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Chruščiovas Jungtines Tautas
Pavertė J Cirką

Kandidatai Jau Sutraukia
Žmonės Pradeda Daugiau Domėtis Kandidatų Kalb
Užsienių Politika, Farmų ir Okio Tvarkymas Do
mina Klausytojus; Kandidatai Persiima Disku
sijose Televizijoj, šimtas Milionų Klausosi;
Rinkimų Kova Darosi įdomesnė.

Sakesnį; Kalbėjo Jau Prezidentas Eisenhoweris, So

vietų Diktatorius Chruščiovas ir Eilė Kitų Vadų;

Kalbų Gau

sumas Vienybės Nepriartina.

Jungtinių Tautų organi.
zacnos seimo posėdžiai vyko visą pereitą savaitę. Bu-'

55-IEJI METAI

Balsuotojų Minias

Jungtinių Tautų Seime Barniai Šaltąjį Karą Padare Dar

Šią Savaitę Ginčai Tęsiami;

Atskiro Numerio
Kaina 10 centų

Į Iki rinkimų dar yra mė
Herteris Pataria
nuo ir kelios dienos. Kandi
Nesilpninti J. Tautas datai lanko įvairias krašto

Mėnuli Pasiekti
<;♦ n
ar
i ±
VlS DūT Nevyksta

sritis ir balsuotojų dėmėsią
jau yra pažadintas. Jau iš
daug kur praneša, kad kan
didatai sutraukia dideles ir
entuziastingas minias klau
sytojų.
Svarbiausios kandidatų
kalbų temos yra Amerikos
Jungtinių Amerikos Valstybių povande ninio laivo Seadragon kariai žaidžia beis
užsienių politika, farmų ir
bolą šiaurės ašigalyje. Jie čia buvo susto ję savo 8,800 mylių kelionėje iš Portsviso ūkio tvarkymas krašto
viduje.
mouth, N. H„ į Havajus. Kelionėj jie d augiausiai laiko plaukė po leduUžsienių politikoje demo
kratų kandidatas sen. John
Nkruma Už Afrikos Australijoje Mirė
F. Kennedy nurodinėja, kad
<Monroe Doktriną’
painieji klausimai būtų iš kos mokslininkams nepasiTelkia
VeHrrflll'«S lėW>eikalui esantateitima- Amerikos prestižas yra su
seka pasiekti mėnulį ir pa
Vladas Požėla
spręsti taikiu būdu.
1 zosioms valstybėms į pagal- mažėjęs, kad
- - republikonų
leisti
aplink
jį
satelitą.
Dabą. Mat, dabar kalbama
Penktadienį kalbėjo So- Kor kanJv+nc ičVzalti manu. iI Afrikos Ghana valstybės
administracija nusigyveno
New Yoike dabar yra du
__
■i
1-k.m
it
jj
Al
—
anie
JT
sekretariato
peri
Vietų
Rusijos
diktatorius
N.
'nuridenta*
Kwame
Nkmžymūs “neutralumo politi- “*“*« »*
***v\
iki tiek, jog Maskva savo
Chruščiovai Jis apie tris ho Pjovas svėrė 387 sva- prezidentas Kwarae Ntnu
tvarkvmą pagal Chruščiovo įtaką išplėtė ne tik į Vidurus ir buvo pilnas p-ikimš- ma’ dabar New Yorke JT S.ut. iini.. kad Au,tralijoj kJos„ a^tovai, ui
pasiūlymą, todėl valstybės
valandas pasakojo Vakarų tas visokių instrumentų. Jie
riniuosius Rytus, bet net ir
posėdyje, kreipėsi
į Adelaidės mieste rugsėjo 21 cionalistas Nasseris ir bolvalstybių visokias nedory visi nuskendo Indijos van- visas Afrikoe valstybes vie- ^ mirė genas Lietuvos So- ševikų eretikas Juosia vijos sekretorius Ch..Herter ir ap į- Kubą, tik 90 mylių nuo
tarė ta klausimą su naujai Amerikos pakraščių. Tai
bes, smerkė kolonializmą, denyne.
\n“«ai Paskelbti »vo«kų; ^„„okratų Partijo. vei- i Tito. Spauda praneša, kad
siais JT organizacijos na yra ženklas, kiek Amerikos
gyrėsi labai aukštai pakė
Rinkiniuose kalbama, jog Monioe doktnnų Afrikai. k~aJj žymu, advokatas drg. tuodu vadu bando sutelkti riais.
lęs lusiškų kolonijų ūkį ir
įtaka pasaulyje yra suma
Kaip žinoma, Amerikos * Vladas Požėla Palaidotas apie save vis?s Ve,utl?lias
smerkė JT organizacijos Amerika neužtenkamai dėžėjusi
ir jokie pasigyrimai
mesio
kreipė
į erdvės tyri- prezidentas Monroe 1823 į
j
valstybes, kurios šaltajame
veiklą Kongo valstybėje.
...
~
. ,. - x .
. .. _ .
,
Kongo
Lumumba
to fakto negali paslėpti.
kare nori būti nuošaliai, o
Chruščiovas pasiūlė per- neJlm3- Gal sis nepasiseki- metais paskelbė jo vardu va
Gal Grįš Į Valdžią Republikonų kandidatas
organizuoti JT sekretariatą mas P&dės kiek kritikams, dinamą “doktriną,
arba . Jo žmonai, dukteriai, gi- prie pi ogos imti “ūkišką pa
pakartotinai pabrėžia, kad
ispėjimą Europos valsty- minems ir draugams reiš- ramU iš Rytų ir iš Vakai ų.
taip, kad rusai ii- jame tu-'
Kongo
respublikoje
vis
Neutralumo pozicija tuo
esąs daugiau patyręs ir to
rėtų veto teisę, siūlė tuoj* Ąnnhi Dnrhierini
i bėms ir ypač Rusijai nesi- kiame gilią užuojautą.
dar nėra viso krašto pripa- dėl sugebės geriau Chruš
gera,
kad
leidžia
ir
Rytus
ir
pat išvaduoti visas koloni^4 ±
Dm
2 Amerikos valstybių
Vėliau apie velionį pla- ■ Vakarus prašyti pagalbos ir žįstamos vyriausybės, nors čiovui priešintis. Be to, pa
tarpusavius
santykius ir ne
jas ir siūlė nusiginkluoti.'
AptūTS rOlltlKCĮ
už tai mainais nieko neduo- yra prezidentas, diktatorius gal Nixono aiškinimą, sen.
bandyti čia kurti savo kolo čiau parašysime.
Bet Chruščiovo kalba buvo ;
--------ti, tik daugiau laukti.
ir ret dvi vyriausybės
Kennedy esąs naivus ir Ni
toki šiurkšti, kad po jos
Spalio 3 d. Anglijos Dar- nijas ar kitaip daryti įtakos
Tame jovale dabar vėl kita jį lengviau įsidės į ki
Jugoslavija ir Nasserio kalbama, kad pagarsėjęs šenę.
šaltasis karas dar labiau at- bo Partija turės savo konfe į Amerikos valstybių politi Norvegų Socialistai
ką.
Egiptas jau gana seniai spe Lumumba grįšiąs į valdžią,
šalo ir reikės kam nors ne- : rencija Scarborough mieste
Farmų klausimas yra ne
Už
Vakarų
Vienybę
cializuojasi imti paramą iš ir grįš diktatoriaus, prezi
mažai triūsti, kad šaltojo ir joje svarbiausias aptariaPanašią “doktriną” Gha
I
vienų ir kitų ir kartu moka dento ir dar ko tai remia mažas galvosūkis politi
karo temperatūrą kiek pa mas klausimas bus partijos nos prezidentas norėtų pa
niams vadams. Galvosūkis
Norvegu socialdemokratų dėtis tiek nepriklausomi,
laikysena ginklavimosi ir skelbti Afrikai, bet kuo ta
keltų.
mas. Iš Kongo prezidento via žemės ūkio produktų
Chruščiovo p a siūlymas atominių ginklų atsisakymo doktrina būtų parengta, to partijos vykdomasis komi kad prie progos pasispiaudo Kasavabu aplinkos skelbia
perteklius, kurį valdžia su
tetas vienu balsu nutarė pa į savo geradėjų pusę.
pertvarkyti JT organizaci reikale. Pacifistinis partijos niekas nežino.
ma, kad Lumumba visai dar pirkinėja, bet paskui netu
šalinti iš partijos eilių tuos
jos sekretariatą negali pra sparnas siūlo partijai visai
neturi prezidento pritarimo. ri kur dėti. Abu kandidatai
narius, kurie pasisako prieš
eiti, nes tam reikėtų, kad vi atsisakyti atominių ginklų
Iš “diktatoriaus” Mobutu žada perteklius palengva iš
Norvegijos bendradarbiavi Nehru Atvyksta Į
sos didžiosios valstybės pri ir atsidėti rusų malone, ar A. D. A. Indorsuoja
girdėti, kad jis Lumumbai naikinti ir farmeriams užti
mą NATO kariškos sąjun
tartų. Bet rusų užsipuldinė ba Amerikos galybe dėl An
J. Tautų Kermošių nepasitiki, bet tokias žinias krinti teisingas pajamas.
Senatorių Kennedy gos
eilėse.
Tokių
opozicio

glijos
saugumo.
Partijos
jimai prieš JT generalinį
skleidžia pats Lumumba su
Republikonų kandidatas
sekretorių Hammarskjold vadovybė mano, kad atsisa Pažangiųjų demokratų or nierių partijoj nėra daug,
Indijos vadas Nehru at savo šalininkais.
atsisakė
nuo Eisenhowerio
rodo, kad ir dabartinį sek kyti nuo atominių ginklų ganizacija “Americans for bet partijos vadovybė ma vyksta į JT organizacijos
Patrice Lumumba gyvena administracijos vestos far
retorių rusai tur būt išės, galima būtų tik tada, kada Democratic Action” New no, kad jų visai nereikia.
dabar vykstantį seimą Nevv Ghanos kariuomenės apsau mų politikos ir pasiskolino
tarp valstybių bus prieita Yorko valstijoj pasisakė už
kaip jie padarė su T. Lie.
Yorke. Indijos vadas į Nevv goje ir tos kariuomenės ly iš demokratų įvairių pasiū
Chruščiovas savo kalboje susitarimo tokius ginklus rėmimą rinkimuose demo
Yorką ątvyks tuoj po pasi dimas dabar jau nebebijo
PREZ. EISENHOVVER
lymų farmeriams užtikrin
pakartotinai užsipuldinėjo sunaikinti, o ne anksčiau.
rašymo
sutarties su Pakista ir gatvėse pasirodyti. Už ti
kratų partijos kandidato J.
aukštesnes pajamas ir ko
Ameriką, ją kaltino dėl Ku
nu dėl pasidalijimo Indus Lumumbą stovi Maskva, voti prieš perteklių susitvenF. Kennedy. Taip pasisakė
bos žmonių skurdo, dėl ki
upės vandenimis laukams Ghana ir Gvinėja
ir tos organizacijos centras.
kimą sandėliuose. Demok
JIS
NEATV
YKS
tų Pietų Amerikos kraštų
drėkinti. Ta sutartis labai I
A. D. A. organizacija
ratų
kandidatas nurodo,
išnaudojimo, dėl šnipinėji
HAROLD MACMILLAN
svarbi, nes pramina kelią
jungia ne tik pažangesnius
kad Eisenhoweris 1952 m.
mo ir dėl visokių kitokių
dviejų Azijos didelių tautų
demokratus, bet joje dir
dar žadėjo farmeriams jų
dalykų. Į tuos užsipuldinėji
glaudesniam bendradarbia
ba ir pažangesnių republi
pajamų padidinimą, o da
mus Amerikos vyriausybės
vimui.
konų, o pati organizacija
bar, po 8 metų, Nixonui ir
kalbėtojai dar atsakys, bet
Indijos vadas Nehru tarp
skatina pažangius žmones
vėl tenka tuos pačius paža
pats faktas, kad Chruščio
tautinėj politikoj yra vienas
aktingai reikštis abiejų par
dus daryti. Jei republikonai
vas čia atvyko pasiruošęs
ryškiausių “neutralumo po
tijų eilėse ir raginti jas ves
nesilaikė pažadų duotų prieš
peštis ir koliotis, rodo, jog
litikos” atstovų. Jo balsas
ti pažangesnę politiką.
aštuonius metus, kodėl jie
iki taikaus sugyvenimo dar
daug sveria Azijos ir Afri
turėtų laikytis pažadų duo
yra labai toli.
kos tautoms.
tų 1960 metais?
NIGERIJA
JT metinį cirką kiek pa
Ūkio tvarkymo klausi
NEPRIKLAUSOMA
margino Kubos delegacija,
mai via aktualūs nežiūrint
Dar Dvi Afrikos Valstybės
kuri pakėlė skandalą dėl
esamo
‘gerbūvio.’ Didelis
Šį šeštadienį spalio 1 d.
viešbučio ir triukšmingai iš
bedarbių skaičius ir biržos
Senegalija ir Sudanas, pa
buvusi anglų kolonija Nige
sikėlė i kitą viešbutį Harle
nepastovumas yra lyg įspė
sivadinęs “Mali,” nori įstoti
rija gauna nepriklausomybę.
me. Tokios komedijos šiek
jimas. kad ne viskas yra ge
į Jungtinių Tautų organiza
Nigerija turi 36 milionus
tiek pralinksmina JT seimo
rai toje srityje.
gyventojų ir bus viena iš di Jis rugsėjo 22 d. pasakė ciją. Seniau tos valstybės
delegatus ir plačiąją publi
Iš didžiųjų valstybių vadų
Šį pirmadienį kandidatai
džiųjų Afrikos laisvųjų val- kalki Jungtinių Tautų sei buvo sudariusios Mali Fe Atvyksta i JT seimą, kur
ką, ypač, kad pasirodo, jog
pasakys
kalbą
ir
atsilieps
tik Prancūzijos prezidentas
svarsto vidaus politikos reideraciją, bet neseniai išsii stybių. Laukiama, kad Ni- i mo posėdyj ir išdėstė Ame
Kubos delegacija iš anksto
į Nikitos Chruščiovo ilgą j kalus televizijos debatuose,
de Gaulle neatvyks į JT i gerijos svoris darys įtakos Į rikos
pažiūrą
įvairiais : skyrė ir gyvens visai nepritą triksą suplanavo . . .
kalbą JT seime.

vo išklausyta eilė kalbų.;
. --------Prezidentas Eisenhoweris
Amerikos
mokslininkai
kalbėjo ketvirtadienį ir la- rugsėjo 25 d. bandė paleisti
bai nuosaikioje, taikingoje 2 aukštybes mėnulio satelikalboje kvietė visas valsty- tą, kursai pasiekęs mėnulio
bes atnaujinti derybas dėl. būtų sukęsis aplink jį.
Bandymas nepavyko. Iš.
nusiginklavimo, bendromis
kelių
dalių sudėta raketa į
jėgomis remti naujai gavu
sias nepriklausomybę Af vienoje dalyje sugedo ir j
likos valstybes ir ūkiškai mėnulio būsimas palydovas,
silpnesnius kraštus ir dirbti į iškilęs tik 200 mylių, nukrivisiems per Jungtinių Tautų to į Indijos vandenyną.
jau penktų kartų Ameriorganizaciją, kad pasaulio

Valstybės sekretorius Ch.
Herter rugsėjo 24 d. iškėlė
pietus naujiesiems JT orga
nizacijos nariams. Dalyvaj vo 12 Afrikos valstybių at
stovų ir neoriklausomo Kipio atstovai. Valstybės se
kretorius ta proga pasveikino naujus JT organizaci
jos narius ir priminė, kad
mažesnėms pasaulio valstyt bėms svarbu yra, kad JT or
ganizacija būtų veikli ir ga-

į

Ginčai JT seime tęsiasi.

seimą pasakyti pamokslo

'visoms Afrikos valstybėms.1

opiaisiais klausimais.

1 klausomai.

J kurių klausys milionai.
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Ulaznoj otriad’ Zara
sam buvo 1903 m. Sudė
tis: dekanas Kazanės uni
versiteto Felicijos RimaviJungtinių Tautų organizacijos asamblėja (seimas)
ėiua—lietuvis, du studentai
jau turi 96 narius. Rusijos valdovas pasistengė sukelti į
.o paties universiteto, abu
kojas ir atvilioti i 15-ąji dabar vykstantįjį JT seimą kiek
rusai; Zarasų ligoninės
galima daugiau vyriusybių vadų ir valstybių galvų. Jų ir
i Vakarų valstybės laisvina
daktaras dirbo nuolat ‘ot- Ko Chruščiovą* nori?
susirinko koks tuzinas ar kiek daugiau. Iš rusų pasiruo
kolonijas, Sovietų Rusija
riade/ nes ligoninės patal
Pereitą
savaitę
Sovietų
šimų galima buvo laukti, kad JT seimas bus didelis cir
bando tas išlaisvintas kolo
pos buvo pavestos otriadui:
Rusijos
diktatorius
Chruš

nijas pasigauti į savo bučių
kas, bet mažai kas telaukė, kad jis bus toks nubodus cir
du gydytojai ar pakviesti,
čiovas
virš
trijų
valandų
ir paskutinis toks Maskvos
kas. Sovietų valdovas Nikita kalbėjo apie tris valandas.
ar savo noru atvažiavo spe
kalbėjo
Jungtinių
Tautų
bandymas
buvo daromas
cializuotis akių gydyme, iš
Kalbėjo, pliurpė, kaip ilgo grojimo plokštelė padėta ir
seime
ir
pasakė,
ko
jis
no

Kongo respublikoje. Rusai
jų vienas buvo Avižonis,
užmiršta ant patefono.
rėtų.
Daug
kas
iš
jo
kalbos
ten bandė įsigyti naują sa
antras Bukontas, abu lietuPer tris valandas galima daug prikalbėti, o Chruš
• •
M
yra
sena
ir
nudėvėta
daine

telitą, bet gavo per nosį.
viai ...
čiovas sugebėjo daug kalbėti ir maža ką tepasakyti. Jis,
lė,
kurią
visi
esame
daug
Dėl Kongo nepasisekimo
Tai, gerbiamas mano kri
kaip jau įprasta, atliko išpažintį iš Vakarų tikrų ir taria
kartų
girdėję.
Bet
šį
kartą
Nikita
labiausiai ir įsiuto.
tike, ar buvo dr. Avižonis
mų nuodėmių, išgyrė pats save ir sovietų tvarkos prana
buvo
šis
tas
ir
naujo.
Riebus kąsnis jau buvo be
Zarasuose, ar visai nebuvo?
JT
seime
95
valstybių
at

šumus ir po visų visam pasiūlė pertvarkyti JT organiza
veik dantyse, ir staiga iš
Kai dėl Kipro Petrausko
stovai
klausėsi
Nikitos
pa

ciją, “nusiginkluoti” ir “išlaisvinti visas kolonijas.”
trūko!
gobšumo ir dabartinio pa
sakojimų
ir
geresnės
plat

Apie kolonijas ir kolonializmą Chruščiovas kalbėjo
taikavimo bolševikams, ne
bene ilgiausiai ir prizaunijo visą istoriją, piešdamas ko
siginčysiu. Aprašiau jo pa formos propagandai Niki
lonializmą juodžiausiomis spalvomis ir kartu keldamas
triotizmą 1920 m. Girdėjau ta vargu galėtų pageidauti, Pažaboti Juntines Tautas
ir aš apie dabartinį Kiprą juo labiau, kad pats Chruš
pats savo už uodegos už tariamai pavyzdingą rusiškų
Nikitos vogimo ū- savo
čiovas dėjo pastangas, kad
Didžiausias atomo jėga varomas lėktuvnešis Enter
ne
iš
geros
pusės.
Gaila!
kolonijų
gaminimo
politika
kolonijų sutvarkymą. Apie savas kolonijas Sovietų val
į JT seimą atvyktų kiek ga- iv
." .
.
. , _ ...
prise skuba pasiruošti krikštynoms Newport News,
Daug
kas
šiais
laikais
pasi

Įima daugiau “galvų.” Bet s» kart* nepa»>»ke dėl JT
dovas daugiausiai ir melavo. Melavo be sarmatos ir be
Va.. uoste. Tai didžiausias karo laivyno laivas.
keitė
.
.
.
jokios santūros.
pats faktas, kad seime da organizacijos įsikišimo į
Dėl
mano
knygoje
išdės

Kolonializmas yra maždaug 450 metų senumo. Da
lyvauja tiek daug valstybių Kongo netvarką patiems
tyto
fakto
apie
karo
stovio
Mano knygos “Žvilgsnis į praeitį” kritikui
vadų, gal prisidės prie to, nngo vadams prašant. Bet
bartiniu laiku jis miršta, nyksta ir tik jo likučiai Vakaruo
įvedimą 1920 m. ir tame kad Chruščiovo propaganda JT įsikišo į Kongo suirutę
se dar šmėkliojasi. Kai Chruščiovui reikėjo išvardyti ko
fakte rolės atstovo Požėlos, nedaug žuvelių tepagaus, ne taip, kaip Maskva ir jos
lonijas, kurios “kovoja už savo laisvę,” jis surado plačia
aš kartu su šiuo duodu at nes manoma, kad valstybių kai kurie Afrikos klijentai
me pasaulyje tik sekamus kraštus: Alžyras, Kenija, Tan“Keleivio” 1959 m gegu- su žinia ir palaiminimu mar- sakymą “Naujienose.”
galvos yra gudrios ir moka norėjo. Dėl JT ar jos gene
ganyika, Uganda, Ruanda-Urundi, Angola, Mozambikas,
Pasilieku
savo
nuomonės
žės 27 ir liepos 1 ir 8 dd. nu-1 šalo Fošo, kas yra mano appropagandą atskirti nuo ralinio sekretoriaus H amRodezijos, Sierra Leone, Pietvakarių Afrika, Zanzibaras, meriuose p. S. D. piktokai rašyta knygoje 310 psl. Jei dėl partinių žmonių, tame rimto reikalo.
imarskjold politikos nešališskaičiuje
ir
savo
“
dviveidiš
I kūmo rusai ii- įsiūto ir ChruPuertoriko, Vakarų Irianas ir, nebeturėdamas ką besaky mano atsiminimų knygą pa- , būtų Pilsudskio gera valia
kumo.
”
Tai
yra
visai
nor

įščiovas pasiūlė ne daugiau
ti, pridėjo “ir daug kitų kolonijų.” Kolonijos Vakarų pa kedeno. Lai būna leista1 atiduoti Vilnių “broliams
Nusiginklavimas
malu.
Kiekvienas
žmogus,
ir ne mažiau, kaip pertvarsaulyje yra praeities dalykas, nišų diktatorius pavėluotai man dabar, nors ir su pavė- , lietuviams,“ tai lenkų katai
savotiškas
egoistas.
Jam
,
Chrluščiovas
ilgai
kalbė-įKyti
visą JT organizacijos
į jas pirštu rodo, netgi nesiskaitydamas su teisybe, nes lavimu (dėl ligos ir doku- J riuomenė nepastotų mums
jis pats, ar jo jo apįe
pavojų ir pie-! vadovybę. Jis siūlo panaii koloniją skaičių traukia ir Puertoriko, ir nepriklauso mentų patikrinimo), kai ku-į kelio į Vilnių ties Rykon- malonu, i kad e...
4
susjrjn]<usjems vaistybių kinti JT sekretoriaus vietą
partija laimėtų, jo partijos
mybę gaunančią Sierra Leone, ir nepriklausomybei ruo riuos jo “kedenimo” prie- tais.
nuomonė vyrautų. Bet poli vadams taikos malonumus.’ i* sudaryti “prezidiumą” iš
šiamas Ruanda-Urundi, Tanganyika, Uganda ir kt.
kmšte atremti.
KriUkos
le
s D tiniame gyvenime sveikiau Apie tai lengva kalbėti. Ir1 trijų asmenų, kurie ir tvarP. S. D. savo kntikos pra- y6, atsiranda lenk£ pusėje. sia, kai valstybės ar tautos
Kolonijų istorija yra ilga ir nevisur toki juoda,
kodėl nekalbėti? Taip pat,Mų tokius reikalus, kaip
kaip Chruščiovas norėtų ją nupiešti. Turint galvoje, kad dzioje primeta man bu as Klausimas liečia lenkišku interesai bus statomi aukš ir apie nusiginklavimą. N.. Kongo ir panašius.
Pietų ir Šiaurės Amerikos, veik visa Afrika, visa Austra- aa^'au ne visą teisybę ... mokyklų masinio steigimo čiau už asmeninius ar par Chruščiovas ir tą klausimą
šitas Chruščiovo pasiūly_>• JI * • _ J
“Žuko knygoje atrodo ne- Ust^oje 1926
kaipQ tinius
iija, aiazioji dalis Azijos buvo kolonijos, tą kolonialinę
iškalbingai nušvietė ir pa-imas vra tikra nauiiena. Jis
F13^™^3
3?” viena priežasčių 17 gruoK. Žukas
praeitį verta ne tik peikti, bet ir pažinti.
siūlė nusiginkluoti. Bet pa- Į paskelbė “karą” JT organikų.” Tikra teisybe Daug ir džio p^veram0.'' Jis rašo;
grindinį klausimą, būtent zacijai, kaip ji dabar yra, ir
Daugiausiai kolonijų yra prisigrobusi rusų tauta. Vi
y u, "edasa i“Plk. Žukas klysta ir dėl
Cleveland, Ohio
nusiginklavimo priežiūrą ir norėtų, kad Sovietų Rusijos
sa rusų tautos istorija yra kolonialinių karų krauju da kiau, bet ne iš blogos va- (jįepjvigj^, mokyklų Vilniaus
Mano
pastabos:
kontrolę, Nikita apėjo veik “veto teisė” būtų perkelta
žyta ir tų kolonijų bolševikai laikosi įsikandę, kaip plė bos o vien dėl to. kad tas krašte 1926
,ietuyiai
šriausieji kolonialistai. Bet totalitarinė Sovietiją išgalvo išeitų iš mano atsiminimų -Vilniuje galėjo gana laisvai Prie pik. K. Žuko atsakymo visai tylomis, pasitenkinda ir į JT sekretariatą—tada
jo visai naują kalbą ir savo kolonijas ji pakrikštijo skam knygos rėmų. As išdėsčiau
mokyklas kurtL>. čia man ne kas tenka pridėti. Ne. mas pora sakinių. Tuo tar “kongiškų” pralaimėjimų
pu u? to reikalo visas nusi rusai išvengtų ir savo kolo
biais vardais: kai kurias vadina “liaudies respubliko nemaža faktų bei Įvykių,
gu gg,,, kritiku nesutin- manau, kad naudinga ir reika ginklavimo susitarimas ir nijų skaičių galėtų daugin
mis,” kitas jau seniau pakrikštijo “lygiateisėmis respu bet tiktai tokių kur as pats ku. PaskaiSus j. Cicėno linga yra kilnoti kritikus j “len. užkliūva. Nikita nori, kad ti Afrikoje be jokių kliūčių.
blikomis,” dar kitoms davė “autonominių respublikų” dalyvavau, arba .betarpiai knį?a “Vilnius tarp aud-!P“8*” kai jų pastabos nei»- kitos valstybės juo pasiti
Kova Kongo džunglėse
arba “autonominių sričių” vardus. Vardus pakeitė, bet stebėjau.
rų,” darosi aišku, kaip tenai tinka. Tuo tarpu šiandien visi kėtų daugiau, negu jis ir dar nėra baigta. Rusams
Priekaištauja man p. S. ir iki 1926 m. “gana laisvai” jau žinome, kad 1920 m- lenkai
kolonializmas ir su juo susijęs išnaudojimas, rusų koloni
ties Visla ir Lietuvos nepri. visa jo valdančioji gengė ar talką ten eina Ghanos ir
D. netaktišką pasikalbėjimą
zacija, kultūrinis prievartavimas ir sunki priespauda pa su Pilsudskio pasiuntiniu lietuviškos mokyklos buvo kIausomybę apgynė ir pašiepi partija nusipelno. Nusigin Gvinėjos vadai ir nežinia,
liko. Dėl svieto akių rusai bolševikai įrašė į savo konsti pik. Rylskiu. Jis rašo: “Po . . . niekinamos ir naikina mą jų jiems sunkiu kovos mo kluoti be kontrolės būtų be kur Kongo ateitis pasvirs.
protybė ir kiek Nikita be Bet šiuo tarpu Maskva ten
tuciją, kad kiekviena respublika gali atsiskirti nuo Ma- Lietuvos krašto aps. minis- mos.
mentu vargu vadinsime vyku
kalbėtų apie tai, valstybių gavo antausį ir dėl to Niki
skolijos, bet praktikoje atsiskirti galėtų tik tos respubli terio išsityčiojimo Pilsud
Jei p. S. D. teks kada sia diplomatija.
kos, kurios pajėgtų sumušti Sovietijos karo pajėgas . . . skis gal ir norėjo parodyti nors būti Cleveland’e, tai aš Dėl lietuviškų mokyklų ViL vadai juo nepatikės, čia žo ta nori pervagoti visą JT
organizaciją! Dėl to New
Taip yra praktikoje, bet JT seime žodžiais prakiuręs Ni (Želigovskio smurtu K. Ž.) mielu noru suvesiu jį su lie nijoj įdomu būtų išgirsti žinan- džių nebus gana.
Yorke
ir eis kova. Nusigin
Chruščiovas
tą
žino,
bet
kita pasakoja apie rusiškų kolonijų laimę ir gerbūvį. Jis ’broliams’ kam iš tikrųjų tuviais, kurie patys gyveno čiųjų nuomonę, bet ir be tų ek kodėl nepabandyti tarp val klavimas ir visų kolonijų
net apskaičiavo, kad Komi “autonominė respublika” pa Vilnius priklauso.” Tenka Vilnijoje “tarp audru” ir spertų žinome, kad lenkai už stybių vadų, kurie jo pui išlaisvinimas tuoj pat yra
didinusi savo pramonės gamybą 109 kartus, toki pat to labai abejoti tokia kritikė kurie papasakos apie lietu darinėjo lietuviškas mokyklas kiais žodžiais apie nusigin tik “dėl žmonių akių,” bet
torių respublika 147 kartūs, o baškirų “respublika” dar prielaida. Užtenka tik prisi viškų mokyklų kančias ir Vilnijoje 1927-8 metais. O jei klavimą susižavėtų?
pertvarkymas JT organiza
vargus.
uždarinėjo, tai tos mokyklos tu
minti,
kad
želieovskio
gi 163 kartus! Visa tai stojosi bolševikams valdant . . .
cijos darbo, po Kongo ant
rėjo būti, nes nesamų nėra rei
smurtas
buvo
surežisuotas
P.
S.
D.
pabrėžia
mano
ausio, rusams yra svarbus
Chruščiovo pasigyrimai niekam nedaro didelio įspū
atminties sušlubavimą ir nu kalo uždarinėti. Ir įkurtos jos Laisvė kolonijoms!
reikalas.
džio, nes norintieji žinoti seniai jau žino, kad Sovietų
rodo net du to sušlubavimo buvo tų pačių lenkų leidiniu . ..
Chruščiovas
iškėlė
“
nau

linį
draudimą
reikia
plėsti.
Sąjunga gamybai kelti naudojo labai retai kur Vakarų
pavyzdžius. Pirmas, tai aš Dėl atminties kvotimų gal ją” dalyką dėl kolonijų. Jis
pasaulio kolonijose naudotą masinį vergų darbą. Vienoje Konservatoriai siūlė senat paklydęs sakydamas “Er mano kaltė, kad nenurodžiau, pasiūlė suteikti laisvę vi Drumstai dirva
vės pensijų reikalą palikti
Komi respublikoje anglių kasyklose išmirė šimtai tūks savanoriškam paskirų as furto programa” esanti K. kur dr- Avižonis pagarsėjo ko soms kolonijoms, kurios
JT organizacijoj dabar
tančių prievartos darbo vergų. Gamyba pakilo, bet ji iš menų apsisprendimui.'
Markso, čia kritiko teisy va prieš trachomą. Prieš pir dar tebėra “kolonialistų” jau yra 96 valstybės. Dar
augo ant vergų kaulų kalnų. Toks kolonializmas viešpa
Rinkimuose balsuotojai bė. Paklydau. “Erfurto pro mąjį pasaulinį karą jis parašė valdomos. Jis jas išvardijo, 5 ir 6 najos valstybės iš Af
tauja Sovietų Sąjungoje, tame milžiniškame tautų kalė nedviprasmiai pasisakė už gramą” surašė Kautskis. disertaciją medicinos daktaro bet į jų tarpą visiškai neį rikos prie to skaičiaus pri
jime, bet to kalėjimo vyriausias raktininkas pasakoja, socialinio draudimo plėti Bet mes Sibire nagrinėjome laipsniui gauti ir aprašė savo traukė Sovietų Rusijos ko sidės. Aišku, kad tarp tiek
kokios laimės sulaukė carinės Rusijos kolonijos, kada mą, ypač pasisakė už pri ir ją ir Markso “Komunisti akių ligų tyrinėjimus Lygumų lonijų Europoje ir Azijoje. valstybių, kurių tarpe yra
ir Gruzdžų valsčiuose. Iš jo su
komunistai pakeitė carizmą savo partijos totaline dikta verstiną draudimą senatvės nį manifestą.” Bestudijuo žinojome, kiek ta liga plačiai Ne toks durnas! Savo kolo visokių, su visokiais vadais,
nijas jis vadina liaudies de galima nemažai drumsto
atveju. S ocialdemokratai dami mes ir tuomet paste
tūra. Pasakoja, bet ką jis apgaus?
Lietuvoje buvo išsiplatinusi. mokratijomis . . .
bėjome
nemaža
nesąmonių,
priperėti. Tarpe 96 narių
grįžo į parlamentą sustiprė
Žinoma, iš to neseka, kad jis
nuo
kurių
dabar
Markso
pa

Pasiūlymas
panaikinti
vi

Azij’os ir Afrikos valstybės
ję ir turės atstovų rūmuose
ir Zarasų aps. nebūtų “buvęs” sų valstybių kolonijas, iš yra ar greit bus savo skai
sekėjams
tenka
atsimesti,
pusę visų balsų ir senate
pavzd. tikybinis ir tautybės ir žmones gydęs, ar praktikavę, skyrus tik rusų valdomas, čiumi vyraujančios, todėl
net daugumą.
sis pik. K. Žuko minimoj Lietu
“The New York Times” klausimai, k o 1 e ktyviniai vos dalyje, nors pastoviau jis, yra demagogiškas ir nieko jau sakoma, kad “Amerikos
Chruščiovui nekainuoja. Tai laikotarpis” JT orgaizacijos
lų, alkoholizmas joje didė dėl švedų rinkimų rezulta ūkiai—kolchozai ir kt
rodos,
yra
gyvenęs
Lik
AirioRINKIMAI ŠVEDIJOJE jąs, taip pat ir saužudysčių tų sako, kad jie stebina,
Antrąjį mano atminties
burnos aušinimas, kol pats gyvenime praėjo. “Neutra
galoje, Žagarėje, Šiauliuose ir Chruščiovas neduoda pa lieji” ir oportunistai, vėjo
“
sušlubavimo
”
pavyzdį
p.
S.
Amerikoje “padorūs” vy skaičius augąs ir visa tai bet geraširdiškai pripažįsta
vyzdžio.
ar savo ambicijų palenkia
rai ir moterys skersai žiūri prezidentas įrašė į “labda švedams teisę pasirinkti ir D. nurodo šiais žodžiais: KauneKas
dėl
“
valstybės
ir
tautos
Kolonijų
išsilaisvinimas
mi naujakuriai, bandys iš
į vadinamą “labdaros val ros valstybės” sąskaitą . . . socializmą, kokį jie mėgsta. “Štai, skaitau, kad dr. Avi
interesų
“
statymo
aukščiau
už
yra faktas ir tas išsilaisvini- plaukti į paviršių, kaip tą
Švedai spėjo, kad prezi Mat, Švedijos atsitikime ne žonis pagarsėjo Zarasų ap
stybę” (welfare statė). Esą,
“
asmeninius
ar
partinius,'
ne_
visokie socialiniai draudi dento pamokslėlis buvo tai patogu sakyti, kad demago sk. kovoje su vietos gyven būtų, rodos, reikalo ir kalbėt, mas prasidėjo ir vyksta be parodė Ghanos Nkruma,
mai tik tvirkina žmones ir komas jiems ir savo spau gai laimėjo, arba, kad žmo tojų akių liga trachoma, čia jei savanaudiška ir smurtiška Sovietų Rusijos raginimo už kurio pečių stovi 4 su
jie pradeda mažiau pasiti doje piktokai atsiliepė apie nės nesupranta “free enter- aiškiai atmintis sušlubavo, Smetonos laikotarpio valdančio ar pagalbos. Vien pereitą puse milionai, o jis drąsiai
kėti savimi ir daugiau lau mūsų prezidento sugebėji prise” visų dorybių, tai lie nes dr. Avižonis Zarasų ji klika, su uniformuotų žmo savaitę JT organizacija pri kalba 200 milionų vardu ir,
kia visokios globos iš vals mą tokius dalykus suprasti ka tik “sutikti” su tuo, ko aps. negyveno, todėl nega nių labai aktinga parama, ne ėmė 14 naujų narių ir visi žinoma, pagal tą paskutinį
tie nariai tai buvusios kolo skaičių nori ir garbės, įta
lėjo ten nė su trachoma ko
negalima pakeisti.
tybės. Prezidentas D. D. Ei- ar juos vertinti.
būtų
“
valstybės
ir
tautos
inte

nijos. Prie jų išlaisvinimo kos bei kitų malonumų tu
Švedijos parlamento rin voti.”
senhouer republikonų par
Rugsėjo 18 d. Švedijoje
resų
“
šūkio
taip
nuvalkiojusi,
Sovietų Rusija nė piršto ne rėti. Prie to pridėjus rusišką
Čia tai aš, gindamas savo
tijos konvencijoj net pasa buvo renkamas šalies par kimuose dalyvavo apie 85
kad
tą
vėl
girdint
prieš
akis
kojo savo partijos žmonėm, lamentas. Svarbiausias rin- nuošimčius visų turinčių tei atmintį, griežtai pasiprie stoja Antanai ir Augustinai, pridėjo, kaip nepridėjo nė JT pertvarkymą, ta nedaug
garbės nusipelniusi organi
kad viena Skandinavijos ša 1 kimų klausimas buvo socia sę balsuoti piliečių. Ameri šinsiu. Parašiau į Lietuvą Merkiai, čeroiai ir komendantų prie Indijos, Burmos, Cei- zacija virs visai nieku.
lono, Malajų, arabų valsty
lis, susižavėjusi visokiais linio draudimo plėtimas. kai iki tokio piliečių susido gailest. seseriai, kuri tuomet šutvė . . .
bių ir dabar Afrikos gimi
socialiniais draudimais, ro Socialdemokratų par tija mėjimo viešaisiais reikalais su dr. Avižoniu kartu dirbo
J. D.
nių išlaisvinimo. Bei kai
ir štai cituoju jos atsakymą:
8. D.
danti net išsigimimo ženk atstovavo mintį, kad socia- dar gana toli.
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KAS MUKO NETEIKIA
TO NIEKAS NBPUKIA
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KELE1VIEČIAI SU NAUJIENIEČIAIS

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

KAS SKAITO, BASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KONSULATAS JIEŠKO

Damicijonaitė-Burbienė Vilė ir Dubickas Juozas, gimęs New.
Ohio. gyvenęs
vyras Burba Aleksandras, gy. j comerstown,
Darbo Dienos savaitgalio
(Hartford,
Connveno Brazilijojeproga Chicagoje buvo gau
Dyglis Pranas, Prano sūnus, j Kubiliūnas Matas, gimęs Skasu suvažiavimų. Todėl buvo
Iš Kvėdarnos gyveno Cleve Į piškvje, gyvenęs Telšiuose.
matyti daug veikėjų iš įvai
Kušlytė Ona, Zuzana, Juozo
land, Ohio.
rių plačios Amerikos kam
Guobys Klemensas, Silvestro dukterys, iš žalsvos km., Liudsūnus,
iš Purvėnų km., Molėtų vinavos vai.. Marijampolės ap.
pų- .
Rugsėjo 3-5 dd. įvyko
Lamatis Rapolas, gyvenęs Boo_
vaL, Utenos apsk.
trys didieji suvažiavimai:
Gydra Pranciškus, Ignaco sū klyne, N. Y.
nus, iš Pagudonės-Užmarkijos Linkevičius (Linkus) Bronius,
1. Ateitininkų Federacijos
km., Netvarėnų vai., Telšių apsk. Felikso sūnus, gimęs 1918 m.
50 metų jubilėjinis suvažia Lietuvių inžinierių centras
Jarackas Juozas, Juozo sūnus. Zalieskio vienk-, Raseinių vai.
vimas. Dalyvavo apie 1,000
Karsokas Jokūbas, Jokūbo sū Meškauskas Jonas, Juozo sū
atstovų katalikų iš JAV,
Amerikos
Lietuvių
Inži

nus. gimęs 1908 m-, Pabalių nus, kil. nuo Kelmės, gyveno
Kanados ir kt.
nierių
ir
Architektų
S-gos
Rockford, III.
km., Šiaulių vai.
2. Visuotinis Amerikos
Centro
Valdyba
iš
New
Ramoškaitė Izabelė, gim. Kazo
Norkūnas
Petras,
Antano
sū

Lietuvių Inžinierių ir Ar
Dešinėj pirmas: Vladas Uarėiauskas, Naujienų korespondentas New Yorke;
Yorko
perkelta
į
Chicagą.
kų kaime, gyveno Brooklyn,
nus.
chitektų S-gos suvažiavi
antrasis dr. Pijus Grigaitis, Naujienų vyr. redaktorius; kairėje iš krašto
J
Centro
valdybą
išrinkti
ir
N.
Y.
Rimšaitė- Jurkevičienė Elena,
mas;
Stasys Michelsonas, buvęs ilgametis Keleivio redaktorius ir dabar jo bendra,
pareigomis
pasiskirstė
ši

Ksavero duktė, gyvenusi An Šimukonis Antanas, gimęs Rui3. Lietuvos Nepriklauso
taip:
J.
Jasiukaitis
—
pirmi

dar bis; greta jo Jackus Sonda, Keleivio redaktorius, viduryje Jonas Vilkaitis,
kakiemyje, gyvenęs Brooklyn,
glijoje.
mybės Talkos Tarybos su
ninkas,
A.
Ostrauskas
—
1
uolus Keleivio ir Naujienų bendradarbis. Jie susitiko LSS suvažiavime 1960
Runkauskas (Rankow) Alek N. Y.
važiavimas, vadinamų ke
vicepirmininkas,
K.
Bertumet j rugsėjo 4 d. “Trakų” vasarvietėje, Thompson, Conn.
sandras ir Justina, iš Pakalniš Skodis- Abraitytė Vera.
turių tautiškų srovių jungi
’.'IUA'.P
kių km., Kruopių vai., Šiaulių Stankevičiūtė Birutė ir Jadzė,
nio suvažiavimas: Ameri i lis 2 vicepirmininkas, St.
Švedas
—
sekretori
u
s.
I
z.
Marijos ir Juozo Stankevičių
Kraučiūnas susidėjo naujus apsk., gyvenę Enfield, N. CNEW YORK, N. Y.
Regina praš yt i d ab a r
kos Lietuvių Tautinės Są
stiprius dantis ir, sako, Sabaliauskaitė - Adamavičienė dukterys. Tėvai mirę 1936 m.,
jungos, Laisvės Kovotojų Bartkus—iždininkas, K. Pa išleisti į JAV jos mylimąjį
bedinskas
ir
Br.
Galinis
—
dabar lauksiu deimantinės Elena, vyras Adamavičius Pe gyveno Rodney St.. Brooklyn,
Nikitą piketuojame tol,
23 metų amžiaus muzikos
Sąjungos, • Rezistenci n ė s
nariai.
sukakties.
kol jis čia bus
tras ir sūnus Vaclovas, Port N. Y.
studentą Stasį Bikulčių. Jei
Sąjungos ir Lietuvos Atgi
Stankus Aleksas Marijonas.
Kraučiūnas yra parašęs Henry, N. Y.
jis nebus išleistas, Regina I Piketavimas vyks kasmimo Sąjūdžio. LNT pir
Sutuoktuvės
mananti grįžti Lietuvon. Su Idien nuo 6 iki 9 vakaro, ir atspausdinęs dvi kny Sakalauskas Raimondas, gim. Žebrys Jurgis, išvyko Kanadon
mininku vėl liko išrinktas
apie 1929 m., vėliau persikėlė
Rugsėjo 10 d. Aleksan Leonu ir jo dukterimi vyk 'iki Chruščiovas bus New gas: vieną eilėraščių—Iš Onuškyje, Trakų apsk.
Vincas Rastenis iš New
Yorko. Jis buvo atsisakęs dras TORNAU ir Laimutė sta dar šie lietuviai: Pranas (Yorke. Nuo 6 vai. vakaro Dūminės pastogės ir antrą Sketraitė-Vamavičienė Julija, i J. A. v.
Balčiūnas Boleslovas.
iš šių pareigų, bet niekam BLAŽAITYTE susituo k ė Pranckevičius, Daniel ius , iki 7 vai. vakaro piketuo —Siauruoju takeliu, kurioj iš Purvių 2 kaimo, Šiaulių apsk.
Baltrukienė
Barstytė Elvyra,
nesutinkus jų eiti, Nominaci St. St. Mark Evangelikų (Normantas, Marcelė Rudai- jama prie Jungtiniu Tautų. aprašė savo gyvenimą. Abi Turčinskis Izidorius, Juozo sū gim. Rygoje, vyras Baltrukas
jų Komisijai teko prašyti V. Liuteronų bažnyčioje. Abu įtienė, dr Vitas Balčiūnas ir Tarp 7 ir 9 vąl. vakaro pi tos knygos gaunamos Ke nus, Turčinskienė Agota ir Tur Karolis.
Rastenį sutikti pasilikti pir naujieji ateiviai. Jaunasis Alma Stasiūnienė. Visi vyk ketuojama Sovietų delega leivio administracijoj už činskaitės Barbora ir Zofija, Gavėnas Boleslovas, iš Baiso
Šiaulių m., gyveno
Brazili
mininku, nors, kaip žinoma, yra Lietuvoje mirusio advo sta maldauti diktatoriaus cijos būstinė,, i esanti Park $3.
galos.
Kraučiūnas
tebėra
tas
joje.
dėl bolševikų atskleistų jo kato A. Tomau sūnus, jau išleisti į Ameriką savo vai Avenue ir 68-tos gatvės
pats KU-KU, kaip ir buvęs. .Vaiciukevičius Jonas, iš Karei Jurevičienė- Ilionytė Rožė ir
parodymų bolševikų tardy noji ilgamečio Vidaus Rei kus, tėvus. Tos kelionės kampe
Jurevičius Mataušas.
Linkiu jam dar ilgai gyven vonių kss., Žiežmarių vai.
tojams apie Lietuvoje val kalu Ministerijos žinybos pas Chruščiovą lietuvių
Valaitis Jonas’ gim. Kazlų.Rū- Lukinskas Albertas, gyveno S.
ti.
sluoksiuose nevienodai ver Viesulas Donna
džiusios tautininkų sąjun valdininko duktė. .
, . M buvo ir čia
doje, buvęs Vokietijoje ir Bel Paulo, Brazilijoje.
Vaišės įvyko Šarkos res tinamos. Iš vienos pusės
gos darbus daugeliui tauti
■'
Rugsėjo
lfr
d.Donna
Morkis Vincas, gyveno Avellagijoje.
ninku veikėjų buvo kilusių torane. Jaunieji gavo daug šimtai lietuvių New Yorke buvo atsibaladojusi ir čia.
MIAMI, FIA.
Valteris ar Volteris Juozas, neda, Buenos Aires. Argenti.
dėl V. Rastenio asmens sveikinimų raštu ir žodžiu. rengiasi mūsų krašto paver Kadangi New Yorka supa
noje.
gėją piketuoti, o iš antros— vandenys, tai viesului at Viesulas, žiurkė* ir gyvatė* Stasio sūnus, gim. 1927 m. va
įvairių nuomonių.
Gisela Getlingienė
sario 11 d., Kaune-Naujoje Narkutė-Ledesnienė Ona, Jono
kiti vyksta jam nusižeminti ūžus vanduo išėjo iš krantų
. Lietuviškieji bolševikai
—muziko* mokytoja
Donna vardu pakrikšty : Marvelėje, 1945 m- gyvenęs duktė, gyveno Buenos Aires.
ir
maldauti.
apsivytą
ir užliejo gatves. Buvo už tas viesulas bene bus pats Vokietijoje, anglų zonoje.
Ošmėga Steponas, Kazio sūnuS,
Buvusio ilgamečio Kau
lietos kai kurios požemio į nuostolingiausias. Jo pada Vičius Stasys, Leono sūnus, iš kilęs iš Driškūnų km., Vilniaus
Veikėjų mirtys
Iš grįžusių tarpo Lietu ne kelionių biuro ir Taup(subway) stotys, sugadinti
kraštovon vykusių bolševikuojan- tautinių miegamųjų vagonų
Chicagoje trumpu laiku elektros laidai, kai kurios ryti nuostoliai vertinami Notėnų km., Kretingos apsk. Pleitkus Pranas, iš Jakubaičių
čių lietuvių ekskursantų bendrovės COOK Volde vėl išsiskyrė iš gyvųjų tarpo geležinkelio linijos buvo su daugiau ne bilioną dolerių. Žilinskaitė- Žilinskienė Ona, iš kaimo.
Turbūt daugiausia bus nu- Ivantiškių km., Raudenio vai.,
daugeliui atsivėrė akys, ir maro Getlingo žmona GI keli žinomi lietuviai:
stojusios.
ketėjusi
Floridą, ypač jos Marijampolės apsp., Amerikoje Pupienienė (Pupienas)-Giedraijie pradėjo blaiviau galvo SELA pradėjo mokytojauti
1) Rugsėjo 11 d. staiga
New Yorke požeminiais
tė Elzbieta, Vaitiekaus duktė,
ti ir vertinti bolševikų, Lie žinomoje Chicagoje COS- širdies smūgiu mirė žino (traukiniais kasdien naudo pietų siaurutis iškyšulys ištekėjo už Mykolo Žilinsko. kil. iš Joniškėlio vai.
tuvos okupantų melą ir MOPOLTAIN SCHO O L mas profesorius Kazys Pak jasi 4 mil. žmonių, todėl Key West. Jame visai su Ambraziejus Bronius, buv- Lie Rupšys Vincas, Prano ir Bar
suktybes. Nors jie bijo aiš OF MUSIC mokykloje. Ji štas, kuris buvo atvykęs iš galima įsivaizduoti ką reiš- griauta 684 gyvenamieji tuvos kariuomenės majoras.
boros Abromavičiūtės Rupšių
kiai pareikšti, kokią ver vra baigusi Vokietijoj e Floridos dalyvauti ateiti ikia, jei susisiekimas pože namai, sugadinta taip kad Daubarys Aleksandras, Anta sūnus.
giją matė Lietuvoje, vienok konservatoriją, gabi daini ninkų jubilėjiniame suva miniu geležinkeliu sutruk nebegalima gyventi 971 na nas, Jonas ir Juozapas, Simeo- Samulionis Julius ir Paulinas,
mai mažiau sugadinta 1,431 nd-Aleksandro. sūnuš, Kivylių
pavieniai savo draugams ninkė ir pamilusi savo pro žiavime;
domas.
gyvenamas namas. Tas pats km., Vainuto vai./ Tauragės iš Girsteikių km., VabalĮunkb
nevienas jau papasakojo, fesiją.
2) Rugsėjo 12 d. taip pat Priemiesčiuose — Wood- ištiko šimtus vadinamųjų apsk.
vai., Biržų apsk.
ką patyrė iš giminių, ir to
širdies smūgiu staiga mirė haven. Ozone Park. Rich- traileriu. Komercinių pasta Gačionis Albinas, buv. Vilniaus Šopys Jonas (Shopes), gyvenęs
Lietuvių antplūdi* pa*
dėl grįžo labai apsivylę.
ekonomijos dr. Jonas Pap- mondd Hill ir Jamaica tu sugriauta 83, labai suga Vytauto Didžiojo gimnazijos Pittsburgh, Pa.
Nikitą Chruščiovą
Jau nevienas pažino, kokius
lėnas, Lietuvių Tautinės Są gatvėse yra daug šimtame
Žeimys Juozas, gyveno South
mokinys.
melus skleidžia VILNIS ir Didysis Amerikos dienraš jungos Centro Valdybos čių medžių — klevų, viesu dinta 158 ir mažiau 144.
Boston, MassLAISVE.
tis Chicago Daily Tribūne vicepirmininkas, tautinė s las daug ju išvertė, o šakų Vis tai tik viename Key Girėnienė- Denkevičiūtė (DenDar daugiau nusiminė rugsėjo 18 d. paskelbė, kad spaudos bendradarbis ir gatvėse paliko dideles krū West. O kur kitų vietų nuo cerage) Adelė.
WATERBURY, CONN.
stoliai.
Grigaliūnas Ramonas, iš Gar
vadeivos, kad neatvyko in jau pernai buvęs pas N. Lietuvoje buvęs Jaunalietu vas.
Key West buvo sugadin binu km., Ukmergės apsktelektualų ekskursija iš Chruščiovą Povilas Leonas vių generalinis sekretorius:
Rugsėjis jau baigiasi, bet tas vandentiekis, todėl van Jasenka Juozas, buv. Teisių
Skautų kaukių vakaras
Lietuvos. Ją “Vilnies” ben su žmona prašyti išleisti sū
3) Rugsėjo 16 d. mirė ge šakų krūvos gatvių šonuose
Skautai ir skautės ruošia
drovės taryba garsino spe nų Tomą ir dukterį Reginą ras lietuvis ir žinomas vei teberiokso. Sanitation de- denį pylė į alaus butelius Fakulteto studentas Kaune,
ir
sunkvežimais
vežė
ten,
1940-1941
m.
si savo tradiciniam kaukių
cialiais lapeliais su J. Pa iš Lietuvos šį kartą vėl kėjas, ilgametis Chicagos departamentas sako, kad
kur
buvo
reikalinga.
Jucius
Antanas,
gyvenęs
Worvakarui.
Vakaras įvyks lap
leckio ir kitų pardavikų at vyksta pas Nikitą į New Amerikos Lietuvių Tarybos jas nuvalyti turi parko deUžliejus
žemesnes
vietas,
cester,
Mass.
kričio mėn. 19 diena Šv.
vaizdais. Jie turėjo kalbėti Yorką tikėdamasis jį pa narės Juzės Gulbinienės vy nartamentas. o paskutinysis
iš
jų
traukėsi
žiurkės
ir
net
Liulevičius
Jeronimas
ir
Liule.
Juozapo
parapijos salėje.
lietuvių bolševikų piknike gauti ir pasikalbėti. Tačiau ras Boleslavas Gulbinas. tvirtina, kad tai ne jų rei
gyvatės.
Yra
vaikų,
kuriuos
vičienė
Elena,
Prano
vaikai
,
Kaip ir kiekvienais metais
rugpiūčio 28 d., bet neatvy jau vyksta ne vienas. Su
kalas.
žiurkės
užpuolė
ir
apkan

Pirmieji
dų
palaidoti
Šv.
gyvenę
Philadelphia.
Pa.
taip ir šiemet tikimasi, kad
kę. Dabar jie kaltina, kad juo kartu vyksta ir duktė
Kazimiero kapinėse, gi B.
džiojo. Dane apskrity daug Petrauskas Jonas, buv- Teisių kuo daugiausia jaunimo, o
BROOKLYN, N. Y.
vyrų, apsiginklavę šautu Fakulteto studentas Kaune gal ir vyresniųjų, pasipuoš
Gulbinas tautinėse lietuvių
vais ar beisbolo lazdomis, 1940-1941 m.
kapinėse.
įdomiomis kaukėmis. Trys
Brooklyne lankėsi
vakarais eina žiurkių “me Petronis Jonas, iš Degučių geriausios kaukės gaus ver
KU-KU Kraučiūna*
džioti”, nes sutemus jos km., Utenos apsk., gimęs 1917 tingas dovanas.
Connecticut valstijos vardas
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
yra kilęs iš indėnų kalbos ir
Šis tradicinis vakaras pa
Rugsėjo 13 d. Brooklvne daugiausia eina ieš k o t i m.
maisto
ir
saugesnės
vietos.
Pliplys Jonas, buv. Vilniaus Di prastai sutraukia iš plačių
reiškia
"greta
ilgos
patvinstanlankėsi
iš
Floridos
atvykęs
Apie ksUoną Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
Galima pridurti, kad Flo džiojo gimnazijos mokinys.
čios upės”.
Darbininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”;
apylinkių dideli jaunimo ir
K. B. Kraučiūnas, daug
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Raudonmedžių imperija;
ridoj
Donna nukrėtė treč Rainys Jonas ir Rainytė Mag vyresniųjų būrį. čia visi
metų
buvęs
gyvento
j
a
s
Patamsy ir katė baisi.
Apie HoQywoodo žvaigždes;
Kaip lietuvi* vyną.daro;
dalena, Vinco vaikai.
randa daug
pažįstamų,
Brooklyno ir daug veikęs dalį greifrutų vaisių.
Amerika dykumos; Mirties kloni*; Suakmenėjęs raiškas;
Sukackas
Juozas,
buv.
Vilniaus
draugų,
gerą
orkestrą,
ir
Y*Uowston* Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.;
meno srityje, vaidindamas
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kovą;
Didžiojo
gimnazijos
mokinyspakilią nuotaiką.
įvairiuose spektakliuo s e.
LOS ANGELES, CAL.
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Tomkutė
Liucija,
iš
Kauno,
Rengėjai maloniai prašo
Šiemet suėjo jo vedybinio
Ežeras, kuriame žmogus neskusta;
Mirė A Fauliukoni*
žigas
Aleksas
V.,
fotografasapylinkių organizacijas re
Neišmatuoti Tesąs valstijos turtai;
gyvenimo 50 metu. Kaį ku
filmiainkas.
Floridos vaizdai;
Jaunystės Šaltinis;
RADUO VALANDA
zervuoti tą dięną WaterbuMirė Antanas Pauliukorie . brooklyniečiai manė
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
Visos programos iš W0PA,
Balčiūnas
Jurgis,
žmona
Juze

ry skautams. O jaunimą, tė
suruošti tos sukakties tinka nis, apie 50 m. amžiaus,
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
1490 kil. AM 102-7 FM
fą,
vaikai
Jurgis,
Juzefą
ir
velius ir
prijaučiančius
Ir daug, daug kitų įdomybių I
Sn
mą minėjimą, bet dėl įvai dirbęs “Lietu v i ų D i eKasdien: nuo pirmadienio iki
Vincas,
gyveno
Brooklyn,
N.
Y.
penktadienio 10—11 rak ryto.
kviečia atsilankyti į jų kau
rių kliūčių neįstengė to pa nų” žurnalo admistracijoje.
knygą tuoj pat
Knyga jau išėjo,
šeštadieni ir aekmadienj
BelkauskienėMatulytė
Alziutė,
kių vakarą.
Lietuvoje velionis yra
daryti; jas paminėjo jo
me 8:3* iki 8:88 vai. ryto
siunčiame. Kaina 75 centai.
iš
Netičkampio
km.,
Marijam

duktė, gyv. Canton, Conn. buvęs vienas iš krikščionių
VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. ▼.
Pakalbinkim draugu* ir
“KELEIVIS”
Tel.: HEmloek 4-2413
Dalyvavo veik išimtinai jo demokratų laikraščių—Ry- polės vai.
kaimynus
užsisakyti “Kelei
Dambrauskas
Juozas,
Jono
sū

7159 S. MAPLEWOQD AVĖ. giminės.
East Broadnray
So. Boston 27, Ma**.
i to ir XX Amžiaus redaktouin,

Gautu suvažiavimų

Valstybės Departamentas
nedavė vizų. Jei nedavė, la
bai gerai padarė—užkirto
kelią bolševikų propagan
dai ir parodė, kad nepripa
žįsta Lietuvos okupacijos.
Kitaip ir būti negalėjo. Da
bar kalbama ir raminamasi,
kad lietuviškieji bolševikai
atvyks pa rusų priedanga.

AMERIKOS ĮDOMYBES

IS0PH1E•BARČUS

CHICAGO 29. ILL.

Atvykęs

į

Brooklyną irių.

_____

nus, gyvenęs ir dirbęs Alytuje. vį.” Kaina metam* tik $4-00

Puslapi* ketvirtai
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KELEIVIS ,S0. BOSTON

sekretorius anksčiau paruoštą
“statement’ą sukondensavo ir
jį sekančią dieną, šen. Cooper’o
pakviestas, perskaitė Platfor
mos .Komitetui, pridurdamas
Neseniai išspausdinome kartais taip iškraipomi, kad
trumpą paaiškinimą.
laišką, gautą iš Lietuvos sunku pačiam autoriui savo
Blogi Gaminiai
sakyti šiuo klausimu.
6. Maždaug savaitei laiko
kolchozo. ŠĮ kaitą duodame kūrinį beatpažinti. Tokios
•
‘
Tiesa
”
patiekia
keletą
praėjus, rugpiūčio 3
Dr. P.
(E) Šiaulių “Stumbro”: ... .
.....................
žinių, gautų iš asmens, ku- cenzūros neišvengė net ir
Grigaitis
gavo
Kennedy
tele
įmort" -amim. blogos ko-j sukc,a?'.,m0 lbe‘ 'ag.nej.mo ris iš Lenkijos buvo nuvy- Vienuolis.
gramą. kviečiančią rugpiūčio 6
kvhė. etinius: patikrinus
: kartu paąynuma, kęs Į Lietuvą.
• Iš Sibiro .grįžę Miškinis,
i.J
kad
i
visa
tai
ziuiima
pro
d. 10 vai- ryto būti jo namuose
800 poi-ų veltinių, rasta,' . *
r
_ . .
... •
Inčiura, Keliuotis yra suHyannis Port, Mass.,—bet ge
Rusimmas nesi įauja
‘ naįkįnti. žmonės.
kad 307 poros buvo netin- Pirstus
riau, kad atvykčiau penktadie
Lėlių teatras Kaune
kar?cs naudojimui (jas rei
Melas, kad komunistų I Poetas Kazys Jakubėnas
nį ir pernakvočiau Hyannis
kėjo k u.žinti į cechą per
(7) Š. m. rugsėjo 11 d. kraštai nėra rusinami. Ko- rastas sušalęs sniege, bet
Motel’yje. Pasiteiravus apie
dirbimui 1. Kitusyk tikri Kaune
naujai Įrengtose munistų imperializmas yra gydytojams lavoną perskrokvietimo tikslą telefonu, buvo
nant 3,136 poras v e 1- patalpose atidarytas Kauno nepasotinamas, o - su juo dus, rasta
nukankinimo
patirta, kad Dr. P. Grigaitis,
tiniu. uuvo atmesta, kaip valstybinis lėlių teatras. Te visur dedama ir rusiškos ženklų. K. Jakubėnas nemokviečiamas
kaip ALT sekreto
brokas, 26* <, o 29% teko atro atidarymo proga žiū meškos letena.
j kėjo rašyti, kaip partija norius, yra kviečiamas pasikal
pervesti i trečią rūšį.
Pačioj Lietuvos širdyje rėjo. Iš jo buvo pareikalaurovams buvo parod y t a
bėti su šen. Kennedy Lietuvos
Panaši padėtis ir Šiaulių premjera — Miliūno pjesė sunkiau greitai lietuvybę ta prisipažinti klydus ir
ir kitų pavergtų tautų klausi
“Elnio” odų-avalynės kom — fantazija “Mūsų nuoty išrauti, bet pakraščiuos tas savo klaidas apgailestauti,
mais.
binate. Bloga avalynė ga kiai mėnulyje”. Lėlių teatre daug lengviau padaryti. Į tai K. Jakubėnas atsakęs
7- Ar būtų buvę išmintinga
minama Mažeikių avalynės sudarytos dvi paralelinės Štai
eilėraš....Vilniaus
, ».krašte
, , lietu- dar
.. nepalankesniu
.
x .
tą kvietimą atmesti? Ir ar jo
fabrike ir Kauno “Raudo grupės: vieni aktoriai dirbs
mokyklų dabar ma- c,u... ir netrukus rastas
priėmimas prieštaravo ALT nu.
nojo spalio” fabrike. Iš 383 Kaune, o kiti gastroliuos žiau, negu jų buvo lenkų negyvas,
tarimams ir anksčiau dary
avalynės pagamintos “Rau rajonų centruose, kolcho okupacijos laikais. Lenkų (
♦
*
tiems žygiams? šaukti mitin
Rabinas Erwin Herman iš New Yorko pučia avino ra.
gimnazija Vilniuje ir len- J
donojo spalio” fabrike, Ja- zuose, mokyklose.
gą, turint mažiau, kaip 48 va
kiškos mokyklos Vilniaus
Nereikia stebėtis, jei
roslavlio valstybinė preky
gą, skelbdamas žydų didžiąsias šventes (Rosh Hasholandas kelionei pasiruošti, buvo
krašte klesti. Lenkai moka jaunimas stoja Į komšomobos ir prekių inspekccija
Lietuvos artistų išvykos
no ir Yom Kippur), kurios prasidėjo rugsėjo 21 d.
neįmanoma. Tačiau trys Vykdo
ir savo spaudą gerai platin- lūs, nes nebuvęs komunis41,5*. avalynės išbrokavo
ir tęsis 9 dienas, o jo sūnus stebi.
Šiomis dienomis Lietu
mojo Komiteto nariai tą sekre
arba pervedė i žemesnę vos artistas Jonas Stasiūnas ti. Lietuviškų mokyklų stei- tinio jaunimo organizacijoj,
toriaus žygį ratifikavo. Trys
rūšį.
vyksta komunistinėn Kini- girnų nėra kam rūpintis, nes ateity turėsi visokių sunkuprieš vieną.
Ir kitose srityse gamyba jon pusantro mėnesio gas rusai visur ir visuomet pa- rnų. Todėl komsolo organi8. Dr. P. Grigaičio kelionė į
eina šlubčiuodama: patik trolių. Gruodžio mėnesi laiko lenkus ir gudus. Todėl zacijoje yra nemaža tokių,
Hyannis Port buvo atlikta ne
rinus Alytaus parduotuves, Sabaliauskaitė ir Banys iš jau neviena lietuviška sri- kuriems komunistinė pasau
jo asmeniniais ir ne jo reda
18 parduotuvių laikinai vyksta baleto gastrolių i lis Vilniaus krašte išnyko ir lėžiūra visai svetima,
Amerikos Lietuvių Tarybos toti plepėjusi, kad dr Grigaitis, guojamo dienraščio reikalais.
buvo uždaryti gatavų dra Libana.
vis nyksta.
|
*
Vykdomojo Komiteto sekreto- , vykdamas iš Chicagos Į Cicero, Jisai buvo pakviestas į šen.
bužių skyriai, nes čia dau
Didelės reikšmės lietuvy,
rius, Naujienų vyr. redaktorius iš ALTo iždo paėmęs $30, nors Kennedy vasarnami pasikalbėti
Bendrai dabar
zmones
Upė po miestu
guma prekių nebeturėjo
bei palaikyti buvo Vilniaus .....
.
dr. Pijus Grigaitis yra tas as tokio fakto nėra buvę.
Lietuvos reikalais ir jisai tame
iicova
universitete
organizuoti
Jaučiasi
lengviau
negu
Staprekinės išvaizdos. Kai ku
Dirva taip pat dažnai skelbia, pasikalbėjime dalyvavo, kaip Amuo, kurį daugiausia dergia
(E) Š. m. “Tiesos” 213
riose Vilniaus, Kauno, Klai nr-je rašoma, kad, kasant kraštotyros būreliai. Tie bū- lmo Jakais, bet baime, kad komunistų ir tautininkų spau kad dr- P. Grigaitis pelnosi iš merikos Lietuvių Tarybos se
pėdos ir Trakų miestų par šiluminę trasą Vilniuje, reliai, rinkdami tautosaką ^Xyk^TtSėl atv£3 da. Kad jie iš esmės kritikuotų ALTo iždo. Paskutiniuoju metu kretorius- Taip buvo pažymėta
duotuvėse buvo prekiauja Pionierių gatvėje, rasta ir kitą etnografinę medžią- ?a neranyKoir todėl atvirai jo darbus, nors ir šališkai, dar dr. P. Grigaitis puolamas už tos koferencijos dalyvių paraše
ma pasenusiais foto reik upė. Istorijos mokslu kan- gų, platino lietuvišką spaubūtų šiaip taip, bet ne—komu tai, kad jis važiavo iš Chicagos ir taip buvo pasakyta oficialia
menimis, kurie seniai turė didatas P. Kulikauskas pa- dą ir šiaip nešė šviesą Vii- n.omais ,tal geJai apsidai- nistų ir “Dirvos” rašeivos pa į Cape Cod (Mass-) pas demo me pranešime spaudai iš Hy
jo būti išimti iš prekybos aiškino “Tiesos” korespon- niaus kraštui. Bet dabai- JP5’ " .k*s
tys sugalvoja nebūtų faktų ir kratu kandidatą prezidento vie annis Port, būtent: “Senator
tinklo.' Gi Panevėžio Kal-įdentui, kad tai Kačergos jie baigiami naikinti. Stu-j^a dvasine nelaisve įr su- juos primeta Grigaičiui arba tai šen. Kennedy ir kelionės iš Kennedy’s guests at Port in.
napilio” alaus darykla siun-1 upelis> prįeš keletą amžių dentai, kurie juose dalyva- ?al° .lal^?. paausiam juos antru galu atgręžia.
laidas ($252) apmokėjo ALT. cluded Dr. Pius Grigaitis exe_ vn
Žmogui didžiausią kančią.
amnomci olir
i! foVšSoC
TYS O nušr-vrnpfi
*7 H G'IA- to npištilfimvhps
vo,
pažymėti
neištikimybės
Manoma, kad Keleivio skai eutive secretary of the Lithua
Sakysim,
Vilnis
negali
nus▼ Itk—
tytojams pravartu tą reikalą nian American Council, Chica
kur dabai- stovi Puški- ženklu,
Vis nepakanka pieno
geriau
žinoti, todėl spausdina go...”
no paminklas: iš kitos GeTas pats ir Klaipėdos
Šviesuoliai domisi išeivių
ir mėsos
! dimino kalno pusės i ją krašte bei Rytprūsiuose. gyvenimu, godžiai gaudo' Dar keli žodžiai apie Vil me paties dr. P. Grigaičio Nau 9. O kai dėl kelionės “bran
(E)- “Tiesa” nusiskun- Įtekėjo nedidelis Kačergos Vokiečių ten nebėra, Kara- žinias iš Vakarų, iš čia pa-. nių. Kaip bebūtų tai did jienų Nr 221 išspausdintą pa gumo”, tai reikia pastebėti,
džia, kad pieno primelži-. Įtakas. Vėliau Vilnelės va- liaučiaus sritis grynai rū kliuvusi lietuviška knyga miestis, gyvas ir gražus aiškinimą, pavadintą “Skauda kad ALT sekretorius skrido
mas šiemet smarkiai nukri- ga dirbtinai buvo nukreipta siška. Prie Lietuvos jos pli eina iš rankų Į rankas, tik miestas. Daug kas jame su ar niežti”:
“tourist” klasės lėktuvu. Pi
to. Pavyzdžiui, Nemenčinė- kita linkme. Bėgant šimt- jungti rusai nemanė ir nekad kelias lietuviškai gadinta, svetimų šiukšlių Prisiskatięs “Dirvos” šmeižtų gesnių lėktuvų iš Chicagos į
je per 7 mėnesius primelži- mečiams, Kačerga pavirto mano. Tuo reikalu daug šie- knygai Į Lietuvą yra labai prinešta. Pavyzdžiui, gra prieš ALT sekretorių Dr- P. Bostoną nėra.
mas iš vienos karvės suma- požeminiu upeliu. Taigi Ka- loJosi Pr?f- p- Pakaklis. Jis sunkus ir jų ten labai mažai žiai sutvarkytoj Lukiškių Grigaiti, vienas tenai parašė, Netikėtina, kad dėl to turė
(dabar Lenino) aikštėj jog esą “skaudu” , kad tą kelio, tų būt kam nors “skaudu”—
žėjo net 145 kg., palyginus į čerga po daugelio metų iš- buvo surinkęs daug medžią- Į patenka.
riogso
Lenino paminklas, nę apmokėjo ALTas.
su pereitais metais. Panaši vydo dienos šviesa.
gos, kuri buvo pateikta pa
nebent komunistams. Kitiems
Kultūriniai ryšiai su va
padėtis yra Ignalinos, Ei- j ’ Pionierių gatvėje užtikta čiam Stalinui, bet jis ant tų karais labai pageidaujami, o geležinkelio stoties aikš 1. Amerikos Lietuvių Tary- Grigaičio terliotojams, grei
šiškiu, Molėtų, Jiezno rajo- 14-15 amžiaus medinių sta- visų planų kryžių padėjo, bet laisvi, ne pagal komu tėj—Stalino ir tt. Lietuvių ! bos Vykdomasis Komitetas jau čiausia, tik niežti liežuviai .
Vilniuje bus gal 35%, lenkų ■ šį pavasarį buvo vienbalsiai
nuošė. Taip pat pieno ga- tinių liekanų, taip pat mūVisaip stengiamasi pa- nistų partijos režisūrą.
myboje nuo Įsipareigojimų rinių pastatų iš vėlesnio laužti lietuvio dvasią, ją
Galvojantieji yra nusimi 10%, žydų 5% ir apie pusė . nutaręs daryti žygius abiejose
LIAUDININKŲ
vyknvmo grafiko labai at- amžiaus. Netoli jaunimo slopinti. Todėl pernai Vil- nę, kad vakarai tokie ne gyventojų rusų, todėl gat l didžiosiose partijose, kad jos
VADOVYBE
sil\
šiltininkai, Jonava, j sodo ekskavatorius atidengė niaus universitete ir Peda- vieningi ir ištižę. Su komu vėse dažnai girdima rusų ir jų kandidatai galimai aiškiau
Rokiškis, Švenčionys ir kai 16 amž. Karališkojo malūno goginiame Institute buvo nistais galima kalbėtis tik kalba.
pasisakytų Lietuvos klausimu.
Butų trūkumas labai di 2. šituo reikalu ALT sekreto Valstiečių Liaudinin k ų
kurie kiti rajonai. Negeriau likučius. Rasta ir girnų ak- padalyta tokia “čystka”, tvirta kalba, Pasaulio bal
vyksta ir veršelių augini- menys, kurie perduoti isto- kokios nebuvo buvę. Iš uni- so ir jie privengia, todėl ir delis, daug kas gyvena rius pateikė eilę tezių Vykd. Sąjungos centro valdybon
Daugelyje kolchozų rijos institutui.
versiteto pašalinta 15, o iš lietuviai išeivijoje turėtų Kaune ir kasdien važinėja j Komiteto posėdžiui, kuris, juos korespondenciniu būdu iš
rinkti: J. Audėnas, Z. Daiveršeliai skursta: Į parą pri- •
--------------------------Pedagoginio Instituto 19 būti vieningi ir vieningai Vilniun Į darbą.
išdiskutavęs, vienbalsiai priėmė lidka, J. Daugėla, J. Karde
Lietuviai architektai di • ir pavedė Dr.P. Grigaičiui tu
auga tik apie 100-200 gra- TURISTAI iš LIETUVOS profesorių tik už jų Retu atsiliepti Į kiekvieną rusini
džiuojasi
Neringos kavine, i tezių pagrindu paruošti pareiš- lis, K. Karvelis, A. Kučys,
mų. Švenčionių rajonas 7
______
i viškumą. Dauguma jų buvo mo žingsnį.
kuri ir čia sukėlė nemaža , kimus (“statementus”) politi G. Lazauskas, dr. J. Pajaumėn. mėsos Įsipareigojimus
1959 metais iš Sovietijos kaltinama viešuose susirin* **
kalbų. Ji yra Stalino pros nių partijų vadovybėms ir jų ! jis ir L. Šmulkštys.
Įvykdė 66*., Širvintų— j užsieni išvažiavo 740.805 kimuose per kelerius metus,
Nieko, rodos, nauja ne pekte. Vidaus dekoracijos
į ŠlHUlllJ_ __________________
T__ daugiausia
J__ *__ _ _va- Tnncn
asmenvs. Jų
Tuose “teismuose’ lietuvis
konvencijoms.
SULAIKĖ LĖKTUVĄ
žiavo i komunistinius kraš- lietuvį kaltino ir rijo, gel bus pasakyta, jei bus pri vaizduoja Neringos gamtą,
3- ALT sekretorius tai atliko
minta,
kad
laiškai
cenzūKrautuvininkų
centrinėj
daly
yra
nedidelis
tus: Lenkija—177.000, R v- i bedami savąjį kailį,
ir pasiuntė pareiškimą demo
nesąžiningumas
tų Vokietiją—62,000, RuLietuvos istorija dėstoma luojami, todėl juos rašant vandens baseinas, kuris dar kratų partijos vadams ir jos
Visasąjunginės istorijos ra reikia būti labai atsargiems. labiau pabrėžia kavinės ori Platformos Komitetui, susirin.
(El Labai dažnai sovie- muniją—89,000, ir tt.
ginalumą. Kavinė nuolat
* * *
tinėje spaudoje rašoma apie
Už “geležinės uždangos” . muose, panaikinta Lietuvos
kušiam prieš konvenciją Los
krautuvių tarnautojų nesą- Sovietų piliečiai labai at- archeologijos katedra. VilEkonomiškai dabar daug pilna žmonių.
Angeles mieste.Vykti į tą kon
Opera veikia teatro rū
žiningumą. Š. m. “Tiesos” .sargiai teišleidžiami. Pa-; niaus unversitetą dabar geriau. Maisto netrūksta,
muose
prie Basanavičiaus vencija buvo pertoli ir nebuvo
209 nr-je šiai temai paskir-' vyzdžiui i JAV teatvažiavo i faktiškai valdo ne rektorius bet kitų dalykų sunku arba
laiko susitarti su Komitetu, kad
ta nemažai vietos. Rašoma Į 1,167, i Prancūziją—10,- Pr°L Katilius, bet kažkoks visai negalima gauti. Ir kai gatvės, drama Antakalny. jisai duotų progą ALT atsto
apie šiuo opiu klausimu ' 615, Italiją—6,805 ir tt. i 23 metų Lazutka, Rusijoj nos labai aukštos. Labai Rusų teatras patalpas turi vui viešuose apklausinėjimuose
Sovietijoj tais metais lan- i užaugęs komunistas. Jis brangūs drabužiai. Lietuvos buvusioj lenkų “Liutnėj”. paremti lietuvių pageidavimus
Įvykusį pasitarimą “Ti?sos
K. Petrauskas jau visai
icdakcijoje. Pasitarime da kėši 529,371 asmuo, iš jų | tvarko profesorius ir stu- miestuose žmonės betgi
žodžiu (kaip kad buvo padaryta
lyvavo tarp kitų LTSR iš Lenkijos—87, 832, Ru- J dentus.
daug gražiau apsivilkę ir baltas, kiek neprigirdi, ne 1956 m.).
Šitaip esant, aišku, kad apsiavę, negu kitur Sovie bedainuoja, bet gauna gerą
Aukščiausio teismo pirmi munijos— 60,000, Suomi4. ALT sekretorius, kartu su
neapykanta yra dide- tijoje. Tą tvirtina visi, ku pensiją. Baleto meisteris kitais dviem ALT pareigūnais
ninkas A. Likas, Finansų jos 45,773, Kinijos—42,ministeris P. Sikorskis, Res 000, Čekoslovakijos—4 0,-Jė- Visoki pataikūnai, pad- rie čia ir ten yrabuvę. Kieno Kielbauskas taip pat ne pir pasimatė su republikonų parti
publikos prokuroras V. Ga- 000, Bulgarijos—23,000 ir laižiai stengiasi skelbti, kad čia nuopelnas, jums aišku— mos jaunystės, bet dar šoka. jos nacionaliniu pirmininku, kai
1 “vyresniajam broliui”, tai daugiausia Amerikos lietu IĮ mačiau šokant “Bachčilinaitis, LLKJS ck pirma
pastarasis atvyko į Chicagą, ir
Daug mažiau lankėsi iš -v.ra rusams, reikia nusileis- vių, nes jie daugiausia siun sarajievo fontane”.
sis sekretorius A. ČesnaviMačiau pernai lapkričio įteikė jam pirmininko p. L. ši
čius ir kt. Per pasitarimą nekomunistinių kraštų: Iš ti, reikia jį gerbti, bet tikrų- tinių atsiunčia.
revoliucijos iškilmes. Eise mučio ir Dr. P. Grigaičio pasi
buvo pabrėžta, kad reikia Piancūzijos—9,550, Italijos JR lietuvių tarpe tas šūkis
* «
na nebuvo tokia ilga, kaip, rašytą pareiškimą. Ta pačia
JAV—7,134, šve- pasisekimo neturi ir “vyresgriebtis griežtesnių prie -6,180,
• •
n
•
r>ir»ir, hi-nlin’’ ęrnrlic vro var.
Nebus didelė nauj i e- sako, seniau buvusi. Mat, proga buvo susitarta su repu
niojo brolio” žodis yra var
monių kovoje su nesąžinin dijos—8,600 ir tt.
na ir šie duomenys: moky dabar jau taip griežtai ne blikonų Platformos Komitetu, Idlewild aerodrome New
tojamas su panieka.
gumu, sukčiavimu bei grob
tojų, mėnesinė alga 600-900 varo į tokias eisenas. Skam kad ALT sekretorius bus pa- Yorke prokuroras ir polici.
stymu valstybinio krauturbl., profesorių—1,500-2,- bėjo lietuviškos dainos, kai kviestas, kaip “liudininkas”, ninkas tyrinėja Kubos lėk
GAVOME NAUJĄ
vės turto. Atrodo, kad ko
tuvo dokumentus. 3 milio
' kalbėti apklausinėjimuose užPasibaisėtina rašytojų, ti 500rbl., inžinierių 1,500- kurie eisenos dalyviai nešė ' sienio politikos klausimais.
ŽODYNĄ
kių nors konkrečių priemo
nų vertės lėktuvas sulaiky.
krųjų kūrėjų, ir mokslinin- 2,500rbl., o yra ir tokių, ku plakatus lietuvių kalba,
nių kovoje su sukčiavimu
merginos ėjo tautiškais rū 5. Kadangi rašto skaitymui tas, remiantis vienos skel
taip ir nerasta. “Tiesos” Lietuviškas angliška* žo- ^R būklė. Rašytojai verčia- rie per mėnesį įvaro iki bais apsivilkusios ir ranko ; ir diskusijoms buvo aprėžtas bimų firmos reikalavimu
30,000 rublių. Tiek per mėredakcija. nvivvm
kviečia skaityto- dyna», paiuošė Vilius Pete- mi rašyti taip, kaip partijos
nešėsi Įvairiaspalvius laikas (nes liudininkų buvo su dėl nesumokėtos .$237,000
bei visokių komunisti-raitis, 5S6 puslapiai, kaina linija reikalauja. Jų .-ašiai I nes), sako, sukrapšto Ž.ug- se
JU> rv.
skolos.
registruota per 200), tai ALT
balionėlius.
*
1-----nemokšų cenzūruojami ir i zda, Venclova ir kL

Iš rusinamos Lietuvos

SKELBIA ŽYDŲ ŠVENTES

Skauda ar niežti ?

nių partijų atstovus pasi- į$7.00.

Nr. 39, Rugsėjo 28, 1960

Poslapis penktas

:« iUmS £0. BOSTON

Ir kreivos pėdos išduoda
J. VLKS

Visų spalvų despotai ar statinę, imtas vadinti dėkdiktatoriai, kaip tik suima la ir jis išliko per visą feovaldžią j savo rankas, isto- dalizmo laikotarpį*’,
rijos mokovams įsako perčia visai neteikia daug
tvarkyti istorijos mokslą.
sukti galvos. Savaimi praLietuva, atsidūriusi Mas- šosi toks sugretinimas:
kvos diktatorių globoj, taip
Diktoriau, vaUiio. bu.
pat susilaukė savo praeities'
kiekvie.
I patvarkytos istorijos, kad
koldlMa,
visa atatiktų Maskvos kur- T/
.^7
paliui. Tokia knyga “Lie-!,,’,
‘uo, ,ldu<**
▼aidžios Baudai ir savo sutuvos TSR istorija’* išėjo
ubo priemonėmis pri
i 1957 m. Vilniuje. Ilgai jos statytų valdžios sandėliui
___
buvo laukta, ilgai ji buvo £££, kolchoze Maitai
rašoma, aptaiiama. Jos tuny.
rinį nagrinėjo Maskvos mo matytą planą sėjai. O kas
kslų akademijos istorikai nuo valdžios numatyto*
kaitų su atsakingais komu dėklo* atlieka, tas kieki*
nistais. Toks tos knygos pa atiduodamas kolchozui iš
grindinis svarstymas įvyko dalinti pagal jų įdirbtus
1953 m. sausio 25-27 d. darbdienius. Be to, kievieIr tik trims metams praslin na kolcbozininko šeima tu
kus, pasirodė Lietuvos LTR ri atiduoti dėklą už jų turi
istorija.
mus nuosavybėje gyvulius,
Visuomenės
mokslo
žino....
,
, , , . , ,
imtinai iki vištos kiaušinių,
vai teigia, kad kokia bebūtų T>
kolchozinhdc, da.
diktatūra llgamiuijl 1SS1’ Ur yr. vedinam. raudogirna, ir kaip ji bedesto gyvemmo nytis, vis viena au- *.
_ kBrtuvėdmys įsema ne jų naudai.1
Ir kaip jie bemėto pėdas,
Ir pus. 103 ano meto
-Sveikas gyvas, tėve! , -Maiki, iš Uvo mokslo i ™
—Alou, alou, vaikė! kaip daug pažitko nebus. Jeigu 7a .ir dlktat % e a j p a valstiečio padėtis taip api
būdinama :
tu miegojai pereitą naktį? ir gausi lojario diplomą, tai,zu
Madcvoio ir
“Valstiečio ūkis, virtęs
—Kaip visada. O kaip kas iš to? Ot, seniau, kai . .. . .
.
. J »
feodalinių
prievolių vienetėvas?
lietuviai keldavo šumnas VllnluJe komunistų ir kitų
-i- vesehjas, dažnai o„oiv«,iS
padare
priklausomas
Maiki.
susimus- JŲ pakalikų\ Lietuvos TSR,tu,
.
577.
„„„
—Man negerai,
&
istorijos turinys kruopščiai! nuo tijūno ir mažiau nuo
buvo
salta,
davo,
aiba
kai
burdingienai
,
___
J
___
„
•
„,5„
‘
Iš vienos pusės
buvo peržiūrėtas ir visa ten i lauko ar sodžiaus bendro
o iš kitos—visokios mislys vogdavo gaspadinės nuo
.---- ‘menės”
baderiavo.
savo ^-ų^SFri^ari^
Teisinga pastaba tinkanti
—Sakvk mintys, ne “mis- būdavo gero biznio. Bet J....
, kolchoziniam ūkiui:
lys”.
dabar, Maiki, atėjo kitokia >
svl^’ ° vlen°k

KARALIUS VEDA

Sovietai plečia žvejybą
V. KYMANTAS

iš žuvies ir banginių me
džiagos gaminti įvairiau
sios rū-ies mais.ą, iš jos lie
kanų vaistus ir kt.
Netenka abejoti, kad ru
sai žuvininkystės srityje vir
sta galingiausia valstybe.
Jau dabar Sovietai turi
39 laivus—fabrikus žuviai
perdirbti ir, be jau turimų,
yra užsakę 70 naujų. Jų
stato ii- rytų Vokietijos fir
mos. Ir minėtus du laivus
statančioji fiima numato
Laivų projektų paruoši gauti užsakymą laivams
me dalyvavo 50 Sovietų milžinams speciališkai žve
žuvų ūkio specialistų. Su jybai šiltuose vandenyse.
tartis numato, kad laivai
Belgijos karalius Baudoin,
Reikia pasakyti, kad nė
bus pastatyti iki 1962 m. viena Vakarų valstybė ne
30 metų, susižiedavo su
žvejybos sezono ir taip iren- parodė žuvininkystės sri
ispanų grafo dukteria Donti, kad jie galėtų kiaurus tyje tiek užsimojimo kaip
na Fabiola De Maria de A.
metus
pasilikti jūioje.
ragon.
Sovietai, ir nesugebėjo to
Tuo būdu Sovietai pirmą kiu tumpu laiku tiek pasiek
kartą žvejybos istorijoj ga ti.
PARALYŽUOTŲ
lės gaudyti tas banginių rū
OLIMPIADA
Dabar ir Lietuvos “toli
šis, kurios laikosi Pacifiko moji” žvejyba nepalygina
Neseniai pasibaigė Ro karštos zonos vandenyne, ma su buvusia prieš karą.
moj tarptautiniai žaidimai, ir laimėti milžiniškus jūros Išaugo ir žuvies perdirbimo
olimpiniais vadinami. Ten lobius. Pažymėtina, kad pramonė, susidarė tolimos
tūkstančiai jaunų sveikų vy Maskva derybose su vokie 1 žvejybos kadrai, kvalifi
rų ir moterų rodė savo suge čiais, kai rūpėjo g a u- kuoti asmenys žuvies pra
bėjimus toj ar kitoj sporto ti moderniausiai Įrengtus monėje dirbti.
šakoj. Dabar toj pačioj Ro laivus, nebuvo švkšti. Už
moj ir tose pačiose patalpo du laivus vokiečiai turi gau
se, kuh buvo XVII Oliapia- ti 140 milionų markių.
RENKASI KANADOS
da, yra kita Olimpiada,
Kalbama vokiečių firma SOCIALDEMOKRATAI
kurioj dalyvauja 340 vyrų, ir anksčiau statė Sovietinio
60 moterų ir jie visi yra pa- bloko kraštams Įvairaus pa
Sekmadienį, spalio 9d.
raližuoti nuo kojų iki lie gerinto tipo laivus žvejy
mens. Jie tegali judėti tik bos reikalams. Vokiečių in- 10 vai. ryto Toronto Lietu
vežimėliuose... ir vis dėlto žineriai, bendraudami ta vių Namuose (Dundas ir
jie žaidžia įvairius žaidi proga su rasais, galėjo Įsi Ossington g-vių kampas)
tikinti, kaip Sovietų žuvi kviečiama Kanados Lietu
—Maiki, aš kalbu taip, mada ii- lojariams nėra kas
n
“Kolchozininkų ūku, ro mus ir atkakliai varžosi.
Šitokie paralyžuotų žaidi ninkystės specialistai yra vių Socialdemokratų Sąjun
kam Lietuvoie mano lai- veikti. Seniau ir kunigai ^udu negah patai n^ti Lie- tę« sovietine* santvarkos
kais Plungės žemaičiai kai- padalydavo gero pinigo, ba
PnevoI1W vlenew’ pasioare mai labiausia yra paplitę rimtai išstudijavę žvejybos gos konferenciją. Į ją «tbėdavo. Niekas nesakydavo nedaug jų buvo; o dabar tdllJ°Je pasizvalgydamas, visiškai priklausomu nuo Anglijoje ii* tik pirmą kar ir žuvies sunaudojimo rei
i vyksta žymus visuomenės
“mintis” ar “pamintyk”. jų tiek priviso, kad vysku- ak^.lus skaitytojas susinu rieto* partinio komunistų tą jie jie vykdomi už An kalą.
veikėjas, didelis kovotojas
Sakydavo: mislis^ mislinau, kupai nežino kur juos dėti. „a^Iu^i^^ ir opU^i’f^etoriauį ir
at’ glijos ribų.
Užsakytieji
laivai
bus
po
už Lietuvos laisvę dar caro
Šitų vyrų ir moterų elg
pamislvk, išmislijo, išmis- Matai, grinorių daugiau ne- n.a sKąuaziausias ir opiau plyjo nuo
,odziau*
22,000
tono
talpumo,
juose
Ias, ir’ taip toliau. Nu, tai atvažiuoja ir parapijų nieL,etuvos okupacjos bendruomenė.. Gi kolcho- sena gali būti ir visiems ki- bus galima žuvų ir banginių laikais, atsiminimų knygų
zininko padėtis prilygsta •' tiems didelis paskatinimas, perdirbimo darbus patogiai “Dienojant” ir “Penktieji
pasakyk, kodėl tas žodis has nesteigia; todėl jaunus
S kaip galima ir reikia gyve
negeras, ar
kunigėlius kiša į senas kie-' „ >?a! kad ir štai tos**** vergo padėčiai”.
L?
suskirstyti. Ant viršutinio metai” autorius Kipras Bie
nimu džiaugtis.
—Todėl, tėve, kad jis ne bonijas po tris, po keturius
PUS' ' ”
denio banginiai bus užmuša linis iš New Yorko.
Taigi nors Lietuvos TSR
mūsų. Jis yra paskolintas
P° Penkis prie kiekvieno
Taigi, didžiojo kuni istorija parašyta Lenino TYRINĖS KITŲ KALBŲ mi, ant vidurinio medžiaga
Kviečiami dalyvauti K.
klebono,
kur
jie
gauna
tik
rūšiuojama ir perduodama
iš lenkų ar rusų.
mokslo šviesoje ir vadovau
gaikščio
valdžia,
saugodaŠALTINIUS
konservavimui. Ant žemu L. S. Sgjungos skyrių na
—Sakai, paskolintas. O živnasti
Aš' manydavau, kad ™a, slopindama išnaudojomų tasi Komunistų Partijos
riai, atskiri sąjungai pri
ar mūsų nosis nepasko
J norėdavai valstiečių pasipnesimmą, o centro komiteto nurody
JAV Švietimo įstaiga tinio denio perdirbama į
tėvas
visada
linta, ką? Ne tiktai nosis,
taip pat vykdydama krašto mais, o vienok savo turiniu paskyrė $140,000 kitų kal miltus ir žuvies taukus. Žu klausą nariai ir jos rėmėjai.
matyti
mane
kunigu.
ale ir ausys, ir akys, ir gal
gynimo ir svetimų žemių negali patarnauti diktato bų šaltiniams ištirti. Tą vies medžiaga išnaudojama Šis pranešimas daromas
—Norėdavau, Maiki, kol grobimų funkciją, vystantis riaus naudai,, nes kaą buvo
va—viskas paskolinta!
darbą dirbs Pennsylvanijos tobuliausiu ir pelningiausiu iš anksto, kad nariai ir rė
būdavo
geresni
laikai
kunia
—Vistiek, tėve, mes sa
valstybei kartų išsiugdė sau prieš kelis ar keletą šimtų universitete, jam vadovaus būdu. Ir kai laivuose dau mėjai galėtų pasiruošti.
giausia vietos skiriama
kysime: mintis, o ne “mis- gams, bet dabar jų perdaug. parankų valdžios aparatą metų feodalizmo laikmečiu, prof. J. A. Fishman.
Konferencija kviečiama
Be
to,
išėjęs
į
kunigus
tu
šaldytuvams,
bus galima
lis”. Taigi pasakyk, kokia
su kunigaikščio taryba vir dabar kartojama veik tuo
Tos studijos tikslas išna
mintis ar mintys neduoda. negalėtum ir apsiženyt, o šūnėje”.
pačiu turiniu tik kitais pa grinėti, kokiomis priemo žuvies tiekti ne tik konser spalio 9d., kad iš toliau at
tėvui užmigti?
(merginos tik žiūri į tave
Tos knygos skaitytojas, vadinimais. Vieton ano me nėmis tautinės grupės išlai vuotos, bet ir šviežios iš vykę galėtų neskubėdami
—Nu, vot, čia tai jau ki-1 ir laukia, kada tu joms turėdamas prieš akis ne to valstiečius spaudančio ko savo kalbą, ligi kurio Įvairiausių zonų ir Įvairiau grižti prie savo kasdieninių
ta rokunda, Maiki. Aš ne- i mirktelsi. Nu, tai parimk- vien tik pavergtos Lietuvos, sodžiuje tijūno, dabar at laipsnio jos savo vaikus sios rūšies.
darbų, kadangi spalio 10
galiu užmigti, kai pradedu lyk, ar tau -neapsimokėtų bet bendrai visos susovietin- sistojo partinis komunistų moko gimtųjų kalbų ir ko
Kadangi laivai numatyta vra nedarbo diena.
mislyti apie tave. Matau, eiti į kunigus?
tos Rusijos imperijos da sekretorius. Vieton dėklos kia yra jų vadovų bei orga laikyti jūroje ištisus metus,
—• •
—O ar tėvas žinai, kas bartį, ūmai susivoks. Ir pa sakoma valstybinė pyliava, nizacijų nuomonė, kas reikė i tai jie aprūpinti ligoninė
kad tu jau pradėjai barzdą
Visi nariai ir rėmėjai,
skustis, taigi jau laikas būtų iš tikrųjų apsimoka?
lyginęs ką perskaitęs su o valstiečio-kolchozininko tų daryti, kad būtų galima mis, dantų kabinetais, net raoškimės konferencijai ir
—
Dabar,
Maiki,
geriau

ilgas kelnes užsivilkti ir pa
gyvenama dabartimi, tokią vargas liko tas pats, koks padinti tų kalbų mokėjimą. spaustuvėmis, avalynės dirb- atsivežkime sąjungai nau
sia
apsimoka
būti
unistu.
jo gyvenimą lydėjo bau
mislyt, ar nebūtų laikas ap
išvadą padarys:
Susidomėti kitomis kal j tuvėmis, siuvyklomis, mau- dingų sumanymų.
Seniau
tas
buvo
pavojinga.
džiavos
metais.
siženyt.
Maskvoje diktatoria u s
bomis verčia pats gyveni • dymosi Įrengimais, bibliote
—Ne, tėve, dar ne laikas. Jeigu tik sužinodavo, kad valdžia, saugodama sovie
KLSS Centro Komiteto
komis, skaityklomis.
mas.
tu prisirašei prie unijos, tinę santvarką ir jos nuo
—Kodėl?
Sekretorius
Laivų įrengimai leidžia
Amerikos šviesieji protai
PRINCIUKAS
—Aš turiu dar užaugti. raidavei išlėkdavai iš dar savybę, slopindama išnau
jau ne šiandien pajuto,
—Kažin, Maiki, ar tu bo. Magaryčioms bosas dar dojamųjų kolchozinin k ų
kad per mažas amerikiečių
kada nors užaugsi. Kaip ii- į kuprą suduodavo. Bet pasipriešinimą, taip pat vyk
skaičius temoka svetimų
man atrodo, tai tu visada dabar jau kitaip, Maiki. dydama svetimų žemių gro
kalbų ir tas labai trukdo
Dabar ne tiktai bosai dre bimo politiką ir stiprindama
būsi toks pinčiukas.
tinkamus kultūrinius, pre
—Kad ir taip būtų, tėve, ba prieš unijas, ale ir poli komunistų partijos klusnu
kybinius ryšius su kitais
tikieriai prieš jas lenkiasi. mą išsiugdė sau., parankų
vistiek aš dar perjaunas.
kraštais palaikyti. Jie at
Mūcų kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis
—Tai nieko neškadija, Ve, senatorius Kennedy, valdžios aparatą su dikta
kreipė dėmėsi i tai, kad
Maiki. Atsimenu, Plungės kuris dabar runija Į prezi toriaus tvarkomu komunis
reikia daugiau žmonių, mo bus išleistas prieš Naujus Metus ir pasiųstas visiems jį
žemaičiai visada sakydavo: dentus, kepurę nusiėmęs, tų partijos centro komitetu
kančiu kitas kalbas. Ame užsisakiusiems. Jau laikas ji užsisakyti.
susiriesdamas
prižada
uniNesigailėk anksti atsikėlęs
Kalendoriuje, kaip kasmet, bus Įvairių skaitymų,,
viršūnėje.
rikiečiai, gimę užsienyje,
jistams
viską,
ko
tik
jie
ir jaunas apsiženijęs. Kai
Arba toje pačioje knygo
ar kilę iš tėvų ateivių, čia eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški
apsiženysi, tai ir pasensi. norės. Anądien jis unijistų je puslap. 102 parašyta:
kalbamam reikalui yra be vardai ir plati kalendorinė dalis.
mitinge pasakė: “Ko dar
Ai beč jur laif!
“Buvo nustatyta, kad
galo tui tingas šaltinis.
Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir
—Ne, ne, tėve! Vesti bininkai nori, to ir aš noriu; kiekvieni valstiečio namai,
ypač dė! žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
o kam daibininkai priešin arba “dūmas”, privalo duo
man dar ne laikas.
LSS CENTRO KOMITETO na kaina parduoti nebegalime, šiais metais turėjome nuo
—Bet aš tau sakau, gi, tam ir aš priešingas”. ti didžiojo kunigaikščio
stolių dėl kalendoriaus kainos žemumo. Todėl praneša
ADRESAS
kad apsiženijus tau būtų Nu, tai pasakyk, ar reikia naudai rustatytą grūdų kie
me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus
geriau. Ir pačiam būtų ge dar daugiau?
ki. Tas kiekis pagal nusta
Lietuvos
Socialdemokra

—Ne, tėve, daugiau veid tytą saiką, tam tikro dydžio
riau, ir man būtų daugiau
tų Sąjungos suvažiavimo
mainiauti
nereikia.
vigados. Galėčiau ant burdo
naujai perrinkto centro
—Nu, kad ir veimainiauUžsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
prisiglausti.
komiteto
adresas
toks:
viskas
bus
pamušta,
tėve.
—Kokiu atžvilgiu man ! ja, bile tik prižada,
“KELEIVIS”
Jonas Pakalka
—Prižada tik prieš rin-' —O gal ir nepamirš. Pa Jordanijos karaliaus brolis
galėtų būti geriau? Juk
636 E. Broadvvay------- :------- South Boston 27, Mas*.
Hassan atvyko j Ixindoną
1127 Putnam Avė
mano mokslas dar nepa kinius, kad darbininkai už lauksim ir pažiūrėsim, kaip
toliau savo mokslo tęsti.
j Brooklyn 21, N. Y.
jį balsuotų. Po rinkimų bus.
baigtas.
Sovietų užsienio preky
bos min. Patolišev, 6 mė
nesius svarstęs, liepos 11 d.
pasirašė su Westphal laivų
statybos firma Kiely sutarti,
kuria ta vokiečių firma Įsi
pareigoja per 2 metus pa
statyti Sovietams du mo
derniausius žvejybos lai
vus: Vieną — sugauna
miems banginiams perdir
bti, antrą — žuvies konser
vams gaminti.
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Ar esate stebėjusios, koks
smalsus yra tas mažas gy
vulėlis voverė. Ji niekada
nenuobodžiauja, vis ko
nors ieško, kuo nors domisi.
Jei kiekviena mūsų pri
simins savo pažįstamas, tai
neabejotinai pasakys, kad
Įdomios yra tos, kurios kuo
nors daugiau domisi. Jų
protas yra smalsus, jos nori
vis ko nors naujo sužinoti,
išmokti. Kartais jos dėl sa
vo smalsumo patenka Į
spąstus, bet jų jaunatviška
pažiūra i gyvenimą visa ta
atpelka.
Todėl neuždarykime sa
vo proto sandėlių langų
naujoms mintims, jei no
rime savo jaunystės dienas
ko ilgiau pratęsti. Labai
lengva pakliūti i kasdieni
Dvieju mėnesių Sean Ferrer turėjo progos lėkti lėktu
nio gyvenimo provėžą, ku
vu iš Šveicarijos, kur jis gimė, j Hollywoodą, kur jo
rioj esame apnešamos kas
dienybės dulkėmis ir neten
tėvas yra filmų aktorių- Tėvas jį neša specialiame ke
kame užsidegimo, Įkarščio.
lionės lopšyje. Greta motina aktorė Audrev Hepburn.
^OOOOOOOOOOOMCOOOOOOOUOKOOaOU^CiOCSCOdO^SOe Gerai, jei kuri esame iš pri
gimties apdovanotos nuo
stabia smalsumo ypatybe.
PIEVŲ PIEVOS
Todėl ypač neturinčioms tos
palaimintos ypatybės yra
Pievų pievos, už tų pievų—
svaibu atsiminti, kad jos
pievų pievose žiedai.
turi stengtis kuo nors nauju
Tu, Jaunyste, atskridai
domėtis ir veikti.
išvadinti, išprašyti
Visi didieji išradimai ir
ten į pievą šimtabalsę,
atidengimai ir dauguma ža
pasilinksmint, paskraidyti.
vingu ir patrauklių asmeny
bių yra aštiaus ir smalsaus
Jaunystėle! Tai skubu—
proto vaisius. Visi seno am
tai skraidykime abu!
žiaus žmonės, kurie atrodo
Žinau — man žiedeliai skečias,
jauni, turi tą ypatybę. Nuo
žinau — man vainikai pinas.
:;
i bodulis gali jumis prieš lai
ką pasendinti ar net nužu
Kur einu — ten mielas svečias,
dyti. Todėl kovokime su
ten kvapiųjų sulčių vynas;
juo naujais dalykais domė
ir žinau, širdy girdžiu,
damasi.
kam pražydo tiek žiedų,
nes aš draugo už Jaunystę
U.
TRIUKŠMAS DĖL ŽIEDŲ
mylimesnio nerandu.

Ona su vyru perėjo miesto sodą ir sustojo prie vie
nos krautuvės lango. Tai buvo sekmadienis. Vienas iš tų
labai retų sekmadienių, kai jie abu galėjo išeiti ilges
niam laikui. Paprastai vienas iš jų ar abu tvarkėsi krau
tuvėje. Dabar jie aplankė savo gerus pažįstamus ir nuta
rė pasivaikščioti po miestą. Ėjo iš lėto, nesiskubindami,
nesiverždami, svariai ir iškilmingai. Ir dabar, sustoję prie
lango, staiga pamatė save šoniniam lange. Ona net krūp
telėjo. Abu buvo gerai numitę. apskriti veidai i pagurk
lius susimetę. 1 oks atrodymas pritiko biznieriams ir ne
dėl to Ona krūptelėjo. Jai pasirodė lyg juos kas būtų ap
mainęs: veidai sotūs ir patenkinti, bet be jokios išraiš
kos, be žvalumo, be kibirkšties. Dar visai neseniai jie ki
taip atiodė. Gal tai jos liga, gal jų abiejų rūpesčiai, gal
ilgos darbo valandos, o gal amžius? .. Kumštelėjo Juozą:
—Pasenome mudu, Juozai, kad net baisu! Pasižiū
rėk kaip atrodome.
Bet Juozas buvo nustebęs. Jis kiek atsivertė ir pa
kėlė savo susmukusius pečius. Patraukė cigarą. Plačiai
pats sau nusišypsojo ir atsakė Onai:
—Tai ką tu manai? Negali visą laiką pusmerge bū
ti. Suaugome, surimtėjome ir mums pritinka tokiems bū
ti. Gal esame kiek suvargę, bet truputis poilsio mus greit
pataisytų . . .
Ona klausėsi savo vyro, bet širdyje jautė, kad čia ne vien
poilsio reikalas. Jų gyvenimas taip nusistovėjo, kad jokio
įtempto Įdomumo jame neliko. Neliko veržlumo. Gal to
dėl jie taip ir atrodo, kaip iš medžio išdrožti. Atsiminė
Ona save iš Lietuvos atvažiavusią, arba kai abu Į Spot
Pond važinėjo, vakaruškas lankė. Gyvenimas tada virė
ir jie kitaip atrodė. O dabar, rodos, nieko jiems netrūk
sta ir kodėl jie taip abu atrodo sustingę . . .
—Tai ką čia taip save apžiūrinėjate,—prašneko jų
šalyje moteriškė.
Ona pasisuko ir pamatė Kisielienę, vieną iš jų krau
tuvės nuolatinių pirkėjų. Pasisveikino, pasišnekėjo ir Ki
Kazy* Inčiūra
sielienė visu balsu pragydo:
—Važiuoju, širdele, Į Lietuvą. Sutarėme keturioa,
beveik iš to paties krašto ir visos važiuojame. Palieka-;
me vyrus, negi gali darbus mesti, ir važiuojame pačios
vienos trumpam laikui. Kitaip tai kažin kada galėtum iš
sirengti. O dabar apžiūrėsime viską, kaip ten dabar yra,
Rodos, visiems turėtų; kiek kremtamies dėl savo
ir grįžusios papasakosime. Jeigu verta, tai gal paskui visi
__________
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būti
žinoma, kad rūpesčiai, ^skuduru. Užsivelkame vieten kelsimės. O kaip jūs? Na. žinoma, biznis. Negali pa
likti. O kaipgi, Juozai, kodėl tau neišleisti Onos su mumis susikrimtimai yra viena di- in3» antrą, trečią suknelę ir
kartu nuvažiuoti?
f džiuiu
džiųjų nuovargio
nuovargio nriežaspriežas- vls negalime apsispręsti,
I kuri tinkamiausia. StebėOnai tik širdis apsalo, pagalvojus apie Lietuvą. Ei^ite, koki atoslog), nusira-

Nesirkime rūpesčiais

nant namo tik tvirčiau pnsiglaude pne savo vyro, o sis
negu ipant minimą jaučiame, kai ap
į
aukštą
kalną.
svarstė.
Yra žmonių, kurie nuo i sispendžiame tą ar kitą
—Kažin kada mes abu galėtum nuvažiuoti. Negi biznį
“* i Iflt dėl ko nore vra susikrim- ! Penkti. Tai^ Jau tok

paliksi, kaip Kisielienė sako. Kad ir vienam sunku
i I?
trukti. Na, kol Jonas dar tebedirba ir neišvažiavo Į savo
P vpradent dėl menkniekių ir
mokslus, tai dar šiaip taip, nore nebūtų lengva. Na, o! £aigiant džl tokių daiykų>
kaip tu, Onute, ai noiėtumei i Lietutą nuvažiuoti? . .
i
niekad nebus ir, vadi—Tai kaip aš čia dabar viena važiuosiu? Važiuokim I nasį,
jų visai nereikėtų
abu. Gal Jonas, ką nors pasisamdęs, galės vienas apsi- rūpintis, sielotis. Dėl to
tvarkyti?
nustojama džiaugtis gyve—O, ne. Jo vieno negali ilgam palikti. Jis puikus nimu, jaučiamasi nelaimindarbininkas ir ji visi mėgsta, bet jo galva kitais reika- ga. Jų rūpesčiai tampa tilais užimta ir bendros krautuvės tvarkos jis nežiūrės. Pri- kra liga.
pirks niekų, išduos Į skolas be saiko kam nereikia ir šiaip
Šiandien jau visiems gyvisi išnešios. Jis perdaug žmonėmis pasitiki. O čia rei-‘ dytojams yra žinoma, kad
kia žiūrėti,—i imtai Įrodinėjo Juozas. Parėję namo abu rūpesčiai, susikrimti mai,
bendrai dvasiniai išgyveni
svarstė ir pagaliau Juozas nutarė:
mai
turi didelės Įtakos mū
—Jei nori važiuoti, tai važiuok dabar. Abu nega
sų sveikatai, kad dėl jų su
lėsim greit važiuoti, o tau vienai geriau būtų važiuoti su sergame Įvairiomis ligomis.
pažįstamomis moterimis. Pašauk Kisielienę ir pranešk, Tai kam leisti ardyti savo
kad nori važiuoti. Gal spėsi gauti popierius tuo pačiu sveikatą, netekti gyvenime
laivu išplaukti. Tėvams galėsi telegramą pasiųsti, kad at- laimės visai be reikalo?
važiuoji. Pabūsi koki mėnesi ir sugrįši. Gal tau bus smajgj jau turi negerą įprotį
giau ten apsilankius.
nuolat krimstis, tai kodėl
—O kam čia tos telegramos. Ir taip nuvažiuočiau, nepamėgini nuo jo atsikraNetikėtai. Bet ar tu galėsi čia vienas apsitvarkyti? Ar tyti? Visų pirma turėk galtu tikrai nori kad važiuočiau,—tyrinėjo Ona.
, v°je> kad didelė nelaimė
—Tai ko čia neapsieisi? Jonas padeda krautuvėje, y,a neryžtingumas. Nėra
Balaišienė namuose. Bus ramiau negu, kada tu ligoninėj .tokio įeikalo, kūno nebūtų
gulėjai. Na, o jei dar dažnai rašysi ir neužmirši savo ame- galima taip ar kitaip įsspręsti. Turi, pavyzdžiui,
rikono vyro, tai gal ir išleisiu.
kokią nors problemą ir vis
—Aš pati amerikonka, tai tu čia pasilikęs kitokios dėl jos suki galvą, kremties,
amerikonkos neieškok.
bet negali pasiryžti taip
Kitą dieną atėjus Kisielienei Į krautuvę, Juozas ją ar kitaip ją išspręsti. Per
tuojau užkalbino:
galvok tą reikalą iš visų
—Tai kada važiuojate? Gi prikalbėjai mane Oną iš pusių ir padalyk tokį ar
leisti. Jei dar spėsite ją paimti, tai tegul važiuoja kartu. kitokį sprendimą. Pamaty
si, kad tas duos nusirami
Vis smagiau su kaimynais.
nimą.
(Bus daugiau)
Mes moterys, pavyzdžiui,

mažmožis vargina, o ką be
VoiKan
kalbėti apie didesnius rū
pesčius.
Gyvename vieną kartą,
gyvenimas didžiausia mums
dovana. Todėl didelė nuo
dėmė yra gyvenimą ardyti
rūpesčiais dėl tokių dalykų,
kurie niekada nebus ir dėl
to, kad mes nesiryžtame tą
ar kitą reikalą taip ar kitaip
išspręsti.

Clinton motoru fabrike
Maouoketa (Ia.) kilo dideis
triukšmas dėl žiedų,
auskaru ir kitų papuošalų.
Mat, fabriko vadovybė už
draudė juos nešioti darbo
metu. 40 iš 1.000 darbinin
kų ir darbininkių atsisakė
tą isakyma vykdvti.
Vadovybė aiškina, kad
minėti naDUOšalai sudaro
pavojų dirbant prie maši
nų. Ji pataria vedybinius
žiedus nešioti ant kaklo ir
pažada parūpinti atatinka
mas grandinėles. Unija pa
laiko darbininkus.
Kuo tas ginčas pasibaigs,
paaiškės vėliau.
žinovai apskaičiuoja, kad na
mu šeimininkė per metus na
muose padaro 3,186 mylių ke
lione.

KAS JI?

KAIP VIDURAMŽIUOS

Ar patikėsite, kad Pran
cūzijos mažo miestelio Port
L’Eveųue viršaitis, kunigas,
mokytojai ir mokinių tėvai
rimtai svarstė klausimą, ar
galima leisti berniukams ir
mergaitėms kartu mokyklą
lankyti. Po dviejų mėnesių
karštų ginčų ir balsavimų
jie nutarė, kad abiejų lyčių
vaikai vis dėlto gali kartu
vienoj patalpoj mokytis.
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MONTREAL, P. Q.

Dėkoju

Nepajėgdama kiekv i enam atskirai padėkoti, šiuo
nuoširdžiai dėkoju visiems,
kurie mane lankė ligoninėj
ir namuose skaudžios ne
laimės metu. Ačiū už gėles
ir dovanas.
Jus gerbianti
Adelė

Botyrienė

Dorothy Nogard iš Fair
Lawn, N. J., savo namuose
turėjo gembleriavimo prie
taisą (siot machine). Kai
policija tą susekė, ji aiški
no, kad tą prietaisą turėju
si tiksiu išmokyti vaikus,
kokia nelaimė yra gembleriuoti. Policija betgi prie

taisą visvien konfiskavo.

ŠEIMININKĖMS
Šokoladinis tortas

Imti: Stiklinę įūgščios
grietinės, stiklinę cukraus,
2 uncijas kakavos, pusę
šaukštelio sodos ir miltų
tiek , kad būtų galima teš
lą kočioti.
Tešlą supiaustyti Į 4 dalis
ir , padėjus ant skardos
viršaus, iškepti kiekvieną
dalį atskirai.
Peitepimui pagaminti im
ti: Stiklinę rūkščios grieti
nės, vienos citrinos sunką,
viską sumaišyti ir trinti 15
minučių.
Pertepti kiekvieną iškep
tąją dalį, sudėti vieną ant
kitos ii- vii-šų taip pat aptep
ti.
Laikyti šaltai vieną pa
rą ir tada valgyti.

KASMET PADAUGĖJA
48 MIL ŽMONIŲ

Šiuo metu mūsų žemėj
gyvena 2 bilionai 900 tūk
stančių gyventojų. Kasmet
priauga 48 milionai gyven
tojų.
Daugiau ne pusė visų
gyventojų gyvena ketiniuo
se kraštuose: Kinijoj 669
milionai, Indijoj 403 mil.,
Sovietų Sąjungoje 209 mil.
ir Jungtinėse Amerikos
Valstybėse 180 milionų.
Kas antias gyventojas yra
aziatas.
IŠLAIDOS GYDYMUI

JAV sveikatos ministeri
ja apskaičiavo, kad 1959

metais Įvairiems gydymo
reikalams išleista 22 bilio
nai dolerių. Ta suma yra
du kartu didesnė už 1950 m.
Išlaidas ir šešis su puse kar
Paragink savo bičiulį Ke tų didesnė už 1929 m. iš
laidas.

leivį išsirašyti — ilgais žie
mos vakarais turės gerą Supuvusių grybų niekas ne
grybauja.
draugą.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
BUDO, Stepono Kairio ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio
istorinis romanas iš žemaičių krik
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
što laikų, kieti apdarai _____ $3.50
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi
iš miego. geriausia dovaną kiek
viena proga, gražiais kietais vir ŽEMfi DEGA, J. Savicko karo metų
šeliais, iliustruota. 416 puslapių,
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
didelio formato. Kaina ____ $3.50
lis 453 psl. Kaina .................. $4.50

LIETUVA

DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ... .$4.50
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
minimai, 464 psl.. kaina.__ $6.00
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
menės santvarka ir kodėl ji dar
nimų antroji dalis, 592 puslaniai.
keisis. Kai "a ....................... 25 Ct.

ŽVILGSNIS I PRAEITĮ. K. Žuko idomūs atsiminimai, 477 psl.. kui
ną ..........................................
$5.00.

PA SAVU O

LIETUVIŲ ŽINYNAS

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip
karui einant prie galo tūkstančiai
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psL Kair.a $5.00

paruošė A nicetas Simutis. daugv- SUŽADfiTINfi. J. Titinio 15 trumpų
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
apie lietuvius visame pasaulv.
464 psl. Kair.a ........................ $6.50 BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE,
mijų. Kaina ........................... $2.25
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mū
liškai duotas kiekvienos dainos
sų rašytojos pirmojo karo metų
turinys, todėl tinka dovanoji ir
Amerikoje parašyti vaizdeliai su
lietuviškai nekalbantiems, įrišta
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
326 pusi. kaina ........................ $6.00
kaina ....................................... 30 Ct.
MAŽOJI LTETUVA, parašė M. Gim
butienė, 'J. Gimbutas. J. Lingis, J. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka, Pritaikinta
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl..
Amerikos lietuviams, 144 pusla
kaina .......................................... $5.60.
pių. Kaina ............................ $1.00
LENGVAS DŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra CEZARIS, Mirko Jesuiič romanas
trijose dalyse, kiekviena dalis po
dedantiems
angliškai
mokvtis.
$2, ara vičes 3 dalys........... $6.00
duoda ištarimą, angliškus pasikal
bėjimus. Kaina .................... «5 Cnt.
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
MART.BOROrCP'S LITHUANIAN
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu,
SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge
viškų ir kitų tautų valgių receptų,
ras vadovėlis Petuviu ka’bos mo
132 puslapiai, kaina.............. $1.26
kytis angliškai kalbančiam, 141
POPIEŽIAI
IR LIETUVA, kunigo
psl., kaina ............................. $125
M. Valadkos parašyta knyga, 256
puslapiu. Kaina ...................... $2.50
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
PRADAI. Populiari ir naudinga
IA
KISS IN THE DARK, J. Jazmino
knyga Siu dienų klausimams su
anglų
kalba sodrūs vaideliai. Kaiprasti. Kaina ............................. 50c. 'na kietais
viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ....................... $1.00
MIŠKAIS ATETN*A RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl., ATLAIDŲ PAVfiSYJ. P. Abelkio ro
kieti viršeliai Kaina........... $5.00.
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina........... $4.00
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valncko romanas iš 1935 metų Suvalki VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
toks tvanas būti ir Ių apie tai sa
jos ūkininku suki’imo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalie 3”0
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.
psl. Kaina................................. $3.00.
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
NEMUNO SCNŪS. Andriaus ValuiŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
ko romano antroji dal’s, 426 pus
jausiomis žiniomis papildyta tuo
lapiai. Kaina............................. $4.00
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.
LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
meninių formų nlėtoiimcsi nagrinrašė E. Vandervelde, vertė Vardu,
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
nas. Kaina .......................... 25 Cnt.
ga su dangvt'e paveikslų, gerame
pop:ariuje. Kaina .................... $8.50 TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄParašė Leonas Bliumas. Trumpas
SIAURUOJU TAKELIU.
K.
B.
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve JUOZAS STALINAS, arba kaip
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00
Kaukazo išpouis buvo pasidaręs
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVTETU
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū DfiL LAISVOS LIETtn’OS. Lietu
ra faktu šviesoje. Trumpa Polševizvos socialdemokratų raštai dėl bol
mo istorija ir valdyme praktika.
ševikų okupacijos ir teroro LietuLabai daug informacijų, 96 osl.
\ oje. Kaina .......................... 25 Cnt.
Kaina ..................................... 50 Cnt.
SOCIALDEMOKRATŲ
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS LIETUVOS
PARTIJOS PROGRAMINES GAI.
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
RCS, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.
bai daug paveikslų, 255 psl. gera
popiera. Kaina ............. :___ _ $5.00 VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRT.
ra vienybes. 80 psl., kaina .. $1.00
STAUS VIETININKAS? Parašė
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
pažinti. Kaina ........................ $1.20
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

MILŽINO PA UNKSMEI. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73
psl.. didelio formato, gera popie
ra, kaina..................................... $2.50

KODĖL AS NETIKTU

T

DIEVĄ?

Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽODY
NAS. virš 20,900 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina ............................. $4.00

priklausomyhės galo 1795 metais.
me

Parašė Jonas Karys, daugybėps_
veikslų, 396 psl., geras popierius,
kaina ....................................... $10.00
ALTORIŲ SESfiLY. V. Putino-Mykolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės.
Visos trys dalys įrištos" j vienų
knygų, kieti viršai, «3l puslapis.
Kaina
$6.00,

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 Ei Broaduray
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39, Rugsėjo 28,

Raudonųjų caras New Yorke
Dirbu įmonėj Rytų
upės (East River) krante
Brooklyno pusėj. Kitoj pu
sėj upės Manhaltano sala—
New Yorkas su savo dango
raižiais, tarpe kurių (man
dirbant 10-tame aukšte)
gerai matyti ir prašmatnus
Jungtinių Tautų pastatas.
Rugsėjo 19 d. 9 vai. ryto
subruzdo darbininkai, kad
Rytų upe plaukia raudonų
jų caras Nikita Chruščio
vas. Smalsumo dėliai ir aš,
prasivėręs savo langą, pa
mačiau gana keistą reginį.
Upe pamažu slinko baltas,
vidutinio didžio laiv a s
“Baltika” aukštai ant stiebo
iškelta raudona vėliava.
Apsupę laivą lydėjo kelio*
dešimtys mažų motorinių
laivelių su policija ir detek
tyvais. Iš abiejų pusių upės
važinėjo policijos mašinos.
Aplink laivą visą laiką ore
sukinėjosi gražiaspalvi a i
malūnsparniai (helikopte
riai), vieni jų suko ratu
apie laivo stiebo aukšty, c
kiti visai žemai prie vandens
paviršiaus. Taip buvo suda
lytas saugumo žiedas. Lai
vui priartėjus prie Williamsburgo tilto (kuris jun
gia Brooklyną su New Yorku), ant jo viršaus tuoj pri
gūžėjo policijos, kad pa
tilčių pravažiuojant kas
nors nespiautų raudonųjų
carui Į plikę. Upėj kasdie
ninio Įprasto judėjimo nesi
matė, Net krikštauiančįų
žuvėdrų nebuvo ir jas ma
lūnsparniai nuvaikė.
Upe plaukia didžiausias
Amerikos šmeižikas, niekin
tojas, vergų stovyklų kara
lius, darbo žmonių išnau
dotojas Nikita Chruščio
vas—tai darbininkų komen
tarai.
Laivui iš akyračio pra
nykus, po valandos laiko
per Įmonėj esamą radijo
aparatą išgirdome rusiškai
kalbantį Nikitą. Jis sakėsi
atvykęs ne propagandos
vesti, o nuginkluoti ne tik
Ameriką, bet ir visą pasau
lį (žinoma išskyrus RSSR).

Puslapis septintai

KELEIVIS ,S0. BOSTON

1960

drai maitinamomis gerai
nušertomis komunistinėmis
utėlėmis?
L. Norim*

KEISTI AMERIKIEČIAI

goti reikia daug ko dau
giau. Ir tas “daug kas dau
giau” jiems nėra tik “overextension of the Kremlin
dictatorship”, kaip kaikurie
Amerikos politikai galvoja
ir ramina Kremliaus aukas,
nes logiškai tada eitų išva
da, kad Kremliaus diktatū
rai apėmus Amerikos že
mynus (kaikuriose salose ji
jau šeiminikauja), Sovietų
pavergtosios Europos išlais
vinimo valanda būtų visai
arti. Be senatoriaus Dodd
ir prel. Balkūno Seimo tri
būnoje pasirodė ir daugiau
amerikiečių, kurie aiškiai
supranta, kad nuolaidomis
Kremliaus apetitų nepaso
tinsi, o tik juos padidinsi.
Šie balsai neabejotinai su
tvirtino Seimo dvasią ir
ryžtą, ir neleido. Kremliaus
propagandos vyr. būstinės
atidarymo sensacijai nus
telbti Šeimos sesijos.

Rugsėjo 20 New Yorke
kaip visada Carnegie Endowment Internat i o n a 1
Center patalpose priešais
Jungtines Tautas, Paverg
tųjų Europos Tautų Seimas
pradėjo savo septintąją se
siją, septintuosius darbo
metus. Seimą sudaro Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Estijos, Latvijos,
Lenkijos, Lietuvos, Rumu
nijos ir Vengrijos atstovai.
Be to, patariamuoju balsu
dalyvauja tarptautinių sam
V. SIDZIKAUSKAS
būrių atstovai: Vidurio Eu
—PIRMININKAS
ropos krikščionių demokra
tų, liberalų, profesinių są Kiekvienai savo sesijai
jungų, valstiečių. Šių metų Pavergtųjų Seimas renkasi
Pavergtųjų Seimo sesija pirmininką, vicepirmininką,
pradėta Kremliaus politinės gen. sekretorių ir pavaduo
ofenzyvos aplinkoje. Tai ją. 1960-1961 metų sesijai
ofenzyvai vyriausia būstine Seimas savo pirmininku
pasirinko New Yorką ir vienbalsiai išrinko Lietuvos
Jungtines Tautas. Natūralu delegacijos pirmininką V.
būtų, kad Į šią sovietų pro Sidzikauską, vicepirmininvokacinę
ofenzyvą lasiva.
,
.ku—S. Korbonski (Lenkisis pasaulis atsakytų kon-!ja)> gen sekretorium pertraoofenzyva, kunoje so- rinko B. Coste (Rumunija)
vietų paveiktoji Europa ga-1 į. jo pavaduotoju išrinko
lėtų ir privalėtų vaidinti, vengnJ E Gasparų. Ug
svarbų vaidmenį.
šiol buvęs gen sekretoriaus
Bet, kaip neseniai vieno pavaduotojas N. Kotta (Alūsų dienraščio humoristas,banija), išėjo nrofesoriankitoje plotmėje taikliai yra ti.
pastebėjęs—tie amerikie
čiai yra keisti žmonės. Pui MINĖJO PABALTIJO
kiai suprasdami, ką reiškia, VALSTYBIŲ NELAISVĘ
kai pačios Amerikos širdy
Kremlius Įsitaiso savo pro
Rugsėjo 20 vakare Pa
pagandos ofenzyvai vy vergtųjų Seimas susirinko
riausią būstinę, jie vis dėl nepaprasto posėdžio Sov.
to ne tiktai jai teikia Sąjungos agresijos prieš
20,000 policininkų apsaugą, Baltijos valstybes dvide
bet ir prieš Amerikos lais- šimtmečiu! Įvertinti. Šią So
svių visas tradicijas ūž vietų pavergtųjų Europos
draudžia jau tradicija tapu-; valstybių solidarumo manisias Seimo sesiją atidarant festaciją parėmė ir Valstysovietų pavergtų tautų vė- bės Departamentas, Val
liavų pakėlimo ceremoni stybės Sekretoriaus parei
jas prie Seimo būstinės. gas einančio D. Dillono te
Dar daugiau. Visą laiką ant legrama šiam Seimo posė
Seimo patalpų fasado ka- džiui užtikrindamas JAV
Nusiginklavimo komedija
plakatą Įsako nuimti vyriausybės nesikeičian t į
arba uždengti, turbūt, kad nusistatymą nepripažin t i
negadintų Chruščiovui vir- sovietų agresijos padarinių
Esame liudininkai keistų škinimo, nes šiaip kitais, Baltijos valstybėsė ir tvirpolitinių nesąmonių. An-'saugumo atžvilgiais tas pla-į tą vilti, kad jos savo nepritras pasaulinis karas dar katas tikrai jokio pavojaus klausomybę atgaus.
neužbaigtas (gal tik sus- į Kremliaus ofenzyvos vytabdytas) su svarbiausiu j rams nesudarė. Taigi ar IŠĖJO NAUJAS DARBAS
buvusiu priešu Vokietija nekeisti tie amerikiečiai?
taikos sutartis nepasirašy Dar Kremlius tik savo pro
Praeitą savaitę išėjo Lie
ta. Vokietijos ir Lenkijos pagandinės ofenzyvos vyr. tuvių Darbininkų Dr-jos
sienos nenustatytos. Karo būstinę New Yorke atidarė, leidžiamo Darbo žurnalo
pasekmėj iš okupuotų kra-'.o jie jau skuba taikyti Nr 2. Iš leidėjų pasiaiškini
štų ( tarp jų ir Lietuvos) 'Kremliaus pavergimo au- mo sužinota, kad numeris
svetimos kariuomenės darjkoms kremliškus metodus, pavėluotas išleisti dėl pasi
neišėjusios, tai kokia gali,Ne be pagrindo senatorius keitimų redakcijoj.
Šiame numery yra Įdo
būti kalba apie rusų siūlo- Dodd ir Rytų bei Centro
mą visišką nusiginklavimą? Europos Kilmės Amerikie mus J. Jns. straipsnis, ku
Kai kas sako, kad dabar čių Federacijos pirmininkas riame gražiai atsakoma Į
pešasi 2 doktrinos—ameri prel. Balkūnas prieš tuos A.šalčiaus Darbo Nr 1 iš
kiečių ir rusų komunistų. kremliškius metodus taip spausdintą siūlymą “pripa
Jeigu šios dvi valstybės energingai protestavo. Šie žinti esamą padėtį”, tai yra
susitartų nusiginkluoti, tai du sovietų pavergtųjų tau nusilenkti Lietuvą okupavu
jau daugiau karų nebūtų. tų laisvės gynimo čempijo- siems komunistams ir su
Naivi galvosena. Nereikėtų nai—o senatorius Dodd ir jais nebekovoti.
Be to, B. Klovas rašo
pamiršti trečios kilančios demokratų prezidentin i o
apie
darbininkų unijas,
jėgos—komunistinės Kini- kandidato J. Kennedy var
nijos, kurios vadas Mao du,—parodė Seimo sukvies prof. V. Stanka apie Sen
dar neturi pasigaminęs a- tame mitinge pavergtųjų sacingą istorinį radinį Af
tominės bombos, o jau gra tautų vėliavų pakėlimo ce ganistane, V. C. apie Rau
sina , kad po 2-jų metų remonijoms simboliškai pa donosios Kinijos komunas,
turės ir privers visą pasau vaizduoti, kad yra atsakin A. ’ Ignaitis apie atominius
lį priimti komunistinę kon gų amerikiečių, kurie su reaktorius ir tt Yra plati
trolę. Aš nesu pistalieto pranta, kad apsaugoti New spaudos apžvalga. Numerio
gerbėjas, bet jei ne ginklu, Yorko gyventojams nuo ke kaina $1.00, metinė prenu
tai kas sulaikys kinų ko- lias dešimt komunistinio merata $3.00.
Darbo administracij o s
munistus,slenkančius Į kul- sąmokslo gangsterių 20,000
475
Riverdale Ave, Brook
turingus beginklius kraštus; New Yorko policininkų
su savo komunomis, ben-jgal ir pakanka, bet pasau- lyn 7, N. Y.
Darbas gaunamas ir Ke
dru loviu, bendru guoliu, Į lio taikai ir laisvei nuo soleivy.
bendru paklojimu ir ben- vietinio pavergimo apsaumncni
IXXVK0ąg
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VIETINES ŽINIOS
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Nuoširdžiai užjaučiu Eleną ir dr. Bruną Kalvaičius, Lie
Klubo narių yra per 100,
--------bet nevisuomet visi lanko.
Bostono Balfo skyrius Per tą laiką klubo susirintuvoje mirus ju motinai ir uošvei NINAI NABATOVIENEI.
smarkiai ruošiasi metiniam kimuose yra kalbėję daug
banketui, kinis bus spalio Įvairių toj ar kitoj kultūros
23 d. Lietuvių Piliečių Dr- srityj pasižymėjusių asmeA. Puskepalaitis
-jos salėj. Pagrindinis kai-Inu.
Susirinkimas susikaupi
bėtojas bus Balfo centro
reikalų vedėjas kun. L. Jan mo minute pagerbė po pas
kus. Be to, kalbės neseniai kutiniojo susirinkimo miru
WORCESTERIO LIETUVIAI!
Lietuvą lankęs Jokūbas Stu- sius žymesnius veikėjus:
kas iš New Yorko ir rodys Lietuvoje mirusį dailininką
Amerikos lietuvių republikonų susirinkimas šaukia
Lietuvoje padalytas nuot Justiną VienožinskĮ ir is mas Olympia Parke, Shrcvvsbury, Mas*., šį šeštadienį, »pntoriką Kostantiną Jablons lio 1 dieną, 3 valandą po pietų.
raukas.
Visi skirkite tą dieną kį, Vokietijoje prof. filoso
Visi lietuviai ir lietuvių kilmės žmonės maloniai kvie
Balfui ir jau dabai fam fą Vladimirą šilkarskį. Ita
lijoje vyskupą Podolski ir čiami atsilankyti pasiklausyti Įžymių republikonų kalbė
banketui ruoškitės.
JAV geografą prof. Kazį tojų, o po kalbų turėsime šokius ir pasilinksminimą su bu
fetu. Visi ši šeštadienį, spalio 1 d. 3 vai. Į Olympia Parką!
Pakštą.
Kultūrininkai pradėjo
Be to, pagerbė ir klubo
rinktis
Vytautas Skrinska, pirmininką*
narius, kurie po paskutinio-!
Praeitą šeštadienį buvo jo susirinkimo minėjo savo
Kultūros Klubo pirmasis ši gyvenimo žymesnes sukak- Cormack, Jr.,- kuris pareišKAS DARYTI ILGAIS
rudenį susirinkimas, kuria tis: Dr. Juozą Leimoną, kė, kad jau pakanka ĮrodyŽIEMOS VAKARAIS?
me buvo paminėta klubo ižengusį Į septintąją dešim- mų, kad ten yra padalyta
tį, ir K. Mockų—Į šeštąją, nusikalstamų darbų ir todėl
dešimtmetis.
Žiema artinasi, o su ja ir
Klubo pirm. J. Gimbutas jis pavedė Suffolk apskriLygiai prieš 10 metų,
ilgi vakarai. Kad jie nebūtų
1950 m. rugsėjo 24 d., ve padėkojo spaudos atstovam ties prokurorui Garret H.
nuobodūs, skaityk šias Įdo
lionio dr. Dominiko Pilkos už glaudų bendradarbiavi Byrne pradėti tardymą.
mą,
informavimą
apie
jdumias knygas-romanus:
namuose buvo pirmasis klu
bo
veiklą.
Išvengta
streiko
bo susirinkimas. Tada klu
Juozas Švaistas: JO SU
Šiame susirinkime buvo
bas buvo pavadintas Bosto
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s
no Lietuvių Rašytojų Klu 120 asmenų, daug naujų, bu Praeitą savaitę galėjo kil romanas iš Vinco Kudirkos
bu, po 5 metų jis virto Bos vo vienas kitas studentas. ti streikas Goodrich Foottono Lietuvių Kultūros Klu Susirinkimui vadovavo inž. wear and Flooring bendro gyvenimo, 394 pusi. kaina
vės fabrike Watertown, $4.00.
bu, o nuo šio rudens jis va Kostas Nenortas.
Dabartinėj
klubo
valdyMass.,
kur dirba 5000 dal
dinsis Pasaulio Lietuvių
Pranas Naujokaitis: UBendruomenės Bostono boj yra: inž. dr. J. Gimbu- bininkų. Bet streiko išveng PEL1AI NEGRĮŽTA I
tas (pirm.), K. Nenortas, A. ta. Bendrovė sutiko daliai
Kultūros Klubu.
Puskepalaitis,
Elena Vizgir- darbininkų atlyginimą pa KALNUS, 509 pusi., kaina
Apie klubo 10 metų veik
$5.00.
kelti.
lą pranešimą padarė dabar dienė ir T. Stankūnaitė.
tinis jo pirmininkas inž. dr.
Vytautas Alantas: TARP
TAUPYMO BONAI
Jurgis Gimbutas.
Jau ir prokuroras įsikiša
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
Per tą laiką klubo pirmi
dar neužmiršome, pusi., kaina $4.50.
ninkais yra buvę: F. Kirša
Rašėme, kad mūsų vals-'v Gal
. IzOVA
wivLrx\_
<7?___
xvcxx v muvu
(pirmasis pirm.), B. Braz tijos senato "komisija tyrinę- i
...
. pu nv vmcas ■\amonas: miVAdžionis, S. Santvaras, A. ja Metropolitan District f16 Amerikos vyriausybes LOTAS RYTAS, 166pusl.,
Gustaitis, dr. M. Gimbutie Commission veiklą. Pasku- bonus, ar taupymo bonus, kaina $2.00.
nė, K. Mockus, A. Mažiulis tiniuoju metu i tą bylą Įsiki- i Karas seniai pasibaigė. KuTas knygas galima gauti
ir dabar, kaip minėta, yra šo ir valstijos generalinis ne norėjome, valdžios boJ. Gimbutas.
prokuroras Edward J. Mc- '1!118 ^ke^tėme i pinigus, ki- Keleivio administracij o j
t ti palaukėme kiek ilgiau ir 636 Broadway, So. Boston
j už tuos pačius bonus gavo- 27, Mass.
NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI J me daugiau pinigų. Kas tik
•
•is.oo Į: buv°
!bonus sav® pidydis virš 42 numerio ............................................. $37.00 11 nigus, niekas neprarado nė
Jieškojimai
• V1RŲ 3/4 ILGUMO ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
• cento, valdžiai duota paskošalu, šone užsegami, su diržu, iuodos ar rudos spalvos
dydis nuo 36 iki 42.................. $61.00 j la buvo grąžinta su procen\š, Ambraziejus Petravičius, ieškau
dydis virš 42 numerio.................. $70.00
avo brolio Motiejaus PETRAVIi tais, kaip ir buvo žadėta.
• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis
’IAUS. 1926 m. gyveno Niagara
i
nuo 36 iki 42................................ $95.00
Bonus ir dabar reikia pri Falls, N. Y. Jis pats ar ji žinantieji
virs 42 numerio............................ 106.00
adresu:
siminti. Vyriausybė kviečia -ašvkjte
• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI
Ambraziejus Petravičius
(40
NIUKO pamušalu, 3/4 ilgumo su TIKRU KAILINIU KAL846 W. 'Lombard St.,
juos
pirkti
ir
net
moka
da

NIERIU, tamsių spalvų, dydis nuo 36 iki 42........................ $98.00
bar aukštesnius nuošimčius, Baltimore 1, Md.
virš 42 numerio.................... $110.00
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $15.00 _ negu mokėjo seniau. Dabar
PARDUODAMI NAMAI
• TROPALINAS, naujai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia
ga, juoda ar pilka, 1 jardas 54” platumo ........................... $4.15 j už $18.75 nupirktas taupy Floridoje, 3 šeimų apartamentinis
• Moterų DIRBTINIO ZAMŠIA.US ŽAKETAI su šiltu pamušalu,
« mo bonas per 7 metus ir 9 'amas su atskirais kambariais, gra
žioje vietoje, gerame stovyje, priei
labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos ............................ $38.00 Į
dama kaina. Rašvkit:
• PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailių apsiaustai, neatskiriaJ mėnesius “pribręsta” iki 25
P. O. BOX 1876
mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00 { dolerių. O jeigu bonus lai
St. Petersburg, Fla.
(40
pilnas apsiaustalo ilgumas ........... $99.00 J
kysi
ilgiau,
tai
nuošimčiai
• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. $71.00 ■
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas........... $75-00 I
už juos bus mokami ir po
TRUKžOLfiS
• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FLEECE) medžiaga, gražių
jų pribrendimo. Bendrai,
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū_
Trukžolių šaknis
bams ar chalatams, 1 jardas 60” platumo ........................ $2.90 } vyriausybė už Įdėtus pini
— o taipgi: medžiagų kostiumams, apsiaustams, žaketams, sukne
nuo patrūkimo, po
gus Į taupymo bonus moka
lėms, šiltiems šalikams, apatiniams ir kt.—
Krūtine skaudėji
Mes galim dabar siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS, MO- Į 3
. Pinigai saugūs ir už
mo, palengvina atTOCIKLAMS PADANGAS
J
kosėjimą, suteikia
darbis geras! Geresnių saly-;
SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA- Į

DĖMESIO!

į

BAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU
Reikalaukite mūsų Maisto Paketų surašo.

TAZAB
SI Reservoir St., CAMBRIDGE, Mus. Tel. KI 7-9705

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungi* lietuvius bendram lietuviškam daroui, auKlėjs
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBfiS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar
20 metų apsidraudęs gauna pilną'apdraudos sumą.
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPKARASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki
gilios senatvės.
Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centrą. Rašykite tokio adresu:

Dr. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

prakaitavimą
ir
priduoda geresnį
apetitą. Svaras
$3.00.

gų sunku ir reikalauti.

Taupymo bonai serijos E
yra patogiausi žmonių sutaupoms laikyti. I bonus

Laukinių

žemuogių

Lapai

Įdėti pinigai vra saugūs, ių nuo kruvino viduriavimo, nakir vaevs nedali navooti tinil? prakaitavimų, gydo užsiir vagys negan pavogti,
žaizdas ir valo krauKas tik gali atlikinti kiek ją. Svaras $2.00.
pinigų, dėkime juos i val Mes nesiunčiam per C. O. D.
džios taupymo bonus. Pa
Alexander’s
galvokime apie tai!
395 Broadvvay
V. S.

South Boston 27, Mass.

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų

• Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blankų
“Keleivio” spaustuvę padarys Tamstoms viską
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS"

636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mas*.

S. Kairys sugrįžo
į Brooklyną

REIKIA MOTEKV

Svarbus LDD susirinkimas

»

Pakalbinkim

dirbti knygrišykloje. Geras atlygi- »,_•
nimas ir darbo sąlygos. Kreiptis į
Miss Cainpbell.

Tylėk, jei nežinai

Nr. $9, Rugsėjo 28, 1960

KELEIVIS ,S0. BOSTON

Puslapis aštunto

RADUO PROGRAMA

draugus ir

..i.I.

Kaimynu* UZSlSakytl

Kelei*

J. L. .MclNTOSH CO.
tik $4.00
Praeitą penktadienį kar
i VJ80 CuMMMigton Avė.
tu su Sofija Jasaitiene, Lai
(Prie I iosVon Lniveisity)
ma Jasaitiene ir dr. Stasiu
LENGVAS DARBAS
Jasaičiu aplankėme vieną
PRANEŠIMAS
I
iš nedaugelio dar gyvų Lie Fabrike. Priimam ir kr patyrimo.
tuvos nepriklausomybės pa išmokiname.
Globė Parcel Service,
* Geras atlyginimas
skelbimo dokumento pasi * 5 dienų savaitė
kurios vedėjas yra J. Ado
rašytojų Steponą Kairį, ku * Blue Cross-Bluc Shield apdrauda monis, praneša siuntėjams,
atostogos
ris po sunkios ligos ilsėjo * Apmokamos
kad užpirktas didesnis kieKreiptis asmeniškai į
Pakilių “Trakų” vasarvie
co. kis prekių dar pigesnėmis
tėje netoli Thompson, Ct. 12 Farasaorth St. (prie So. Station) kainomis negU iki Šiol, ir jOS
Jis atrodė žymiai sustip
so. Boston 27. Mass.
^us parduodamos savikaina
rėjęs. Kitą dieną jo giminai
(norintieji galės patiknnti
tis J. Petniūnas, pas kuiį S.
~pirkimo sąskaitas), nes ši
Kairys gyvena Brooklyne ir
S1CLO DAKB*
įstaiga nėra suinteresuota
kuriuo jis rūpinasi kaip tik-. Lietuvė moteris,
vidutinio turėti pelno Jg parduodamų
ras SUDUS, žadėjo at\aziuotl Somervilej ir prižiūrėti namus.
preklŲ.
ir parsivežti jį namo.
Į Kreiptis
s-sgas.
. _
•
...
---------------------------------!
šiuo
būdu
siuntėjams
suPaklaustas, kaip praleisįtaUpys daug išlaidų. Galisypsodamasto
““ P48“™1“* ivairiM vilno.

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj
“Keleivio” administraci
iš stoties WLYN, 1360 ki- ja prašo 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 į dabar, So. Bostone, Dorchesteryje ar
parduoti vienos, dvėju ar trijų
Baltic Florists gėlių ir dova kitur
šeimų namus už gerą kainų, greitai
nų krautuvę, 502 E. Broad- ir grynais. Pirkėjai laukia. Tik
į
pay, So. Bostone. Telefo kreipkitėsBALTIC
REALTY
Kalvaitis ir Stelmokas
nas AN 8-0489. Ten gauna 289Sav.
Broadvvay So. Boston, Mass.
mas ir Keleivis.
Tel. AN 8-8030

Turime “pamokslininką”, šj sekmadienį, spalio 2 d.
kuris mėgsta kitus mokyti, Lietuvių Piliečių Draugijos
ko pats nemoka arba ko salėj bus Lietuvių Darbinin
pats nevykdo. Be ko kita, kų Draugijos 21 kuopos na
jis jau nekaitą via kalbėjęs rių pirmasis po atostogų su
apie Lietuvos Vytį, kuids sirinkimas. Visi nariai pra
Bostone puošia sceną mi šome jame dalyvauti.
nint Vasario 16-ją ir kito Po susirinkimo bus ir vai
mis iškilmingomis progomis šės, taigi bus proga ne tik
^Siuvykla ir Valykla
(Ji piešė dail. V. Andriu kuopos reikalus aptarti, bet
šis). Rugsėjo 18 d. savo ra ir su bičiuliais draugiškai
j(Cuatom Tailor Shop & Cleaner)
LIETUVIS SAVININKAS
dijo programoje jis vėl už pasišnekučiuoti, m a 1 o niai
1
392
W. Broadway, So. Boston
kliuvo už panašaus Vyčio, pavakarę praleisti. Laukia
į
Telef. AN 8-2125
esančio LTS namuose. Tai me visų narių. Prašome atsi
f AT1DARA ŠEŠTADIENIAIS
esąs Lietuvos Vyčio išnie vesti ir naujų žmonių, kurie d-Ve.tui .alko neĮeidau,^.^^
i KASDIEN 1*0 5 VAL. VAKARO
norėtų i kuopą įstoti.
t Pasirinkimas
gatavų drabužių,
kinimas.
vyr. kelnių ir kostiumų
Ą)■ toli pažengėte savo '
edų, megztinių, itališkkų kiMane stebina toks Ro Pradžia 2 vai. popiet.
Sav. Gedus Puodžius
mano pareiškimas. Žmogus
atsiminimus rašydamas?— | Roxbury, ramioj vietoj, gražus
gražus 44 limų ir lovoms užtiesalų,
kamb. butas. Vonia, gražus įėjimas, skareliu Ū* kt
Valdyba
kalba apie dalyką, kurio
paklausė Z. Jasaitienė.
porčiai, šilima krosnimis. Kreiptis
“
visiškai neišmano. Jis, ma
—Jau matau galą.
j
‘"l
(Skelb.) (—)
GR 9-1805 ir AN 8-9304
tyli, nežino, kad toks Vytis Žalgirio mūšio ir nepriklau
Grįždami visi savo tarpe
somybės paskelbimo
įastas Vytauto laikų meta
kalbėjome: “Gera būtų, jei
Dengiame Stogus
sukakčių minėjimas
linėse monetose. Taigi, tų
mes visi galėtume būti toSIUNTINIAI
I
LIETUVĄ
Ir Taisyme Juos
laikų, kada Lietuva buvo _
,, .
.kie darbštūs, kaip S. Kairys,
IR
J
KITAS
SOVIETŲ
VALDOMAS
SRITIS
ŽVYRU ir SMALA TAISOM
pasiekusi savo didžiausios Tuos klausimus svarstė
sveiko ir smalsaus
taisome, šingeliuojame, den
Kviečiame "isus naudotis greitu
gilios senatvės.”
galybės, kada jos rubežiai Amerikos Lietuvių Tarybos l proto
giame
aliuminijum ir dažo
patarnavimu patikimos jstaigos
♦
, v__
tęsėsi nuo Baltijos iki Juo skyrius rugsėjo 20 d. susime iš lauko sienas.
Free Estimates
rinkime.
Pristatymas garantuotas :
dosios jūros.
SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO
Siuntiniai apdrausti
Tas “pamokslininkas” Žalgirio mūšio minėji Buvo atvažiavę J. Arlausko
Du hroVai lietuviai
Charles
ir Peter Kislauskai
nežino, kad su tokiu Vyčiu mas, kaip jau anksčiau bu
aplankyti
{Turime pasirinkimą medžiagų. odų ir kitokių daiktu pigioGarantuojame
gerą darbą{
nepriklausomoj Lietuv o j vo rašyta, bus lapkričio 27
jmk kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti
’
už štuka. Siunčiame su lnturisto leidimu.
buvo išleisti net keli pašto d. 5 vai. popiet Lietuvių Pi
Praeitą trečiadienį wor- • riežtukų nuo SSiuntiniai
nueina per 4—6 savaites
liečių
Draugijos
naujojoj
ženklai: 1934 m. liepos
cesteriečiai Keleivio skaity
mėn. ir 1935 m. sausio salėj (trečiam aukšte), o tojai Juozas Pupka ir Vin
KAIP TIK JUMSĮ
nepriklausomybės
paskelbi
mėn. 2 ir 5 centų vertės, ku
cas Mitrikas kartu su Ke : General Parcel & Travel Co., Ine
The Baltic Fuel Co.
rių viršuje kairėj pusėj bu mo sukaktis bus minima va leivio bendradarbiu Juozu
dabar pristato aliejų
vo tas Vytis, o dešinėj Vy- sario 19 d. So. Bostono Auk Krasinsku buvo atvykę į {359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040
visame Bostone
čio kryžius ir apačioj kai štosios Mokyklos salėje Bostoną savo draugo Juozo
•
žemos
kainos
{staiga atdara:
riajame šone Gedimino (Thomas Park).
Arlausko aplankyti, kuris Kasdien 9 A.JM. ■ 6 P. M.
• 24 valandų aptarnavimas.
stulpai. (Scott pašto žen Žalgirio mūšio 550 metų vis dar grumiasi su liga.
šeštadieniais S A. M. - 4 F. M.
® 20 metų pstyrissss ss slie*
klų katalogo Nr 286-287), sukakties minėjime kalbėti
Ta proga Worcesterio bi
jaus krosnimis
ir 1940 kovo mėn. laidoje pakviestas ir jau sutiko dr. čiuliai buvo užsukę ir į Ke
• Darome visus įrengimus
tik su vienu Vyčiu (Scott Simas Sužiedėlis iš New leivio įstaigą.
• Veltui išvalome ir aptar
Yorko. Meninėj daly daly
katalogo Nr 317).
naujame "burnerius.”
TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE
Šitų ženklų kelis ekz. vaus komp. Jeronimo KaApšildymas Jums bus pigesnis,
Bostone lankėsi
iei šiais metais šauksite
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
palikau Keleivio redakcijoj, cinsko vadovaujamas šv.
Z. Jasaitienė
kai
įrengtą
su
visomis
kontrolėmis
ir
2(5
gal.
aliejaus
tanku
BALTIC FUEL CO.
ten nuėjęs ir John Roman Petro parapijos choras ir
UŽ
SPECIALINĘ
KAINĄ
$275.00
solistai,
su
kuliais
dar
ta

GR 9-5590
gali juos pamatyti.
Praeitą savaitę Bostonan
Man rodos, nereikia aiš riamasi.
buvo atvykusi Zofija Jasai
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
kinti, kad nepriklausomos Po minėjimo bus šokiai. tienė savo sūnaus daktaro
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ
Lietuvos vyriausybė, leis
Stasio ir jo šeimos aplan
Apsidrausk
dama pašto ženklus su to P. Rulis minėjo 88 metų kyti. Atsilankė ji ir mūsų įs
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
sukaktį
kiu Vyčiu, geriau už Roma
taigoje. Iš Bostono ji išva
aptarnavimas visiems mūsų reguliaris• Draudžiame nuo polio, visoną suprato, kas niekina ir
žiavo į Paknių vasarvietę
kiems aliejinio kuro kostumieriams
|kių kitokių ligų ir nuo nelaiPranas
Rulis,
gyvenantis
į
,
iTrakai
»
f
stepono
kas ne Lietuvos Vyti.
mių (ugnis, audra ir kt.) ..
Iš seno žinomas toks pa- Dorchesteiyj, rugsėjo 18 d. Įza;n-O aDlankvti iš ten
Visais insurance reikalais
tarimas: Nekalbėk ko ne- minėjo
amžiaus 88 mepj dukterį Eleną
>
kreiptis:
45 DORSET ST„ DORCHESTER
žinai. Tik bėda, kad nevi- tu sukakų. Sveikiname P. Valiūnienę, gyv. New Ro
Sekmadieniais ir šven/nrri /» f OZ11
BRONIS KONTRIM
si yra tiek protingi, kad tą Rulj ir linkime jam dar ii- cheHe> N y., o vėliau grįš Naktį,
tadieniais ŠAUKIT
b-14U4
Jnstiee of thePeaee—Constable
gerą patarimą galėtų sum^* ...............į savo nuolatinę gyvenamą
•Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
598 E. Broadvvay
pagrindų.
-----------------------------------------------------prasti. Prie tų žmonių priP- Bulis skaito
. ,“Keleivį
T ..” vietą Tampa, Fla., kur jos
So. Boston 27, Mass.
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
klauso ir John Roman.
nuo pat jo pasirodymo. į sj
daktaras Domas JaTel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
krastą jis atvyko 1904 medirba džiovininkų H.
J. Jenia
tais iš Lietuvos, bet pnes gomnėje.
tai bandė savo laimę pec 5
Grįžo Jasaičiai
metus Pietų Afrikoje, iki Lietuvos tomas renkamas
| Dažau ir Taisau J
Dr. Stasys Jasaitis su anglų-būrų karas privertė iš
> Lipdau popierius ir taisau*
žmona grižo iš New Yoiko, ten bėgti.
Kaip žinoma, Lietuvių
X Namus iš lauko ir viduje, e
kur jis buvo išvykęs su Lai
£ viską, ką pataisyti reikia, 2
Enciklopedijos jau išėjo 21Lietuviška Ti kra Vaistine
Religinis koncertas
mos Jasaitienės drauge Vi
Naudoju tik geriausią
sis tomas, bet dar neišėjo
♦
medžiagą.
P -duodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re- j t
da Bražėnaite-Vaitiekūniepenkioliktasis,
kuris
skirtas
ceptus
it
r
i
imt
virus
gatavus
vaistus.
j
Spalio 9 d. 3 vai. popiet
JONAS STARINSKAS
ne atsisveikinti.
Turtine vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki- «
Nekalto
Prasidėjimo lietu tik Lietuvai. Tas tomas už tus kraštus,
220 Savin Hill Avė.
V. Vaitiekūnienė, kuii
kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną, ir vai- j
truko,
nes
jam
sunkiau
me
Dorchester, Mass.
gyvena Australijoj, važinė vių bažnyčioje Cambridge džiagą paruošti. Iki šiol jau j stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
Tel. CO 5-5854
_
Jei reik vaistu-—eikit į lietuvišką vaistinę.
josi Europoje, iš ten atvyko (432 E. AVindsor St.) bus surinkta Lietuvos geografi »
Sav.
Emanuel
L
Rosengard,
BS.,
Reg.
Pharm.
i JAV pasisvečiuoti, ji buvo religinis koncertas bažny jos dali3—A. Bendoriaus, 382a W. BROADMTAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
wn»AASgnanss*JiiSjaASJM»,
užsukusi ir į Bostoną. Ne čios 50 metų sukakčiai pa prof. S. Kolupailos, prof. Į
Telefonas AN 8-6020
į Charles J. Kay
į
trukus ji vėl grįžta i savo žymėti. Jo programą atlie K. Regelio ir kitų straips Nuo 9 ryto iki 8 vat vak. išskyrus šventadienius. Ir sekmadka
parapijos
choras,
kuriam
a
siA.nan
į
namus Melboume.
vadovauja muz. Izidorius niai.
8 Plnmbing—Heating—Gas—Oil
Tą tomą redaguoja dr
Vasyliūnas, ir solistai Stasė
Susirgo dr. B. Kalvaitis
I Gazo šilimų permainyti $275
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA
Daugėlienė, Stasys Liepas ir Vincas Maciūnas.
NAUJOJOJ ANGLIJOJ
Kartu renkamas ir 22-sis
Telefonas: CO 5-5839
Penktadieni širdies smū- Ju*^s Lisauskas.
tomas, kurį redaguoja dr.
12 MT. VERNON STREET
GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
gis ištiko dr. Biunorą Kai- Į
Juozas Girnius.
Lankėsi inž. J. Okunis
390 West Broadway, So. BOSTON 27, Mass., TeL AN 8-8764
vaitį, Baltic Realty Įstaigos į
DORCHESTER 25, MASS.
Persiunčiame
Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS n-ssasssrfssssaasnssrhsss
vieną savininkų. Ligonis'
Praeitą savaitgalį BosLatvės paroda atidėta
kitas Rusijos valdomas sritis.
nuvežtas į Mass. General tone lankėsi architektas Jurš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ligoninę. Linkime dr. B. gis Okunis iš New Yorko.
Praeitame numery buvo i SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Kalvaičiui greičiau pasveik- Prieš kelerius metus jis yra pranešta, kad latvės daili V AISTUS, MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI PAMALDOS LIETUVIAMS
MUSŲ įSTAK.OJE. PRAŠYKITE MUSŲ KATALOGŲ!
EVANGELIKAMS
ti.
gyvenęs Bostone.
ninkės Skaidrites Kocens Iš toliau sių-kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik;ų surašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,
Kas sekmadienį, 12.00 vai
kūrinių paroda Janio Porie- pranešime
Jum-, kiek kainuoja persiuntimas.
So.
Bostone, L ir 4th St. BAŽ
Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausia laika.
čio galerijoj (16 Centre St.,
galima >iųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. SYC1OJE įvyksta pamaldos Ue
Roxbury) bus atidalyta □aDabar
dešėje, kurios d>dis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
NINAI NABATOVIENEI mirus Lietuvoje, jos
tuviams protestantams. Pamai
rugsėjo 25 d. Pasirodo, dėl 22 svarų siuntinius
|ST\!G\
UETrVlsKš.
KREIPKITCS
LIETUVIŠKA!
las laiko teologas Ą. JŪRĖ
dukrai ELENAI ir žentui Dr- BRUNONU KALVAIČIAMS
techniškų klūčių paroda nu
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar NAS.
kelta i spalio 9 d. Tada ji nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
gilią užuojautą reiškia
A. Jurėnas yra Harvarde
Siunčiame su INTl’RISTO įraliojimais.
bus atidaryta 11 vai. ryto.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki > vai. vak„ ketvirtadieniais nuo
eclipse

sleep
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FORTŪNA FUEL CO.

I

R The Apothecary

Kavaliauskų ir Šležų šeimos

Pavydas peri blogas ydas.

9 vai. ryto iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais nao 8 ryto iki 2 vai. po pietų.
VEDfeJAS: JONAS ADOMONIS

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

universiteto doktorantas ir ver
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

(39

Bay View Realty Co
1672 DORCHESTER AVĖ.
DORCHESTER 22, MASS.
Tel.: AV 8-4144
Antanas JUKNEVIČIUS
Bronius MIKONIS
Real Estate Brokeriai
Namu, farmų ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, visokia
apdrauda (insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nuostolių iš
ieškojimas g&istui ar kitai nelai
mei ištikus.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR
597 E. Broadvvay
South Bostone
Saukit nuo 9 iki 7 vai. vai.:
TEL. AN 8-7031
o kitu laiku: AN 8-0699

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2—4 ir 6—8
Sekmadieniais ( ir šventadieniai*
pagal susitarimą

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY aparatą
pritaiko akinius
į VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7—8

534 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS

AN

8-2805

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

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

Ketvirtis & Co.
—JEWELEfcS—
Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai
Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius,
žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

Flood Sąare
Bardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA

S28 EAST BROADVVAY*
SOUTH BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms
Stiklas langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

}

