero parapijos salėj. den, Mass.
Pranas ir Elena Račiukai- Iš 8 asmenų, kurie važia manom pasivažinėti . ir ap 1881 m. rugsėjo 7 d. buvo
čiai augina gražią šeimą— vo tuose automobiliuse, su žiūti, kokius nuostolius pa- neį 102 laipsniai karščio, o
! 1914 m> rugsėjo 28 d. ter
dukrą Birutę ir sūnų Gedi žeisti 4: Barbora Gailiūnie- darė viesulas”.
mometras buvo nukritęs net
miną, bet jie randa laiko nė 62 metų, gyvenanti 8
Winfield
St.
So.
Bostone,
Sava
žaizda
skaudi.
iki 34 laipsnių.
ir visuomeninei veiklai.
Barbora
Dapšienė,
62
m.
gy

Julius Svikla su žmona
atidarė siuntinių siuntimo venanti Lawrence St., So.
Bostone, Paulina Gailiūnieįstaigą 174 Milbury St.
WORCESTERIO LIETUVIAI!
nė
36 m. iš Nashua, N. H.,
J. Krasinskas
Amerikos lietuviu republikonu susirinkimas šaukia
ir jos dukrelė 5 metų Zu
mas Olympia Parke, Shrewsbury, Mass., šeštadienį spa
zana.
JieškoIimai
Visoje N. Anglijoje pra lio 1 dieną, 3 valandą po pietų.
Visi lietuviai ir lietuvių kilmės žmonės maloniai kvie
eitą savaitgalį keliuose žu
Bronė JACEVIČIENĖ Lietuvoje ieš
vo
15
asm
enų.
čiami
atsilankyti pasiklausyti Įžymių republikonu kalbė
ko Kazio ir Mykolo JURGAIČIŲ,
ę-vvenančiu Chicagoje.
Žuvo V. Bačiauskas
tojų, o po kalbų turėsime šokius ir pasilinksminimą su bu
Be to, ieškomas ALFONSAS PE
NIUS, kuris anksčiau gyveno 3443 S.
fetu. Visi sekmądįeni, spalio 1 d. *3 vai. į O’ympia Parką !
Korėjoje žuvo žymus Emerald Avė., Chicago 9, III. Minėti
Ruduo Subatvakary
asmenys ar apie juos žinantieji ra
sportininkas lakūnas kapi šykite
Vytautas Skrinska, pirmininkas
adresu:
tonas Vytautas Bačiauskas,
P. Brazaitis
Šio rudens pirmojo Su35 Kenberma Road
(38
30 metų amžiaus, Worcesbatvakario rugsėjo 17 d.
Dorehester 24, Mass.
tery gimęs ir augęs. Liko
NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI j
programa buvo skirta ru
PARDUODAMI NAMAI
liūdinti motina, kuri nors
• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamušalu, juodos ar
dens
ir
derliaus
nuėmimo
Floridoje, 3 šeimų apartamentinis
rudos spalvps, dydis nuo 36 iki 42 ...........................................833.00 {
ir nesveikuodama skrido į namas sa atskirais kambariais, gra.- i poezijai.
dydis virš 42 numerio ............................................... $37.00 |
žioje vietoje, jrerame stovyje, priei
Washingtoną į sūnaus lai nama
•
VYRŲ
3/4
ILGUMO
ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
Audronė
Kubiliūtė,
Va

kaina. Rašykit:
šalu, šone užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos
|
P. O. BOX 1876
dotuves.
lentina ir Dalia Vakauzaidydis nuo 36 iki 42................... $61.00 Į
St. Petersburg, Fla(40
dydis virš 42 numerio...................$70.00 Į
tės ir Rita Ausėjūtė pasakė
Klubas įteikė stipendijas
• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis
APLANKYKTSSR l Mairono, Baltrušaičio, Pu
nuo 36 iki 42.....................................$95.00 1
virš 42 numerio................................ 106.00
tino
ir
Fausto
Kiršos
eilė

Lietuvių Piliečių Klubo Specialiai Žemos Kainos i
• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI
pirm. adv. Richardas Sara- 17-os dienų EKSKURSIJOM raščius, o Vida MališausNIUKO pamušalu, 3/4 ilgumo su TIKRU KAILINIU KALNIERIU, tamsių spalvų, dydis nuo 30 iki 42......................... $98.00
kaitė
oraciją
derliaus
nuė

pas įteikė šiems mokslei tiesioginiai jetu į MASKVĄ
virš 42 numerio..................... $110.00
mimo progai iy įteikė “šei
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $15.00
viams Klubo skirtas stipen
• TROPALINAS, naujai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia
dijas mokslui tęsti: Alber COSMOSGRUPŽS mininkams” J. Kasmauskui
ga, juoda ar pilka, 1 jardas 54” platumo .............................. $4.15
tui J. Metrikui, $300, V. Va IŠVYKSTA KAS MENESĮ rugių vainiką, o Z. Šalnie• Moterų DIRBTINIO ZAMšIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu,
labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos .............................. $38.00
linskui $150, Barborai Kir- PAVIENIAI VYKSTA KASDIEN nei duonos kepalą.
• PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailių apsiaustai, neatskiria- _
Subatvakariui vadovavo
kliauskaitei $100, James
mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00
LANKYK MIESTUS
,pilnas apsiaustalo ilgumas ............$99.00
poetas
Stasys
Santvaras.
Buckley-Bačkauskui $100
arba
• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. $71.00
ir Jonui Ridikui $100.
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas............$75.00
APLANKYK SAVO GIMINES
Sandaros gegužinėj buvo
svečių ii toli

Sandaros 16 kuopos ge
gužinėj rugsėjo 19 d. buvo
svečių ir iš tolimų vietų:
Povilas Blažys iš Londono

Smulkiau

informuoki*

COSMOS

TRAVEL

BUREAU

45 W. 45th St,
NEW YORK 36, N. Y.
Tel. Orele 5-7711

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
(Licensed by INTOURIST)

PASKUBINA JCSU SIUNTINIUS JCSŲ DRAUGAMS IR
GIMINĖMS Į BET KURIĄ SSSR DALĮ
Siuntiniai Apdrausti

•

Skautų padėka

Pristatymas Garantuotas

GAVĖJAS NIEkO NEMOKA

Rašykite arba aplankykite Jums
MOŠŲ SKYRIUS:
PASSAIC, N. J.
211 Motiroe Street Tel. PR 3-0979
Tel. VI 1-5355
DETROIT, MICH.
7300 Miehigan Avė.
Tel. PL 6-C766
WATERBURY. CONN. 6 John Street
TeL DA 4-4401
PHILADELPHIA 41, Pa. 4925 Old YORK Rd.
Tel. RE 2-7163
SPRINGFIELD, MASS.
1716 Main St.
NEWARK 3, N. J.
428 Springfield Avė.,
TeL BI 3-1797
39 Second Avenue
NEW YORK S, N. Y.
Tel. AL 4-5466
Tel. DI 5-8808
600 Sutter Avenue
BROOKLYN 7, N. Y.
CHICAGO 22, ILL.
2222 W. Chicago Avė.
Tel. BR 8-6966
2683 W. 14th Street
CLEVELAND 18, Ohio
Tel. TO 1-1068
99 Main Street
Tel MU 4-461*
PATERSON 1, N. J.
126 4th Street
LAKEVFOOD, N. J.
Tel. FO 3-8669
VINELAND, N. J.
West Landis Avė. (Greek Orthodor Building)
1015 East Carson St.
Tel. HU 1-2750
PITTSBURGH 3, Pa.
WORCESTER, Mass.
174 Millbury Street
Tel. SW 8-2868
6 Day Street
Tel. LO 2-1446
NEW HAVEN, Conn.
9360 Jos. Campau
Tel. TR 3-1666
HAMTRAMCK, Mich.
SAN FRANCISCO, Cal. 2076 Sutter Street
Tel. FI 6-1571
GRAND RAPIDS, MICH. 414 Scribner Avė N. W. Tel. 6L 8-2556
arba GL 8-2006
Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniais, feitadieniais
ir sekmadieniais

• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FLEECE) medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū_
bams ar chalatams, 1 jardas 60” platumo ......................... $2.90
— o taipgi: medžiagų kostiumams, apsiaustams, žaketams, sukne
lėms, šiltiems šalikams, apatiniams ir kt.—

Žalgirio skaučių-tų stovy
kla prie Specėr prabėgo
Mes galim dabar siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS, MO
TOCIKLAMS PADANGAS
kaip sapnas. Dešimt dienų
SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
Stovykloje atrodė viena
BAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU
Reikalaukite mūsu Maisto Paketų sąrašo.
graži diena. Man naujokei
pasiruošimas stovyklai būtų
TAZAB
buvęs sunkokas, jei nebūtų
51 R«ervoir St., CAMBRIDGE, Mass. Tel. Kl 7-9705
atėję į talką malonūs skau
čių tėveliai. Jų dėka mano
pasiruošimas žymiai palen r
gvėjo. Noriu padėkot Skau
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
tų Tėvų Komitetui už pini
ginę paramą perkant pala
Jaugia lietuvius bendram lietuviškam damai, auslSja
pines, p. M. Kavaliauskui tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
už nuvežimą ir parvežimą
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.
veltui 17-os palapinių su vi
SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
sais priedais į stovyklą ir iš
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deiimčiai
jos, p. inž. dr. Gimbutui už
ir dvidešimčia metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar
paskolinimą palapinės, p.
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.
Adamavičiui, p. Tumui, p.
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
P. Vaičaičiui, p. inž. Galičiai.
niui, p. Vileniškiui, visoms
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
sesėms ir broliams. Dar kar
apdrauda
duoda pašalpos iki $325 i mėnesį.
tą skautiškas ačiū visoms ir
visiems, kurie prisidėjo prie
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPRApasisekimo stovyklos, ku RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos fld
rioje mūsų skautiškas jauni giltos senatvės.
mas įgijo daugiau skautiško
Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
patyrimo ir gražioje aplin ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
koje išmoko dar labiau pa lonijose ir SLA Centro Rašykite tokiu
žinti Dievą ir Tėvynę.
Dr. M. J. VINIKAS
Bostono “Baltijos” Tunto
Tuntininkė
0. Mučinskienė

GERAI ŠAUDO

307 We*t 30th Street,

New York 1, N. Y.

Amerikos marinu kapitonas William MacMilIan iš
Turtle Creek, Pa., Olimpijos žaidimuose Romoje už
šaudymą gavo aukso medalį

Kandidatai jau paaiškėjo

Rugsėjo 13 d. balsavime
paaiškėjo kandidatai, kurie
Senato komisija vykdo
bus lapkričio 8 d. balotuose. viešą liudininkų apklausinė
Respublikonai i senatą jimą, norėdama išaiškinti
kandidatu pasirinko dabar Metropolitan District komi
tinį sen. Leverett Salton- sijai keliamus kaltinimus
stall, o demokratai jauną dėl darbų atidavimo be varSpringfield majorą Thomas ‘žybų, tų darbų neprižiūrėJ. O’Connor. Dabartinis
jimo, už juos permokėjimą
gubernatorius Furcolo, kan
ir t. t.
didatavęs i senatorius, pra
Daug kalbėta apie Meno
laimėjo.
Centro pastato stogo nuėmi
Į atstovu rūmus bus ren mą: Stogui uždėti išleista
kami 14 atstovu. Iš jų $1,500, o už jo nuėmimą su
šešius demok/atus — jau mokėta $9,700. Kodėl taip
galima laikyti išrinktus, brangiai, aiškėja iš to, kad
nes jų distriktuose -nebuvo vienam darbeliui atlikti su
kito kandidato. Tai Ed\vard mokėta $828 septyniems
P. Boland (Springfield), prižiūrėtojams, o darbinin
Harold J. Philbin (Clinton), kų tebuvę vos 29. Apklausi
Thomas Lane (Lawrence), nėjimas tęsiamas.
Torbert H. Macdona 1 d
(Malden), Thomas O’Niel
Jaunuolių orkestras
(Cambridge) ir John W.
McCormack (Boston).
So. Bostono ir DorchesGubernatoriaus kandida terio jaunuoliai ne juokais
tais bus: demokratu—Jo pradėjo kurti orkestrą. Ir
seph D. Ward. respublikonų jau rugsėjo 24 d. bus pirmas
—John A. Volpe.
susirinkimas K. Kinderio
Vicegubematoriaus — E- muzikos studijoj, 911 E.
dward F. McLaugh 1 i n Broadwav, So. Bostone, 3
(dem.) ir Augustus G. vai. popiet. Jau gražus būMeens (rep.)
1 rys jaunuolių susirašė į or
Generalinio prokuroro— kestrą, bet dar mums reikia
Edward J. McCormack, J. i daugiau muzikantu (smui(dem.) ir George Michaels , kas, gitara, mandalina, a(rep.), valstijos sekreto kordionas, piano ir kt.)
riaus—Kevin H. White
Kviečiame visus muzikos
(dem.) ir Edward W. Broo- i entuziastus jungtis Į organi
ke (rep.).
zuojamąjį orkestrą.
Valstijos iždininko —
Donatas Jančiauskas
John T. Driscoll (dem.) ir
Vytautas Ulevičius
Walter J. Trybulski (rep.).
VIETA PENSININKAMS
Auditoriaus—Thomas J.
ūkis. 300 alni miško, pievų. sodų.
Buckley (dem.) ir Gardner Elektra. telefonas, namas į§ 15 kam
bariu, maža nuoma. Puiki protra ve
B. Wardwell (rep.).
dusiu porai arba pavieniams. Kreip_
Šiemet Bostonas pirmą tis: Pev. Jos. Baltrūnas
P. O. BoX 213
kartą balsavo tik mašino
Cobleskill, N. Y.
(38
mis, niekam nereikėio nei
popieriaus nei pieštuko.
TRUKŽOLES
Išėjo Enciklopedijos
21-sis tomas

Praeitą savaitę prenume
ratoriams išsiuntinėtas Lie
tuvių Enciklopedijos 21-sis
tomas, kuriame yra žodžiai
nuo OD iki PA, ir baigiasi
žodžiu Pareiga.
(

7 prižiūrėtojai ir 29
darbininkai

Simonavičiai ir Zabičiai
jau grižo iš ilgos kelionės
aplink Amerika. Savo kelio
nės Įspūdžiais jie žada pasi
dalyti su Keleivio skaityto
jais.
riiTU.

Trukžolių šaknis
ruo patrūkimo, po
Krūtine skaudėji
mo, palengvina atkosėjimą, suteikia
prakaitavimą
ir
priduoda geresnį
apetitą. Svaras
$3.00.
Laukinių
žemuogių
Lapai
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsisenėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.
Mes nesiunčiam per C. O. D.
Alexander’s
395 Broadvray
South Boston 27, Mass.

-r r.

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalviu
• Programų ar plakatų
• 2?ef kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blankų
“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. 3roadway, So. Boston 27, Mas*.

to*

Choras vėl pradedejo darbą Kultūros Klubo susirinkimas

Bostono

Inžinierių ižvyka

Ns 88, Rugsėjo 21, 1960

KELEIVIS 30. BOSTON

Poslapis aštuntas

LAIMĖJO

Bostono Lietuvių Mišrus
Choras vasaros atostogas
baigia ir naują dainavimo
sezoną pradeda rugsėjo
mėn. 25 d. 2 vai. Tautinės
Sąjungos namuose visuoti
niu susirinkimu.
Šio sezono metu bus ren
giamas naujas koncertinis
repertuaras ir taip pat pa
ruošiamos dainos Chicagos
Dainų šventei.
Ta proga choras kviečia
Bostone ir apylinkėse gyve
nančius ir mūsų lietuvišką
dainą mylinčius stoti Į
choro eiies choristais ir cho
ristėmis.

■
j-

•

BITAS NUOMAI

1 Išnuomojamas 5 kambarių butas
___ oi šeimai be vaikų antrame aukšte su
rugsėjo 24 visais patogu maais. Teirautis 64 G

ŠĮ SestadienĮ,
d. 7:30 vai. vak. Tarptauluks^s10''’ TeL AN ^uo
tiniame Institute (190 Bea
con St) bus ši rudeni pir
masis Lietuvių Kultūros
PRANEŠIMAS
Klubo susirinkimas, kuria
me, be kitko, bus rodomi
Globė Parcel Service,
spalvuoti paveikslai, pada- kurios vedėjas yra J. Ado
ryti šiais metais Vilniuje.
monis, praneša siuntėjams,
kad užpirktas didesnis kie
Dėl viesulo panaikino
kis prekių dar pigesnėmis
pasninką
kainomis negu iki šio), ir jos
Kardinolas Cushing pra- bus parduodamos savikaina
eitą penktadienį leido vai- (norintieji galės patikrinti
gyti mėsą tiems, kurie savo pirkimo sąskaitas), nes ši
sandėliuose jos turėjo ir Įstaiga nėra suinteresuota
buvo pavojaus, kad ji su- turėti pelno iš parduodamų
ges.
prekių.

RADUO PROGRAMA

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS
Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj
“Keleivio" administraci
iš stoties WLYN, 1360 ki ja praio mielųjų Keleivio
lociklų, veikia sekmadie prenumeratorių, kurie kei
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die čia adresus, pranešant nau
ną. Perduodama: Vėliausių ją adresą nepamiršti para
pasaulinių žinių- santrauka šyti ir senojo.
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.
GERA PROGA
Biznio reikalais kreiptis j dabar, So. Bostone, Dorchesteryje ar
parduoti vienos, dvėju ar trijų
Baltic Florists gėlių ir dova kitur
seimų namus už gerą kainų, greitai
nų krautuvę, 502 E. Broad- ir grynais. Pirkėjai laukia. Tik
j
pay, So. Bostone. Telefo kreipkitėsBALTIC
REALTY
Kalvaitis ir Stelmokas
nas AN 8-0489. Ten gauna 389Sav.
Broad«ay So. Boston, Mass.
mas ir Keleivis.
TeL AN 8-6030

Rugsėjo 11 d. Amerikos
Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos Bostono sky
rius tu, ėjo išvyką su šeimo
mis i lietuvių savininkų vilą
“Banga”, Cape Code, Ostenile. Nors oras ir nebuvo
(39
puikiausias, tačiau išvykoje
dalyvavo 70 asmenų. Jau
nuo pat lyto vilos aikštėse
]Siuvykla ir Valykla Bay View Realty Co
jaunimo, taip pat ir vyres
(Custom Taiktr Shop & Cleantr)
1672 DORCHESTER AVE.
PARDUODU SKALBIAMA ' ŠiUO bŪdU
LIETUVIS SAVININKAS
niųjų, dalis dalyvių vyko
Latvė* menininkės paroda
DORCHESTER 22, MASS.
sitaupys daug išlaidų. Gali 392 W. Broadnray, So. Boston
i jūrą maudytis. 2 vai. pra
MAŠINA
Tel.: A V 8-4144
Telef. AN 8-2125
Parduodu srerarn stovv skalbia ma pasirinkti įvairių vilno
sidėjo bendri pietūs, bet
Spalio 25 d. 11 vai. J. ma
Antanas JUKNEVIČIUS
AT1DARA ŠEŠTADIENIAIS ir
masina (washinsr macnine) nin i-pianri
mArlviJi.
dėl gausaus dalyvių skai
Poriečio galelijoje (16 Cen ir mėsai Diaustvti mašinėle niU’. raJan°’ t^lOS medZia- KASDIEN 1*0 5 VAL. VAKARO
Bronius MIKONIS
maehne). Kreiotis bet gų, import. impilams medz.,
Pasirinkimas gatavų
drabužių,
čiaus pietauta trimis pa
tre St, Roxbury) atidaro (slicinsr
Real
Estate Brokeriai
<ada AN 8-2498.
T
r
.
..
i
i •
vyr. kelnių ir kostiumų
-----------------------------------odų,
megztinių,
italiskkų
kiNamų,
farmų
ir biznių pardavi
mainomis. Po pietų turėta
ma Skaidrites Kocens kū
Sav. Gedus Puodžius
Joseph E. VVard bus demo
mas, paskolų išrūpinimas, visokia
PARDUODAMI
NAMAI
limų
ir
lovoms
užtiesalų,
meninė dalis, kurią atliko
apdrauda (insurance) namų. bal
rinių paroda. Paroda tęsis
.m.
kratu kandidatas guberna
Bostone, geroj vietoi. triiu skarelių ir kt.
dų bei automobilių, nuostolių iš
jaunimas. Programoje buvo toriaus vietai Massachus iki spalio 9 d. Atidaryta no.
seimu namas. 4-5-5 kamb- 1 bu.
’
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
deklamacijų, dainų, muzi
mei ištikus.
darbo dienomis nuo 4 iki tas tuščias nirkėiui. Skambinti i
(Skelb.) (—)
GR 9-1805 ir AN 8-9304
kos, vadovavo inž. Manio etts valstijoje. Iki šiol jis 7 vai. vak., o šeštadieniais bet kada AN 8-2498.
buvo tos valstijos sekreto
sūnus Augis.
ir sekmadieniais nuo 11
Dengiame Stogus
Kas perka ar parduoda
Valdybos p-kas Zig. Ga rium.
vai. iki 7val. vakaro.
SIUNTINIAI
I
LIETUVĄ
Ir
Taisome
Juos
namus, ūkius, biznius
velis sveikino dr. Mariją
Verta ir lietuviams nueiti
IR
f
KITAS
SOVIETŲ
VALDOMAS
SRITIS
ŽVYRU ir SMALA TAISOM
ĮVEIKĖ
FURCOLO
kreipkitės į
Gimbutienę, grįžusią iš
pažiūrėti, ką ir kaip kuria
Taisome, šingeliuojame, den
Kviečiame visus naudotis greitu
tarptautinio ai cheol ogų
giminingo kraujo sesė latvė.
giame aliuminijum ir dažo
Praną'Lembertą
patarnavimu patikimos Įstaigos
me iš lauko sienas.
kongreso, kuriame ji atsto
REALTOR
Free Estimatee
Pristatymas
garantuotas
vavo JAV. Daktarė pasi
597 E. Broadnray
Tėvų susirinkimas
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO
Siuntiniai apdrausti
dalino savo Įspūdžiais.
South Bostone
Du hrobai lietuviai
Šaukit
nuo 9 iki 7 vai. vak.:
Charles
ir
Peter
Kislauskai
Ta pačia proga noriu
ŠĮ trečiadienį, rugsėjo 21 {Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktu pigio- t
TEL. AN 8-7031
priminti, kad Bostono in
7:30 vai. vak. So. Bostono jmis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui niauti ii Garantuojame gerą darbą
o kitu laiku: AN 8-0699
I
žinierių ii- architektų sky
lietuvių parapijos salėj bus riežtukų nuo $’ c5 n* stuka. Siunčiame su Inturisto leidimu. I
Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
rius jau atšventė 10 metų
Lituanistinės Mokyklos tė j
1I4
Tel. AV 2-4026
KAIP TIK JUMS’
veiklos sukakti. Skyrius
vų susirinkimas labai svar
♦4
pradėjo veiklą 1949 m. su
biems reikalams spręsti.
General Parcel & TraveI Co., hc. I The Baltic Fuel Co.
Dr. John Repshis
6 nariais. Šiuo metu turi
Visi tėvai prašomi dalyvau 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mas*. Tel. AN 8-5040 iI
dabar
pristato
aliejų
LIETUVIS GYDYTOJAS
I•
36, taigi paaugo šešis kar
ti.
Valandos: 2—1 ir 6—8
visame Bostone
4
Sekmadieniais ir šventadieniais
tus. Jeigu ir kitos organi
I
•
žemos
kainos
įstaiga atdara:
4
pagal susitarimą
P, Lembertas minėjo
zacijos tokiu tempu augtų,
4
•
24
valandų
aptarnavimas.
Kasdien 9 A. .M. 6 P. M.
I
495 Columbia Road
i
gimtadienį
neturėtumėm jokio nutau
šeštadieniais 8 A. M. - 4 P. M.
li • 20 metų patyrimas su alie
Arti Upham’s Corner
tėjimui pavojaus. Bostonišjaus krosnimis
i
Dorchester, Mass.
Praeitą šeštadienį nema
kiams ne paslaptis, kad
• Darome visus įrengimas
l
žas draugų ii- bičiulių būrys
Bostono inžinieriai kasmet
• Veltai išvalome ir aptar
vasario 16 d. proga sude Thomas O’Connor, jaunas buvo susirinkę poeto Prano
naujame "bumerios.”
Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013
da 25% visų Bostone su Springfieldo miesto majo Lemberto, gyv. 597 Broad- TAUPYK DAUG 8 $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE
Apšildymas Jums bus pigesni*,
>ei šiais metais šauksite
way, So. Bostone, pasvei Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
ras. kandidatavo į senato,
renkamų ALTui aukų.
Dr. J. C. Seymour
kai Įrengtą su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku
BALTIC
FUEL CO.
Žinodami, kad Bostone riaus vietą nuo demokratų kinti. Mat, kitą dieną P.
(LANDŽIUS) '
UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
GR 9-5590
ir apylinkėse gyvena apie partijos ir laimėjo. Jis pra. Lembertas užvertė savo tu
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos
12,000 lietuvių, aukščiau lenkė varžytynėse dabarti riningo gyvenimo knygos
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
X-RAY aparatą
minėtą inžinierių ir jų su ni gubernatorių F. Furcolo. 63-jĮ puslapį.
pritaiko akinius
14
CENTŲ
UŽ
GALIONĄ
I
P. Lembertas sėkmingai
dedamų aukų sumą, galime Bet rinkimuose jis susi.
VALANDOS:
nuo 2—4, nuo 7—8
Apsidrausk
išvesti, kad 9 inžinieriai durs su populiariu republi verčiasi nekilnojamo turto
534 BROADWAY
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
SOUTH BOSTON, MASS.
tarpininkavimu, o Monika
Lietuvos laisvinimo dar konų kandidatu senatorių
aptarnavimas visiems mūsų reguliarišDraudžiame
nuo
polio,
viso

Lembertienė neseniai atida
bams aukoja tiek, kiek L. SaltonstalL
kiems aliejinio kuro kostumieriams
---------------------------------- {
kių kitokių ligų ir nuo nelai
rė
moderniai Įrengtą “Moaukoja 1000 asmenų kitų
mių (ugnis, audta ir kt.) ..
TELEFONAS AN 8-2805
na’s Beauty Saio n.”
profesijų bendrai paėmus.
Visais
Insurance
reikalais
Aukojo Balfui
Dr. J. L. Pasakarnis i
Klaidinga būtų manyti,
kreiptis:
45
DORSET
ST,
DORCHESTER
kad inžinieriai yra užsidarę
Povilas Verbickas ir Juo Pabaltiečių D-jos koncertai
Dr. Amelia E. Rodd Į
Naktį, Sekmadieniais ir šven- ___
/» fO/i /
BRONIS KONTRIM
savo profesinėje organiza zapavičius negalėjo būti
tadieniais ŠAUKIT
LrfSr 0-1OJ4
OPTOMETRISTAI
Justice of thePeace—Constable
Šita draugija jau 4 metus
cijoje. Atvirkščiai—jie va Balfo gegužinėje, to dėl
Nauji šilto oro, garo »r karšto vendens boileriai Įtaisomi iš
598 E. Broadvvay
VALANDOS:
pagrindų.
dovauja per 80% visų Bos pirmasis atsiuntė $5, o ant rengė po 3 koncertus. Šie
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
So. Boston 27, Mass.
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
met jos pirmasis koncertas
Trečiadieniais ofisas uždarytas
tono kultūrinių ir jaunimo rasis $2 auką.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
organizacijų. Iliustracija i
447 BROADWAY
Ačiū jiems. Gal ir dau 'bus spalio 28 d., kurio propatiekiu keletą duomenų:
SOUTH BOSTON, MASS.
giau bus panašių geradarių. ! gramą atliks latvių pianisBostono Lietuvių Kultū
A. Andriulionis jnas Herman Godes. Antras
t tą v
• nr • __ 4
koncertas bus gruodžio 2 d.
ros Klubo p-kas—dr. inž. J.
| Dažau ir Taisau 44.
Balfo skyr. pirm.
4
Jo programą atliks PrudenGimbutas,
Lituanistikos
Lipdau popierius ir taisau*
cija
Bičkienė.
Trečias
Mokylos Tėvų K-to p-kas—
Viešnia iš Australijos
A. J. NAMAKSY
Namus iš lauko ir viduje, 4
koncertas bus sausio 20 d.
£ viską, ką pataisyti reikia. 4
inž. J. Vasys, Skautų Tėvų
Real Estate & Insurance
Lietuviška Ti kra Vaistinė
Praeitą savaitę Bostone Jame dainuos estų tenoras
Naudoju tik geriausią 44
K-to p-kas—inž. J. Dačys,
4
medžiagą.
Parduodame tiktai vaistus, išpildomė gydytojų re409 W. BR0ADWAY
4
Bostono Skautų Tuntinin- lankėsi Vida Bražėnaitė- Naan Pold.
ceptus ir turime virus gatavus vaistus.
4
Vaitekūnienė,
kuri
nuolat
JONAS (STARINSKAS
South Boston, Mass.
4
Koncertai bus Jordan
ros kas—inž. J. Vaičjurgis,
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki
220
Savin
Hill
Ave.
gyvena
Melbourne
(Austra

Office Tel. AN 8-0948
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
Hali salėje.
Vilniečių S-gos p-kas—inž.
Dorchester, Mass.
lijoj).
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
B. Galinis, Lietuvių Karių
Tel. CO 5-5854
Jei reik vaistu—eikit Į lietuvišką vaistinę.
Rugpiūčio mėnesį ji iš
Ramovės p-kas—V. Kubi Austrlijos išvažiavo Į Euro Uždaro cukraus fabriką
Sav- Emanuel U Rosengard, B. S., Reg. Pharm.,
lius. Pabaltiečių S-gos p-kas pą, iš ten atvyko i Ameriką,
382a W. BROADMTAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
gmTgranmrrA
Ketvirtis & Co.
>>
Šio
mėnesio
gale
uždaro
Telefonas AN 8-6020
—inž. V. Izbickas. Jeigu
čia
lanko
Įvairiose
vietose
—JEWELERS—
Charles
J.
Kay
>
ilgus metus So. Bostone vei
Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyras šventadienius, ir sekmad
pridetumėm prie to dar
►.
Laikrodžiai-Deimantai
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Elektros Prietaisai
Į Bostoną ji užsuko savo
kitokias pareigas inžinerius, draugės Laimos Jasaitienės, tytas naujas modemus fa
I Gazo šilimą permainyti 1275 J
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO {STAIGA
Rūpestingai taisome laikrodžius,
tai gautumėm, kad per 70% daktaro S. Jasaičio žmonos, brikas.
žiedus, papuošalus
NAUJOJOJ ANGLIJOJ
Telefonas: CO 5-5839
Paskutiniuoju metu fab
visų inžinierių dalyvauja
379 W. BROADVVAY
aplankyti ir jos sūnaus Jur
12 MT. VERNON STREET į
GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
kultūrinėje ir visuomeninė gio, savo krikštasūnio pa rike dirbo per 300 darbinin
SOUTH BOSTON
kų ir tik maža jų dalis te
390 West Broadway, So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764
je veikloje kaipo vadovau matyti.
DORCHESTER 25, MASS.
Tel AN 8-4649
bus priimta Į naująjį fabri Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS, jusuiMua&AUausuasi
jantieji asmenys.
kitas Rusijos valdomas sritis.
Dar kiek pasisvečiavusi
Šie keli labai džiuginan Amerikoj, viešnia grįš Į Au ką, nes ten daug kur žmo š naujų rūbų. avalynės, medžiagą, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
gų mašina pakeičia. Dėl to > SSSR muitą apmoka siuntėjas.
tieji duomenys gali būti sti al i ją.
neteks darbo ir kelios de VAISTUS. MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI PAMALDOS LIETUVIAMS
Flood Sąare
pavyzdžiu ir pasktinimu
Kartu su ja buvo atvykusi šimtys ten dirbusių lietuvių, MUSŲ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!
EVANGELIKAMS
Hardivare Čo.
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daikkitų profesijų asmenims ir jos sesuo dr. Nijolė Bra
ų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir Ravėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę,
Kas sekmadienį, 12.00 vai
naujųjų
ateivių.
neužsidaryti siaurame rate. žėnaitė, gyv. New Yorke.
jranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.
Savininkas N. J. ALEKNA
k>. Bostone, L ir 4th St BAŽ
Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Inžinieriams linkėtina ir
628 EAST BROADWAY
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel_ VYČIOJ E įvyksta pamaldos Ue
20 naujų mokinių
SOUTH BOSTON, MASS.
antąji dešimtmeti su nema
>a dežėje, kurios dj dis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
tuviams protestantams. Pamal
TELEFONAS AN 8-4148
32 svarų siuntinius
žesnių ryžtu ir ištverme tarpusavio sugyvenimo nuo
IŠTAIGA
LIFTUVIAK
A.
KRF.IPKITfiS
LIETUVIŠKAI
las
laiko
teologas
A.
JURt
Į Bostono Lituanistinės
Benjamin Moore Dažai
tesėti tain didžiame ir svar taikos, kurios šiuo metu
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar VAS.
Popieros Sienoms
Mokyklos
pirmąjį
skyrių
Įs

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
biame darbe — lietuviškos 1 inžinieriams gali pavydėti
Stiklas Langams
A. Jurėnas yra Harvard*
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.
Visokie reikmenys namams
kultūros ir krašto laisvini ir idealiausia vienminčių or tojo 20 mokinių, iš jų 5 vai Siuntiniai priimami
kasdien nuo 9 iki » vai. vak., ketvirtadieniais nuo universiteto doktorantas ir ver
Reikmenys plumberiams
kų tėvai yra gimę Ameriko 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietą.
mo darbe. Ypatingai linkė ganizacija.
Visokie geležies daiktai
j vi Sv. Raštą į lietuvių kalbą.
VEDfiJAS: JONAS ADOMONIS
L
je.
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G.
tina neprarasti taip darnios
IU.
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