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J. T. Seime Aptariamas
Nusiginklavimo Klausimas

Atskiro Numerio
Kaina 10 centų

65-IEJI METAI

Rinkinių Kovoje Dar
Nesimato Persvaros

Jungtinių Tautų Seimas šių Savaitę Kalba Nusiginklavi

Rinkiminėj Kovoj Nejaučiama Persvara; Net ir Spėjiltai

mo Klausimu; Chruščiovas Ruošiasi Vykti Namo Šių

Nežino, Kaip Pranašauti; Kandidatai Kartoja Savo

Savaitę, Kiti Valstybių Vadai Jau lisivažinėjo;

Jau Pasakytus Argumentus; Televizijos Debatai

Vėliau

Seimas

svarstys

Jungtinių Tautų seimas
pereitą savaitę jau balsavo
eilę klausimų. Tarp kitų da
lykų seimas pasisakė prieš
svarstymą klausimo apie
įsileidimą į JT organizaciją
komunistinės Kinijos. Šį
kartą dar dauguma pasisa
kė prieš komunistinės Ki
nijos įsileidimą į JT, bet tai
gal būt paskutinis kartas,
kada Amerikos pažiūra į tą
reikalą laimėjo. JT seimas
taipgi atmetė neutraliųjų
valstybių vadų siūlymą, kad
Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos vadai atnaujintų dery
bas dėl nusiginklavimo. Ši
tas klausimas paliktas pa
čioms toms valstybėms nu
spręsti.
Besvarstant JT seimo
darbų tvarką dar iškils ke
letas ginčijamų klausimų,
kaip, pavyzdžiui, Alžyro
likimo aptarimas, nusigin
klavimas ir kiti tokie klau
simai.
Laukiama, kad Sovietų
diktatorius N. Chruščiov
dar šią savaitę išvyks namo
ir prieš išvykdamas pasakys
dar vieną kalbą nusiginkla
vimo klausimu. Tas klausi
mas rūpi visom valstybėm,
nore pats nusiginklavimas
daugiausiai pareina nuo ke
lių galingųjų valstybių su
sitarimo.
Ar Chniščiovas pasiūlys
ką nors naujo tuo klausimu,
ar pasitenkins tiktai kaltini
mais, įtarinėjimais ir išsisu
kinėjimais, tuoj bus žinoma.
Sovietų Rusijos delegatas
Chruščiovas sekmadienį bu
vo pakviestas prieš televi
ziją atsakyti į vieno pro
gramos vedėjo klausimus.
Bet iš to “interview” nieko
neišėjo. Chruščiovas “atsa
kinėjo” į tokius klausimus,
kokius jis norėjo ir visai
nutylėjo jam neparankius
klausimus. Po dviejų valan
dų tokio “interview” klau
sytojai visai nepasidarė ge
riau informuoti apie Sovie
tų Rusijos politiką, o jo apklausinėtojas pasiliko xsu
savo “gudriais” klausimais
tiek pat protingas, kiek jis
buvo ir prieš tą “interview.”
Iš Chiuščiovo apsilanky
mo JT seime, iš jo prakal
bų, kaip ir iš jo pasikalbė
jimų su spaudos atstovais,
Sovietų politika pasirodė
tokia agresinga, įžūli ir ap
gaulinga.
Išsiskirsčius valstybių va
dams ir nepaprastiems dele
gatams namo, JT seimas
pradės savo darbus įprasta
tvarka, be teatro ir be dide
lės reklamos.
Paprastai eiliniai JT sei
mo posėdžiai vyksta nesu
keldami daug triukšmo.

Darbotvarkę.

Padeda

Anglų Darbiečiuose
Laimėjo Pacifistai
Anglijos Darbo Partijos
59-oji metinė konferencija
Scarborough mieste pereitą
savaitę priėmė rezoliuciją
už Anglijos vienašališką at
sisakymą nuo atominių gin
klų, jei Darbo Partija kada
vėl grįžtų prie valdžios.
Už tokią vienašališko nu
siginklavimo r e z oliuciją
balsavo 3,282,000 narių de
legatai, prieš ją balsavo
3,239,000 narių delegatai.
43,000 balsų dauguma par
tija nutarė pakeisti savo ikišiolinę politiką ginklavimo
si klausimu. Už kitą kiek
panašia rezoliuciją paduota
net daugiau balsų.
Partijos vadovybė, prie
šakyje su partijos vadu H.
Gaitskell sako, kad kova
■partijos eilėse dar nėra iš
spręsta, nes tai vienašališko
nusiginklavimo politikai te-

Nušviesti Kandidatų

Pažiūras.

Pereitą savaitę penkta
dienį abu didžiųjų partijų
kandidatai turėjo antrus de
batus prieš televiziją. Šį
' General Electric dirbtu kartą kandidatai atsakinėjo
vių streikas tęsiasi jau an į laikraštininkų klausimus
trą savaitę. Bet streikuoja ir paskui darė savo pasta
tik dalis darbininkų, kurie bas dėl oponento atsakymų.
priklauso streiką paskelbu Visa eilė klausimų žymiai
siai unijai, o visa eilė-dirb paaiškėjo po kandidatų at
tuvių visai nestreikuoja. Kai sakymų į aiškius klausimus,
kur tose pačiose dirbtuvėse o kai kuriais klausimais abu
streikuoja tik dalis darbi kandidatai ir sutiko, kaip,
ninkų, o kiti vyksta į darbą. pavyzdžiui, dėl “viršūnių*’
Unijos išstatyti piketai jau galimos konferencijos kipakartotirai turėjo visokių , tais metais, kai dirva bus
susidūrimų su vykstančiais |“paruošta.” Užsienių politi
į darbą darbininkais ir tar kos klausimu pasirodė tik
nautojais. GE vadovybė sa toks skirtumas, kad republi
ko, kad ji dės visas pastan konų kandidatas gal
gas, kad norintieji dirbti ir mažąsias salas prie
dirbininkai ir tarnautojai jos pakraščių, o demokratų
1 A, i.
vvkti
kandidatas abeioia. ai* jaa
gaiviu
w—
darbą. Tuo rūpinasi ir poli verta gintu
cija, bet visgi prie dirbtuvių
Vidaus politikos klausi
įvyksta visokių nesusiprati muose skirtumai lieka soci
mų. Lynne prie vienos dirb alinio draudimo srityje ir
tuvės net 2000 padangų bu ypatingai ūkio kėlimo pas
vo subadyta streikierių pa tangose, farmų politikoje
mestomis keliuose vinimis. ir panašiuose klausimuose.

GE Streikas Kelia
Daug Neramumų

Praeitos savaitės antradieni iš Bostono a erodromo vos tik pakilęs lėktuvas Elektra,
kuris turėjo skristi j Atlantą, nukrito i Bostono sostą- iš 72 žsseaią lėktuve žu
vo 61. Keleivių tarpe buvo 15 marinų, ką tik Įstojusių į marinų korpusą ir vykusių
i karinę stovyklą, iš jų tik vienas Usig^hėjo. Tokios nelaimės Naujojoj Anglijoje
nebuvo buvę ir bendrai tai buvo viena iš didžiųjų lėktuvo nelaimių, pareikalavusi
tokio skaičiaus aukų. Paveiksle matyti vi eta. kur lėktuvas nukrito ir bandymas jį
išvilkti iš vandens.

^bė’pariSientė^pa.1- Kuboje Suimta Daug Kongo Sostinėje

Kinų Komunistai
Policija Streikavo
Neįeis Į J. Tautas ‘Mašinų Civilizacija9
Brazilija Išrinko
Kongo sostinėje LeopoldJungtinių Tautų organi- Čia Ir Sovietijoj ...
Naują Prezidentą

tijos vadai keta vesti kovą, į Ginkluotų Partizanų
kad politika būtų pakeista.
Kubos revoliucinė vyriauNeW Yorke Atsirado sykė skelbia, kad jos ka-“ville’je buvo sustreikavę zacijos seimas pereitą sa- Indijos ministeriu pirmiNnirinv
riu°menė ir milicija sugavo-policininkai. Jie pusę die- vaitę balsavo komunistinės; ninkas Nehru, prieš išvykginkluotus partizanus nos gaudė ne vagis ir ne : Kinijos įsileidimą į JT orga- damas namo> turėjo pasiNew Yorko didmiesčio Lscambray kalnuose, Cen-i tvarką darė, bet kėlė ne- niciją vietoje dabar joje ■ kalbėjimą su studentais per
mtre jau antras sekmadie- traIinėie Kuboje. Keletas tvarką ir areštavo savo vir- esamos nacionalistinės Ki- radiją ir sakė, kad Amerika
nis iš Jeil«s' 'sprogS ''bom-kareivių
kaleivill irir partizanų
Partį?arų, susire?
?astlė;('sininkus,
ŠininkuS’ miesto
mie.s‘° majorą
majo1.'? ir
y nijos,
"ijos, kurią
kurią atstovauja
atstovauja Tai
Tai-1ir skietų Sąjunga yra du
mimuose žuvę. Pagal Kubos j provincijos vidaus reikalų ;wan (Formozos) saloje įsi gana panašūs kraštai, o at
prie viešosiosbiblio- vadžios prasėsimą, dar gal Į ministeri.
kūrusi Cankaišeko vyriau- eityje bus dar labiau pana
fioens n «sna1in 2 d hnmha li>0 partizanų esą nepagau-' Policininkai reikalavo is- sybe. Bet Kinijos klausimas šūs. Abiem kraštams būdin
snroo-’n Times aikštėje
kalnuose, bet greit ir jie į mokėti jiems algas laiku,, buvo nubalsuotas tik 8 bal- ga “mašinų civilizacija.”
sprogo limes aikštėje.
i pakelti atlvginimą ir atsi. !sų daugumo, o 22 valstybės
Indijos vadas sekmadienį
Spalio 2 d. vienas žmogus busiu išgaudyti,
teisti
už
praeitą
laiką.
Žinosusilaikė
balsavime,
Kuba
kaltina
vakare
išvyko namo. Prieš
sužeistas
o
'
Mitina
Ameriką,
buvo sunkiai
ma,
visi
areštuotieji
vii
šininŠį
kaitą
komunistinė
Kit
a
j
jjg
kalbėjosi
su studen
spalio 9 d. žmonių aukųne- kad
apginklavusi partibūvo
zanus ir net sako, kad vie- kai pažadu nepasigailėjo ir nija dar neįleista į JT orga- tais įvairiais klausimais ir
tuo būdu streikas šiam tar- j nizaciją, bet kitais metais pabrėžė, kad kiekviena re
New Yorko spauda ta nas keturi>l
Į visai galimas daiktas, kad voliucija pradžioje nori už
proga prisimena “patrakusį
n kitokių pui buvo užbaigtas.
Į
valdžią
Konge
žūt
būt
balsvimo rezultatai bus ki- kariauti visą pasaulį, bet su
bomberį,” kuris per eįie : karo reikmenų partizanams,
metu terorizavo miestą su!
numestieji ginklai u- noi i grįžti P. Lumumba, ku- I tokie ir komunistinė Kinija laiku aprimsta
savo’ nelabai pavojingomis ,vlskas k,ta ,atltek« valdzlos ris ir dabar tebegyvena mi- bus priimta į JT organizacinisterių pirmininko bute. ją, o nacionalistinė Kinija
bombomis.
kariuomenei.
JIS TYRINĖS
Jis
pereitą savaitę kreipėsij bus iš jos pašalinta. Kai kuPagauti partizanai bus
D a baltinis “bomberis”
tiesiai į “liaudį” ieškoda- Į rie ir amerikiečiai mano,
bombas dirba iš popierinių karo lauko teismo teisiami, mas paramos. Jis savo šąli-' kad ilgai komunistinės Kidėžučių, pripiltų parako . ! jiems gresia mirties baus ninkų lydimas vaikščiojo po nijos nebebus galima laikyti
mė. Suimtiems partizanams
vadovavęs Prieto, buvęs F? karčiamas ir agitavo žmo- j už JT durų. Taip mano vieKAS JIS??
Castro artimas bendradar nes už save,o karčiamų lan- J nas Amerikos delegatas JT
bis. Jis irgi pakliuvo į nelai kytojai jam visur pritarę, seime—šen. Wayne Morse.
nes jo palydovai buvo gin
svę ir bus teisiamas.
kluoti.
Pietų Afrika Bus

Brazilijoj pereitą savaitę
vyko prezidento rinkimai.
Dabartinė Brazilijos vyriau
sybė su prezidentu Kubi
tschek priešakyje rėmė ge
nerolo Lott kandidatūrą,
bet piliečiai lėmė kitaip ir
žymia dauguma balsų išrin
ko šalies prezidentu Sao
Paulo valstijos buvusį gu
bernatorių Janio da Silva
Quadros. Jis gavo pusantro
miliono balsų daugiau, kaip
gen. Lott.
Naujas prezidentas sa
ko, kad jis nesąs nei mark
sistas, nei dešinysis-

į

RAKETAS NAUDOS
PAŠTUI GABENTI

Argentinos sostinėje Bue
nos Aires suimtas 48 metų
Walter Flegel. kuris Įtaria
mas esąs buvęs Hitlerio pa
dėjėjas Martin Rorman.
kurio likimas iki šiol nėra
žinomas.

TYRINĖJA LĖKTUVO
NELAIMĘ BOSTONE

Dabar Respublika

Pietų Afrikoje pereitą
savaitę vyko baltųjų gyven
Prancūzijos pašto miriisteris M. Bokanowski piane-' Spalio 4 d. pavakarėj Bo tojų referendumas dėl vy
šą, kad jau ateinančiais me*;stono uoste nukrito keleivi- riausybės siūlymo atsiskirti
tais laiškai Prancūzijojenis lėktuvas su 72 žmonė nuo Anglijos karūnos ir pa
bus gabenami raketomis, mis. 62 žmonės nelaimėje siskelbti respublika. Balsai Viena raketa galės gabenti žuvo. Dabar tyrinėtojai de- vime daugumas pasisakė už
880 svarų laiškų ir kitų da dideles pastangas išaiš- respubliką,
Už respubliką balsavo
siuntinių iki 300 mylių at kinti, dėl kokios priežasties
stumo. Raketos bus nulei lėktuvas vos pakilęs Logan 849,958 piliečiai,' už pasilikimą prie Anglijos karūnos
džiamos žemyn parašiutais. oro uoste nukrito žemyn?
Raketos būsiančios “diri-. Aiškinimas užims ilgesni —775,978 piliečiai, o 11 miguojamos” (vedamos). kaip' laiką. Veik visos lėktuvo lionų nėgių, indų ir maišy-į
dabar jau vartojamos ir ka- skeveldros ir motorai jau iš- to kraujo žmonių balsavimo
ro tikslui kai kurios raketos, kelti iš vandens.
‘teisės visai neturėjo.

Maskva paskyrė žinomą
komunizmo teoretiką Mi
chailą Susiuvą atstovauti
komisijoje, kuri tirs Mas
kvos ir komunistinės Ki
nijos ideologinius skirtu
mus ir mėgins, jei galės,
skirtumus išlyginti.

IR POLICININKAI GALI
SKOLINTI PINIGUS

Billings mieste, Montano
je, poli cininkas Dennis
Holm spalio 9 d. susitiko
gatvėje jauną vyrą, kuris
jam pasakė:
“Aš einu valgyti pusryčių
ir pasivaikščioti, bet aš ne
turiu su savim pinigų. Gal
Jūs turite?”
Kaip policininkai žeme
vaikščioja, jie tokius prašy
mus išgirdę, pasisako neturį
pinigų, bet D. Holm ištrau
kė iš kišenės du su puse do
lerius ir įteikė prašytojui.
Bet visgi nepatartina iš
policininkų paskolos prašy
ti, nes negausite. Dennis
Holm paskolino tik todėl,
kad paskolos iš jo prašė
R. M. Nixon, Amerikos vi
ceprezidentas ir republiko
nų partijos kandidatas pre
zidento vietai.

Puslapis cr.tras
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KELEIVIS ,S0. BOSTON
PENKI NEUTRALIEJI JUNGTINĖSE TAUTOSE

NEUTRALUMAS

Kas savaite

šaltajame Rytų-Vakarų kare jau iš seniau žinomi
neutralūs, arba valstybės sėdinčios ant tvoros ir taikan
čios vaidinti glaudžius veršius—žysti ir Vakarus ir Ry
tus. Toks neutralumas dabar gal įsivyraus ir Jungtinių
karo lauko “teismų” pirmi
Kongo vargai
Tautų organizacijoj, kur šiuo metu jau yra 99 nariai ir
*
Praėjo dar savaitė, bet ninką.
daugumas jų yra neapsisprendę.
Tie žmonės, kurį BraziuKongo valstybė vis dar ne
Šalia tokio neutralumo dabar pasiskelbė ir kitos rū
levičių nutarė įtraukti į L.
turi vyriausybės, kuri galė Bendruomenės centrą, visai
šies neutralumas, padiktuotas pacifizmo ir bejėgumo jau
tų pradėti kraštą tvarkyti. nesvarbu kokiom pareigoms
smo. Ryškiai tas naujas neutralumas pasirodė Anglijos
19,000 JT organizacijos ka eiti, matomai nori L. Bend
Darbo Partijos pereitos savaitės konferencijoj Scarborių palaiko krašte šiokią to ruomenę palaidoti, nes kas
rougb mieste. Ten dauguma pasisakė už vienašališką at
kią tvarką, bet to neužten norės būti organizacijoj,
sisakymą nuo atominių ginklų, už atsisakymą nuo kariš
ka. Krašte nedarbas auga, kurios centre sėdi Braziulekų sąjungų ir už panaikinimą sąjungininkams (Amerikai)
į visam kraštui gresia raupų VIČIUS?
duotos teisės Anglijoj turėti savo kariškas bazes ir laiky
' ir maro pavojus, kai kur; Ir kokie žmonės vadovau
ti ten atominių ginklų atsargas.
trūksta maisto, plečiasi ban-:
ja tai L. Bendruomenei, jei
Anglų Darbo Partijos konferencijoj dalyvauja par
ditizmas ir t. t., o sostinėje jie drįsta karo lauko “teis
tijos organizacijos, darbininkų unijos ir prie partijos pri- į
politikieriai “kovoja” dėl mų” pirmininką traukti į ta
valdžios ir niekas nevaldo. riamai visų lietuvių organi
sidėjusios kitos organizacijos. Balsavimas konferencijoje
Dabar prie Kongo netvar zaciją—Bendruomenę? Ar
Jie,
nežiūrėdami
i
Chruščiovo
elgesį
Jung
tinėse
Tautose,
darė
pastangą
susodinti
vyksta pagal atstovaujamų narių skaičių, todėl didžio
kos prisideda ir tas, kad tie žmonės yra visiški poli
prez. Eisenhowerį ir Chruščiovą prie vieno stalo, bet pasisekimo neturėjo. Iš kai
sios unijos, kurios turi šimtus tūkstančių narių, paduoda
kai kurie JT kariški daliniai tiniai kvailiai, ar tokie juo
rės į dešinę matome: Indijos ministerių pirmininką Jawaharlal Nehru, Ghanos pre
balsų pagal savo turimų narių skaičių.
atvirai palaiko vieną ar ki di reakcininkai, kad jiems
zidentą Kwame Nkrumah, Jungtinių Ara bų respublikos prezidentą Abdel Gamai
Vadinamas “kairiųjų” laimėjimas vargu yra kairu
tą Kongo politikierių “ko nieko nereiškia spiauti lie
Nasserį. Indonezijos prezidentą Sukarno ir Jugoslavijos prezidentą Tito.
mo požymis, bet greičiau ši kartą laimėjo pacifistų ir vi
voje” dėl valdžios, iš ko lyg tuviu visuomenei į akis? •
sokių kairiųjų grupių ir grupelių koalicija. Kai toje pa
Vienaip ar kitaip, L. Ben
jai. Išlaidų bijoti netenka: ir sektų, kad JT kariška va
čioje konferencijoje buvo balsuojamas pagreitintos Įvai
dovybė
Kongo
valstybėje
druomenės vadai pasirodo
■tokios mažos knygelės išrių ūkio šakų nacionalizacijos reikalavimas, nuosaikieji
nesusigieda
dėl
bendros
po

: leidiamas yra prieinamas litikos. . .
nepriaugę savo darbui ir
laimėjo.
neverti jiems parodyto pasi
į
kiekvienai
šeimai,
kiekvie

Nors ir nedidele dauguma, bet Anglijos darbiečiai
Paskelbtas Ghanos prezi tikėjimo. Jei L. Bendruome
VLADAS STANKA
nam draugų rateliui.
pirmą kartą pasisakė prieš kariškas sąjungas ir už viena
dento Nkrumah laiškas bro
Kai kurių tautų žmonės liui Lumumbai puikiai rodo. nės neprotingi vadai nuo
Kaip varpo liū d n a s šimtį puslapių laiškų ir rašališką atsisakymą nuo atominių ir vandenilio ginklų.
savo “kolegos” Braziuleviyra įsitikinę, kad velionio
Tokį pasisakymą galima aiškinti tik nusivylimu vedamo skambėjimas ateina viena i šinių ištraukų, vieną kitą dvasia yra gyva ir nenyks kaip “neimperialistiniai” čiaus neapsivalys, visuome
būdingesnį straipsnelį, o
mis ir vis nevaisingomis derybomis dėl nusiginklavimo, po kitos skaudžios žinios: veikalų sąraše (bibliografi ta, kol io atmintis yra iš kaimynai žvejoja po drum nei neliks nieko kito, kaip
Mirė Liūdžius..., Šilkarskis...
abejonėmis, ar tirštai apgyventa Anglija gali sėkmingai Pakštas... Pauliukonis... Sa joje) prie žymesnių dalykų saugojama gyvųjų tarpe. zliną Kongo vandeni. Žve su ta organizacija nutraukti
gintis nuo atominio puolimo, gal nepasitikėjimu Ameri vaime prisimena žodžiai: duoti trumpas santraukas Gyvas, bylojantis, prime joja ir maumoja, o juk tie visokius ryšius ir palikti ją
žvejai ten turi savo kariškus
kos karine politika ir panašiais samprotavimais.
nantis paminklas-bibliogra- dalinius, kurie “brolišką su jos Braziulevičiu vienus,
“Praeina šio pasaulio vai arba “anotacijas”.
i
m • j ą , tegu sau murdosi karo laufija yra, be abejo, tikriau politiką vykdo.
Kova Darbo Partijoj dėl ginklavimosi ii* kiašto gyni zdas”.
Taip daro; ko6 .<teism „ smarvg c.
Tokia knygelė įamžina sias būdas mirusiojo dva Ghanos kariuomene, pana
mo nepasibaigė su pereitos savaitės balsavimu. Kova dar
Kiekviena mirtis yra
persikels į parlamento frakciją, o kitą metą klausimas ir ; skaudus smūgis artimie- žmogų, daro patvaresnį jo sinį gyvenimą pratęsti. Tad šiai daro ir Gvinėjos ka
vėl iškils partijos konferencijoj ir bus iš naujo perbalsuo-! siems ir draugams, — ne- įnašą į tautos kultūrą. Ji nereikia šio paminklo sta riuomenės daliniai. Dėlto Kandidatu išpažintys
tas. Dar nėra aišku, kaip parlamento frakcija pažiūrės į i tekimas, dėl kurio susidaro nenyksta, Aaip straipsniai tymo atidėlioti: reikia pra Kongo chaosas ilgiau tesis.
Praeitą penktadienį abu
partijos konferencijos pasisakymą, atrodo, kad frakcija tuštuma, nes su kiekviena laikraščiuose, o sudaro sa- dėti rinkti medžiagą, kaip
Dar negalima sakyti, kad
du didžiųjų partijų kandi
nesutiks konferencijos sprendimui pritarti. Klausimas, asmenybe dingsta kaž kas, vystovų vienetą, kuris, kai galima gi eičiau, kol dar JT organizacija pasirodė datai atsakinėjo i žurnalis
aar Tnfdmfsngs*
nieKuomei nebuv-r,
neūuvo po toks, lengvai išsaugoja atmintis šviežia, kol laiškų bejėgė Kongo aptvarkyti,
kas galutinai nustato partijos politiką parlamente ir vy-'
tų klausimus prieš televiziją
mas privačiuose rinkiniuo rinkiniai dar nėra išbarsty
riausybėje jau seniai yra ginčytinas ir dabar jis dar la ir kas jau niekuomet nepa se, įtraukiamas į viešųjų ti, kol asmeniniai archyvai bet didelių vilčių vargu kas ir radiją. Milionai žmonių ir
sikartos. O kai mus aplei
beturi.
biau paaštrės, bet ir jo sprendimas bus pagreitintas.
vėl galėjo kandidatu atsaky
džia žmonės, žinomi dėl jų knygų .katalogus ir todėl dar nėra išblaškyti, kol fomus
į klausimus girdėti ir
albumai dar nėra : _
....
nepaprastų gabumų, didelio visuomet lengyai suranda tografijų
išardyti. Savaime aišku.' Braziulevičiu. gyva.!
gal įvertinti. Pasirinkimas
mokslingumo, kilnių min mas. Nereikia pamiršti,
“Naujienose” teko skaity- balsuotojams palengvina
čių, drąsių užsimojimų, ak- kad dėl mūsų laikų nė kad tik šeimos nariai gali
paprastų įvykių ir sukrėti- tokio paminklo paruošimą ti, kad L. Bendruomenė, mas.
SMARKI MOTERĖLE j siuntinėlio iš Amerikos. Juos tingumo ir pasisekimų, tai
Bet tai nėra viskas. Ame
yra jau visuomenės nuskur- i11^ kiekvieno asmens gyve- pradėti,, o visuomeninių ir jos centras, pasikvietė į talkolūkio brigadininkas kiekvieną
rikos
prezidentas yra šalies
Į Lietuvą buvo nuvažia rytą turi prižadinti j darbą. Jie dėjimas, kuris išeivybės są- ' nimas yra nepaprastas ir kultūriniu organizacijų pa- ka kaž kokiam darbui eksvusi viena leidukė iš gyvenimo eleksyrą semiasi iš lygose yra skaudės nis, J° aprašymas yr a vertingas reiga būtų prie šio darbo, p u Ikirinka Braziulevičiu, vyriausybė, jis skiria mini
pagarsėjusį Smetonos laikų sterius ir nustato bendrąją
Amerikos. Tai poniutė P. naminės degtinės butelio. Jie kad pamainos sunku lauk- t Patarnavimas tautos istori- pagai išgales, prisidėti.
krašto vidaus ir užsienių po
Malinauskienė. Ji yra kili savo dėdėms ir tetoms i Ameri- ti. Todėl nenuostabu, kad
litiką. Bet vyriausybė nė
mo
ir būdama 'ka rašo: Susimildami gelbėki- kiekvienas norėtų šitą pra
-. , iš Viešintų
.
ra viskas. Yra kongresas,
Lietuvoje gavo progos ap-'
mes ŽQstamc,
einantį vaizdą išlaikyti, iš
kuris
turi savo rankosi pini
lankyti savo tėviškę, gimi
saugoti, neduoti jam visiš
gų maišą ir savo nuožiūra
nes ir kai kuriuos pažista- <Kaip Jie žūsta, . . . jsivaiz- kai ir galutinai pranykti.
iš to maišo duoda vyriausy
mus iš jaunų dienų. Savo dinkit tik: Dabar Viešintų paTam tikslui statomi pa
bei.
Kongresas leidžia įsta
įspūdžius ta poniutė papasalabai daug moterų ma
minklai ant kapinių, — iš
tymus, kuriuos prezidentas
kojo komunistų “Vilnies,” žiausiai du kartu per metus va- akmens, iš metalo. Tokie
turi vykinti. Jei kongresas
redaktoriaros, ‘ kurie juos žiuoja > Panevėži pasidaryti sa- paminklai gali stovėti ilgai.
nepritaria vyriausybės (pre
įdėjo į savo laikraštį spalio vo galvai (plaukams), kaip jos Tačiau jie yra prieinami
zidento)
politikai, visi pre
vadina
‘
pusmetinio.
’
amerikoi
7 d. Iš ponios Malinauskie- vaaina -P^menmo. amengozidentinių kandidatų paža
nės pasakojimo įdomu Štai n^ka’ permanent. Ar Lietuvos „ ,
.,
—, x.t_ ,
a
dai gali nueiti niekais.
moteris šakojo apie tokius da- i ,Be ,to’ Jie
,tik d«1
kas
kūne
asmeniškai
pažinojo
lykus mano laikais?”
,
Republikonų kandidatas
“Jos supratimu, visas Lietu- veIloI!!> ° del
~ tai
“Viešintų miestelis tebėra
R. Nixon jau dabar žino,
Pavardė,
toks pat. Sesuo (Malinauskie vos kaime blogumas išplaukia ! Į™ .‘Į15. VardaS
kad jis, jeigu bus išrinktas,
nės) Aidukaitė bažnytinė, to iš kolūkiečiu aru. iš asmeniniu i be Jokl° turimo, be jokios
turės reikalą su demokratų
kia religinga, kokią paliko 1928 karvių, kiaulių, vištų ... Jei vb prasmės. Dar rašomi nekrotvarkomu senatu, o gal ir su
metais išvykdama i Kanadą. .sa to neturėtu, o turėtu rūpin- Io8al; Bet ?>P« kasdiemnej
demokratų tvarkomais at
Buvusieji kaimynai ir pažista- | tjs darbadieniu purvinu, kad \ sPaūdoje, Jie greit pamirestovų rūmais. Demokratų
VAISINKIT
mi pasenę, teveliu kapai apžėlę. |
brigadininkams ne- taml 5 OTnklaI surandami.
kandidatas taip pat žino,
“Bet tuo pačiu metu P- Ma reikėtų žmones žadinti i darbą.” '
Tačiau yra būdas statyti
kad žymi dalis jo partijos
IMPORTUOTU
linauskienei iš džiaugsmo virpa
‘ patvaresnį, iškilmingai bysenatorių ir kongresmonų
krūtinėje širdis kai ji pasakoja,
“ Vilnis” deda ir P. Mali-Jojantį paminklą, būtent
jo plačių užsimojimų prog
LENKŲ KUMPIU
kokie dabar platūs kolūkių lau nauskienės fotografija. At- išleisti velionio biografija,
ramai nepritars, ypač nepri
kai. Vasarojas banguoja, lyg rodo nešpėtnai, plaukai su- su fotografijomis iš įvaitars pietinių valstijų demo
jūra
frizuoti, lyg trijų veršių su- , rių gyvenimo laikotarpių,
kratai, kurie per pastaruo
PIKNIKAM, SENVIČIAM AR KAIP PAG
“Lietuvos gyvenimu nepaten- laižyti, pati apvalikė, pasi- o jei jis rašė, duodant dar
sius šešius metus širdingai
kinti tik buvusieji buožės, ar penėjusi sulig miera, žvali kaip galima pilnesnę ir tikbendradarbiavo su republiRINDINE VAISĖ SVEČIUI ATĖJUS
jų vaikai, kurie dar atsimena iri rodos, širdį turi, nes pri- slesnę jo raštų bibliografiją,
konais ir tą pat darys ir atei
buržuazinius laikus. Kai kurie siminusi kolchozo vasarojų, Tokios knygelės leidžiamos
tyje. . .
• Garsas visame pasaulyje KUMPIS iš LENKIJOS duoda didžiausią
’ jos širdis “virpėjo.”
1 - kaikuriuose
M— ------ 1krabuose
—’----bažnytiniai taip pat dar tebe
kai
Klausant p r ezidentinių
pasitenkinimą—jis yra be kauly, turi labai mažai riebalų ar želiatinos,
laukia, kada juos Amerika iš
Ir vot, nuvažiavo tokia apie kiekvieną žymesnį as
kandidatų pasisakymų, ga
nieks nenusimeta, yra nepaprastai liesas, švelnus, sultingas, gatavas val
laisvins iš bedievių-bolševikų “peimanentuota” poniutė į menį, apie mokslininkus, iš
gyti—bendrai, KUMPIS iš LENKIJOS yra nepalyginamas savo SKONIU
lima kartais visai užmiršti,
valdžios.”
Lietuvą ir išsprendė visas radėjus, tyrinėtojus, rašyto
kad šalia prezidento yra ir
ir labai SKALSUS.
“ Pasakodama savo įspūdžius žemės ūkio problemas, su jus, menininkus, apie miru
kongresas,
kuris taip jau
• IMPORTUOTAS LENKIŠKAS KUMPIS dabar galima pirkti mažo
P. Malinauskienė negali atsi- kuriomis komunistų valdžia sius ir apie gyvuosius, jų
turi balsą nustatant ir net
se, šeimos dydžio trijų keturių ar penkių svarų dėžutėse (kenuose).
juokti iš kai kurių Lietuvos grumiasi jau daug metų ir sukaktuvių proga
vykdant
šalies politiką. To
• Atsiminkite, kai perkate, įsigyti IMPORTUOTO LENKIŠKO KUM
žmonių nuomonės apie Ameri negali išspręsti. Jos patarišios knygelės vadina
dėl pažadus, kandidatų pro
PIO ir atsargai, kad Jūsų namuose visada butų šito TIKRO IMPORTUO
ką. Jie mano, Amerikoje auk mas dvasinkite kolchoznin- mos: Bio-bibliografijos. Pa
gramas,
jų gerus norus ir
TO skanumyno.
sas voliojasi gatvėse, dolerius kus daugiau badu, jie ge- prastai jos yra labai trumdar geresnius žodžius ver
tik žerk į kišenius. žmonės gy- riau dirbs! Kaž koks Gukas pos, ne daugiau 30-35 pusta atmiešti kongrese vyra
vena kaip inkstas taukuose, vi- į iš Čhicagos siūlė vartoti bi- lapių. Tačiau šito
dydžio
vusios ir gal ir vėl vyrau
• Reikalaukite Visur Kumpio iš Lenkijos
si ponai, nusiunčiami i Lietuvą zūną kolchozninkams plak- knygelės
pilnai užtenka,
siančios koalicijos skiediniu
siuntinėliai krinta iš dangaus- ti, o frizuota ir permanen- norint duoti žmogaus pilną
ir tik tada gausime vaizdą,
“Taip galvojantieji Lietuvoje tuota leidukė siūlo tik dau- vaizdą ir pažymėti visą,
ką iš savo pažadų kandida
Tikri Lenkijos mėsos produktai visada yra pažymėti
žmonės nepataisomi. P. Mali- giau juos badu padvasinti. kas būdinga jo asmenybei,
tai
gal ir galės įvykdyti.
ATALANTA — KRAKUS — TALA
nauskienė sako. Jie neturi mei- j Ot gera širdis, tikra bolše- Prie tokios knygelės galima
i
“Product of Poland”
lis darbut Jie išsižioję laukia ■ vizmo pažiba!
pridėti dar vieną antrą deJ.DT

Pigus, bet amžinas paminklas
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Pūstepia YčJiai

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
DU PIRMININKAI

PASIŽVALGIUS PO AMERIKĄ
Rugpiūčio 3 d. su žmona i per Raton tarpeklį, kuris
palikome Providence, R. I., I yra 7,600 pėdų aukštumoje,
ir, pernakvoję Jamai c a o privažiavus Taos miestą,
Plain, Mass., pas Zabičius, esantį net 9,000 pėdų aukš
kitą dieną mes, tai yra Ka tyje, mano Lincolnas pradė
zys ir Antanina Zabičiai ir jo šlubuoti, nebetraukti. Pa
aš su žmonaKotryna, pasi aiškėjo, kad kalta aukštu
leidom Mass. didžiuoju ke ma.
liu vakarų link. Kelias gra
Taos miestelis vos 2,000
žus, važiuok ir norėk. Prie gyventojų teturi, daugiausia
Buffalo tas gerasis kelias ispanų, indėnų, ispaniška
pasibaigė, teko važiuoti se- statyba, daug senovės mu
nu keliu per miestus ir mies ziejų, bažnyčių, gera vieta
telius virš 100 mylių, kol vasaroti, dailininkams pieš
vėl pasiekėm gerą kelią.
ti vasaros ir žiemos metu.
Gražūs vaizdai važiuo
Čia aplinkui matyti gra
jant
New Mexico šiaurės
žios ūkininkų sodybos, miš
kų nėra, bet už tai liūliuoja dalimi. Slėnis, iš abiejų pu
kornų, tabako, avižų, al- sių aukšti kalnai. Slėnyje
falta — dobilų laukai kiek indėnų rezervatas, maži
tik akys gali matyti, galvijų nameliai iš molio, be langų,
būriai ramiai vaikšto gany durų vietoje skylė, pro kurią
žmogus susikūprinęs gali
klose.
Iowa valstija žinoma sa įlysti. Prie kalnų daug na
vo derlingiausia žeme, kor- melių matyti apleistų, nes
nais ir galvijais mėsai. Ne kalnams slenkant grėsė pa
toli Sioux City gyvena ma vojus juose gyventi.
Važiuojant toliau New
no sesuo Antanina ir svai
nis Juozas Rašimai, jie turi Mexico ir Arizona daugiau
gražu ūkj, augina kornus, nieko nesimatė, kaip dyku
galvijus ir iš to gražiai pra mos ir kalnai.
Sustojom gailiosios Hoogyvena.
ver
užtvankos pažiūrėti. Tai
Jie mus labai maloniai
priėmė ir džiaugėsi mūsų nustabus žmogaus proto ir
atsilankymu, nes buvome rankų kūrinys. Kas tais ke
seniai besimatę. Tokia ke liais važiuoja , turėtų
lionė dažnai neįmanoma. būtinai sustoti ir tą užtvan
Sunku buvo skirtis, bet rei ką pamatyti.
Pasiekėm Yucaipą, Cal.,
kėjo. Ačiū sesutei ir svai
niui už širdingą priėmimą apsistojom pas svainį Ro
mualdą ir Petronėlę Stasius.
ir vaišes.
Nebraska didelė valstija, Ilsėjomės porą dienų ir tik
stambūs ūkiai. Visoki javai tada pradėjome susipažinti
tik žaliuoja liūliuoja, ypa su apylinke ir jos gyvento
tingai komai, visur tik kor- jais. Rugpiūčio 30 d. Pe
tronėlė Stašienė surengė iš
nai.
Privažiavom Colora d o vyką į Oak Glen parką.
valstiją, jos garsų Denver Svečių susirinko gražus bū
miestą, sostinę su virš 400,- rys, nuotaika buvo smagi,
000 gyventojų. Miestas kaip po užkandžių vieni sėdo
ir visi miestai, bet ta nepa pinaklio lošti, kiti dainuoti,
prasta aplinkuma, tie kal dar kiti vaikštinėjo. Ir ma
nai tokio grožio, kad žo ne išmokė pinaklį lošti.
Labai dėkoju seserei Pe
džiais nemoku apsakyti.
tronėlei,
svainiui Romual
Colorado Springs su 45,OjOO , gyventojų garsus sa dui Stašiui ir Kazimierui
vo gydomais mineraliniais Stašiui už jų parodytą sve
tingumą, nuoširdumą.
šaltiniais.
Aplankėm Marinela n d
Važiuojant toliau teko
prie
Pacifico vandenyno.
persiristi per Rocky Mountains, sekti upių vingiuo Tai nepaprastas žuvų cir
tais pakraščiais, vairuoti kas. Čia banginiai moka
nelengva, greitai nepava dainuoti, šokti pagal muzi
žiuosi. Dideli medžiai puo ką, paprašyti maisto, iššokti
šia kalnus ir upių krantus, net 12 pėdų virs vandens.
upės pilnos žuvų, ypač upė O delfinai daro visokių
takių. čia daug vasarotojų. nuostabiausiu puokštų.
Vieni jų turi savus vasarna
Didelį įspūdį man padarė
mius, antri trailerius atsive vadinamasis Salton Sea.
žę, treti gyvena palapinėse. (Tai apie 50 mylių ilgio ir
Dienos metu oras šiltas, o 30 pločio ežeras. Vanduo
naktys pusėtinai šaltos.
1 sūrus, šiltas. 1905 ir 1906
Įvažiavus į New Mexicos m. Colorado upei patvinus
šiaurinę dalį, teko važiuoti buvo užlieta ir Imperial slė-

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO
Amerikos. Joje
Apie kelionę Aliaskon;
Vaizdai nno Atlanto ild Pacifiko;
Darbininkų fabrikakVakaruose; “Proletariato diktatūra”;
Įspūdžiai ii Kalifornijos;
Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Kaip lietuvis vyną.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs iŠtikas;
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.;
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova;
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;

Beras, kuriame žmogus neskęsta;
NsUmatuoti Tezas valstijos tartai;
Floridos vaizdai;
Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvens rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
Upė po žeme; žuvys be akių. . .
Ir daug, daug kitų Įdomybių I
Se

Knyga jau išėjo. (Jiafeakiuaiemi knygą tuoj pat
Kaina 75 centai.
“KELEIVIS”
So.

sidės virš 3 bilionų statyba,
tada iškils naujų dangorai
žių, įstaigoms ir žmonėms
gyventi. Dabar ir gyvena
mieji apartamentiniai na
mai statomi nežemesni kaip
20 aukštų.

SAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAAO

KANADOS NAUJIENOS
SO. WOODSLEE, ONT.

mas ar klerikalizmas, bet
socializmas, jis dažnai kar
toja.
Linkiu mielam bendra
minčiui kaimynui ilgo am
žiaus!
S. Taurinskis dabar gy
vena R. R. 2 Woodslee,
Ont., vienišas. Jis džiaugsis,
jei draugai ir bičiuliai su
juo nors laiškeliu pasikal
bės, o dar labiau bus paten
kintas, jei jie jį aplankys.

St Taurinsimai 75 m.
Su juo susipažinau 1949
m. Tada, ką tik į Kanadą
K.
atvažiavęs, dirbau pas J.
Kuličių (Delhi, Ont.) taba
CHICAGA, ILL.
ko ūkyje. Iš savo šeiminin
ko netrukus sužinojau, kad
Vyrų choro dešimtmečio
netoli gyvenantis žemaitis,
jubilėju*
senas ateivis Stanislovas
Populiarusis Chcago j e Taurinskis norįs su manim
Vyrų Choras spalio 2 d. susipažinti.
atžymėjo savo dešimtmetį,
J. Šar&pnicka*
Iš seimininko sužinojau,
choro dalyviai beveik išim
tinai naujieji ateiviai, at kad St. Taurinskis yra di
blokšti po antrojo pasauli delis komunistų ii* kunigų ST. CATHERINES, ONT.
nio karo į Ameriką, jų tė priešas.
Rodos, gegužės mėnesį Buvo susirinkę mokyklos
vynę okupavus bolševi
lietuviai
tabako augintojai
Dešinėj LSS centro komiteto garbės pirmininkas Ste
mokinių tėvai
kams. Ta proga Marijos
surengė
šokius,
į
kuriuos
ponas Kairys, kairėj dabartinis LSS centro pirminin
Aukštesniosios Mokyk lo s
! Rugsėjo 25 d. buvo lie
kas Jonas Pakalka.
salėje įvyko jubilėjinis cho šeimininkas ir mane nusive tuvių šeštadieninės mokyk
ro koncertas. Salė buvo pil žė. Ten su St. Taurinskiu ir los mokinių tėvų susirinki
susipažinau. Jis kilęs iš Genio dalis. Vėliau vanduo nu vė buvo pastatyta ispanų na. Po koncerto tą pat die Į dučių kaimo, Šačių par.
mas. Jame į tėvų komitetą
slūgo, bet giliausioj vietoj i 1672 metais, anglų užimta ną vakare choro mecenatai j Tada S. Taurinskis buvo išrinkti tie patys asmenys,
jis pasiliko ir iki šiol. Taip ' 1763 m., po 20 metų vėl ir globėjai Antanas ir Ma , 64 metų, atrodė gana gerai, kurie buvo ir pernai, bū
atsirado ežeras, kuris yra grąžinta ispanams, o 1821 rijona Rudžiai savo lėšomis stambaus kūno sudėjimo, ju tent: J. Deinoras. Juozas
234 pėdų žemiau jūros pa m. kartu su visa Florida ji puošniame South Score drus, muzikos mėgėjas, šo Grigas, St. Šetkns.
Contry Club surengė pri
teko Amerikai.
viršiaus.
Vaikus mokys ir šiemet
kėjas, neatsiliekąs nuo jau
ėmimą,
kur
buvo
pagerbti
Atsisveikinę
su
Florida,
gerb.
Gverzdienė.
Važiuojant per pietinę
nųjų.
choro
dalyviai.
Priėmime
keliaudami
per
pietines
Liūdna, kad nevisi tėvai
Arizonos dalį, matyti nepa
Alutį gurkšnodami įsileidalyvavo
žymių
lietuvių
valstijas
nusipirkę
porą
rū

prastas vaizdas. Auga auk
dome į ilgas kalbas. Jį vis supranta lietuviškos mo
veikėjų.
Choro
dabartinis
kytų
kumpių,
laimingai
pa

šti kaktusai, lyg rankas iš
• domino Lietuva 1940-41 kyklos reikšmės. Yra tokių,
dirigentas
yra
žinomas
mu

siekėme
namus.
kėlę kviečia prie savęs, kiti
> metais, kai komunistai pir kurie sako, kad vaikams,
zikas
operos
dirigentas
Bronius
Simonavičius
stori kaip alaus statinės, dar
mą kartą užėjo. Jis iš ma kurie lanko lietuvišką mo
Aleksandras
Kūčiūna*.
kiti kaip lopetos, visi dyg
nęs išgirdo tą patį, ką buvo kyklą, sunku angliškai iš
» * *
liuoti, pilni žiedų. Žydi rau
BROOKLYN, N. Y.
girdėjęs iš kitų naujųjų a- mokti. Taip galvoti tegali
Minėjo
policijos
dieną
donai ir gelsvai.
teivių . Pastebėjau, kad tas tikrai tamsūs žmonės, kurie
Teksaso valstija tai mil Banketas adv. S. Briedžiui
Chacagoje jau keli metai I jį jaudino. Jis dairėsi po sa- nieko neišmano.
Turime tiek ir tiek įro
pagerbei
veikia buvusių LietuvOS po , lę ir, pagaliau pasisveikinęs
žinas, kur auga aukšti vy
dymų,
kad geri drausmingi
rai ir iš žemės teka juodas
LDD 7-ji kuopa šeštadie licijos pareigūnų klubas su viena moterim, pradėjo lietuviškos mokyklos moki
pienas — aliejus. Aliejaus nį, spalio 29 <£. F. Bručo KRIVŪLĖ. Jis kasmet pa su ja pakeltu balsu kalbėtis.
niai Y amerikiečiu. mokyk
bokštų kiek akys užmato.
salėj (86-16 Jamaica Avė, mini Lietuvos Policijos Po kurio laiko jis su ta mo loje gauna geriausius pa
Kelias dienas važiavome Woodhaven) rengia banke šventė — spalio 2 d., t y. terimi atėjo prie manęs ir žymius.
per kalnus ir dykumas, ga tą adv. Steponui Briedžiui Angelų Sargų dieną. Toji jai sako:
Yra tėvų, kurie leidžia
“Ką tie dipukai kalba
lų gale privažiavome Loui- pagerbti. Energingi banke diena buvo priimta, kaip
vaikams “bosauti”: Jie ne
sianos valstiją, kur vėl pa to šeimininkės ir šeiminin policijos šventė Lietuvoje. apie raudonuosius komuni prižiūri, kad vaikai mokyk
matėme žaliuojančius lau kai jau visu uolumu rengia Ir šiais metais klubas KRI stus, teisybė, nes aš tą patį lą lankytų, nori—eina, nori
kus. Bet ilgai jais negalėjo si tam banketui. Nėra abe VŪLĖ surengė spalio 2 d. girdėjau ir iš (rodydamas —ne ir tą laiką praleidžia
me gėrėtis, nes Donna ne jonės, kad“ visi bus malo minėjimą, šeštadienį iš va į mane) savo kaimyno, ku su kitais padaužomis gat
davė ramybės. Pakliuvome niai priimti ir skaniai pa karo minėjimas pradėtas ris tikrai nemeluoja”.
vėje.
Cicero šv. Antano
Pasirodo, kad ta moteris,
į didelį lietų, turėjome daug vaišinti.
i buvo
J. Šar&pnickas
nesmagumų, teko keisti ke
Adv. S. Briedis jau iš se bažnyčios salėje su pobū- stambi tabako augintoja ir
lią, kad galėtume pabėgti no dalyvauja lietuvių veiklo • viu ir Br. Kviklio paskaita, labai nesąžiningai su dar
DUQUESNE, Pa.
nuo tos “gražuolės” Dom- je, savo tautiečiams padeda, gi sekmadienį įvyko pamal bininkais atsiskaitanti, bu
nos.
kai jiems tenka susidurti dos ir buv. Vid. Reik. Mi vo Maskvos pasekėja.
Mirė E. Jankaitienė
Galų gale pasiekėm St su painiais įstatymais, jis nisterio R. Skipičio paskai
Jo vardadienio proga pa
.
.' 4*A
Petersburgą, Fla., ten per turi daug gerų bičiulių ir ta Jaunimo Centro namuo siunčiau jam dr. K. Gri
Rugsėjo 19 d. mirė Emi
nakvoję traukėm Miami draugų. Jie, aiškų, norės ši se.
niaus atsiminimus. Jis tos lija Sungailaitė-Jankaitie• •«
link. čia vėl patekome tame. bankete dalyvauti.
knygos neturėjęs ir apsi nė, kilusi iš Trumpaičių
Lenkų “Poionijos”
Donnai į nagus. Fort Myers
džiaugė ją gavęs. Pasirodo, kaimo, Gruzdžių valsčiaus.
Adv. S. Briedis, nors jau
kongresas
ir Naples miestuose paskelb ir į septintąją dešimtį įžen
jis 1926 m. iš Anglijos grį Jos liūdi du sūnūs—Edvar
tas karo stovis, kad žmonės gė, bet atrodo jaunas ir te
Rugsėjo 30 d. — spalio žo į Lietuvą tik tam, kad das ir Pianas Jakaičiai
būtų apsaugoti nuo vagių. bėra energingas. Linkiu 1 d. Chicagoje įvyko Lenkų galėtų dalyvauti rinkimų su šeimomis, duktė Kristina
Policija ir mus sustabdė ir jam dar daug laimingų su Susivienijimo Ameriko j e kompanijoj. Smarkiai agi Williams, sesuo Monika
liepė važiuoti kiaurai be kakčių.
POLONIJA kongresas. Da tavęs. Sako, ypač reikėjo Mačienė, gyv. Detroite, ir
sustojimo, kol pasieksim
lyvavo virš 1000 atstovų iš kovoti su krikdemu bloku. M. Bacevičienė, gyv. LiwoMiami. Miami radome vie Nauja* J. Vastūno adresas įvairių šios šalies kampų.
Kitą kartą susitikę išsi nia, su šeimomis.
sulo nukamuotą, kelias i
kalbėjome
apie tai, kodėl
Velionė į Ameriką atvy
Brooklyno ir apylinkės Penktadienį, rugsėjo 30 d.
Key West uždarytas, todėl lietuviams žinomo Juozo į Kongresą atsilankė pre daug kas nuėjo su komu ko prieš 54 metus. Ji buvo
gavome važiuoti namų link. Vastūno namų pardavimo zidentas D. Eisenhower ir nistais. Aš, kalbėjo. S. Tau šviesaus proto moteris, mė
Kai pasiekėm Dayton ir draudimo agentūra nuo pasakė atitinkamą kalbą. rinskis, artimus ryšius pa go skaityti laikraščius ir
Beach, buvo saulėta, gražu, spalio 1 d. išsikėlė į 96-03 Šį įvykį lenkai laiko istori laikiau su Keleivio redak knygas, buvo sena Keleivio
pajūris visus viliojo. Apsis Jamaica Avė, Woodhaven niu ir kitą dieną atsilankė torium ir manęs komunistai skaitytoja. Būdama gero
tojom ir mes porą dienų pa 21, N. Y.
demokratų prezidenti n i s nesugundė. Tas rodo, ko būdo, ji sugebėjo su visais
silsėti, pasimaudyti.
J. Vastūnas yra jaunas kandidatas J.Kennedy. PO- verti juodųjų davatkų ple gražiuoju sugyventi.
Brangi sesute, ilsėkis ra
Pagaliau sustojom St. Au ir energingas vyras. Jis tūk LONIJOS pirmininku vėl palai, kad Keleivis komu
miai
šios šalies žemėje.
nistus
veisė.
gustine mieste, šiaurės Flo stančiams lietuvių yra pa perrinktas advokatas Ch.
Esame su' juo išsikalbėję
M. B.
ridoj. Tai vienas seniausių tarnavęs. Linkiu jam sėk Rozmarek.
ir
apie
SLA
reikalus.
Jis
PS.
Giminės
ir
kiti,
norin
miestų pietinėse valstijose. mės ir naujoj vietoj.
Tiesos ieškoti, grožį mylėti, seniai esąs jo narvs ir ma tieji daugiau žinių gauti,
Čia ya Jaunystės šaltinis,
Politinis jomarkas
gėrio
norėti, daryti tai, kas ne ragino įsirašyti, nurodęs prašomi kreiptis Muo adre
kurio vandens ir mums te
Iš įvairių žemynų vals tobula—tokia yra žmogaus pa artimiausią kuopą Toronte. su : Mrs. M. Bacevičienė,
ko ragauti. Jo vanduo tikrai
Tas S. Taurinskio para 14146 Deering Avė, Livo
nepaprastas. Ir mes jo iš tybių galvoms sugužėjus į skirtis.
M.
ginimas turėjo vaisių, rną, Mich.
gėrę lyg jaunesni pasijuto Jungtines Tautas, turime ti
nes 1955 m. mano bute įvy
me. Jį atrado Ponce de krai įdomu politinį jomarPakalbinkim draugus ir
ką.
Jo
pats
didžiausias
či

ko SLA 278 kuopos steigia
Leon.
kaimynus užsisakyti “Kelei
masis susirinkimas.
Čia matėme indėnų kapus gonas yra Nikita Cruščiovas,
bet,
kai
jį
pamatėm
S. Taurinskis buvo dos vi-” Kaina metam* tik 34.00
ir kaulus, žuvusių kovoje
RADUO
VALANDA
nus lietuviškiems rei k auž laisvę, čia yra didžiulis iš arti ir, kaip sakyti,, nuo
Visos
programos
ii
WOPA,
lams, jis daug knygų siuntė
planetariumas, kuriame aiš gą, jis greitai visiems nusi
1490 kil. AM 102-7 FM
GAVOME NAUJĄ
bodo
ir
dėmesio
nebetrau

į Lietuuvą, kad žmonės ga
kina, kaip Kolumbus
ir
Kasdien: nne pirnadienie Aki
ŽODYNĄ
penktadienio
IS
—
11
enk
ryte.
lėtų šviestis. Jis mėgsta
Ponce de Leon, sekdami kia.
iedtadienĮ ir aekandieni
pats skaityti ir yra daug
švagždės ir saulę, atrado ir
Didele statyba
nno 8:90 IM 9:SS enk ryte
Lietuviika* angliškas žo
Amerikos žemyną, čia yra
VAKARU9K08: pirmad. 7 ml. T.| skaitęs. Jis visą gyvenimą
TeL: HEmloek 4-3413
Jau turime nemažą dan
buvo ištikimas demokratijai dynas, paruoši Vilius Petesenas kalėjimas, mokykla
7159
S.
MAPLSWOQD
/
ir socializmui Žmonijai . rakis, 586 puslapiai, kaina
ir Castillo de San Marcos goraižių, bet turėsime dar
CHICAGO 39. ILL.
gerovę atneš ne komuniz •37.00.
tvirtovės likučiai. Ta tvirto daugiau. Nuo 1961 m. pra-
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ko tas darbas tpliau tęsti jų pagrindinių buvo Lietu
jau iš Petrogrado. Buvo vos klausimas. Jau 1915 m.
kreiptasi į. teisininką K. pabaigoj veik visa Lietuva
Venslauski, kad jis nurody buvo Vokietijos kariuome
tų kas laikrašti apsiimtų re nės užimta. Lietuviams Ru
daguoti. K. Venslauskis sijoje atsiradusiems kilo
dangi Lietuva yra Įjungta
kuri laiką buvo nrieš tai gy reikalas turėti savo centrinę
K» komunistai dirba
i Sovietų Sąjungą, tai ir jo
venęs Rygoj, tai juo giedrie- politinę atstovybę. Tokia ir
’c’chozuose
je yra tie patys pinigai.
čiai socialdemokratai pasi buvo sudalyta. Ji buvo pa
Ne kas kitas, bet komu
Už 10 dabartinių rublių
tikėjo. Jis rekomendave vadinta Lietuvių Tautos Ta
nistų partijos inspektorius duos vieną naują rublį. Tų
Vladą Požėlą, tada Estijoj ryba. Ją sudarė 5 lietuvių
V. Fajoriūnas rašo Vilniaus pinigų pakeitimas prasidės
gyvenusį. Vladas Požėla su politinių srovių po du atsto
“Tiesoj” Nr 220 apie Eišiš sausio 1 d. ir baigsis per 3
tiko. Ir 1913 m. lapkričic vu. Jos posėdžiuose dalyva
kių it jone vieną kolchozą mėnesius. Gyventojai galė
9 d. pasirodė “Vilnies” pir vo ir keturi lietuviai Rusijos
kuria;..e Kemunistai ne kol sią iškeisti visus turimus pi
mas numeris Rygoj. VI. Po Dūmos ( parlamento) na
cho?
?i yboj dirba, bei nigus į naujus, o bankuose
žela kaip redaktorius darbe riai. Aišku, Lietuvių Tautos
visi yia sulindę i raštines esantieji bus automatiškai
turėjo daug, o atlyginimaf Taryba veikė taip pat pokur ir darbas lengvas ii pakeisti.
buvo daugiau kaip kuklu; jrindyj. Lietuvių socialde
geriau apmokmas.
Kartu su pinigų pakeiti
ir tai ne visuomet laiku iš mokratų atstovais buvo iš
mu būsiančios pakeistos ir
mokamas. “Vilnis” buvę rinkti VI. Požėla ir G. Liut
85 'i. nuo M. Čiurlionio
prekių kainos, mokesčių
redaguojama socialdem o kus, abudu teisininkai.
gimimo
normos ir atlyginimai.
1917 m. kovo 6 d. Lietu
kratų pakraipa ir vedamas
(Ei Rugsėjo 23 d. suka
Nauji pinigai būsią bron
Socialdemokratų Partijo s vių Tarybos posėdyje da
ko 85 metai, kai gimė įžy ziniai, nikeliniai ir popieri
gairėmis. Laikraštis susilau- lyvavo ir Dūmos atstovai.
mus lietuvių komozitorius niai.
i kė daug skaitytojų. Vien tik Jame buvo sutarta ir priim
ir dailininkas Mykolas Čiur
Bronziniai bus 1, 2 ir 5
i Rygos mieste jis turėjo pei ta tokio turinio rezoliuciją:
lionio Šitai sukakčiai pa kapeikų vertės, nikeliniai
1) Pripažindami, kad ne
tris tūkstančius skaitytojų
žymėti Kauno respubliki — 10, 15, 20 ir 50 kapeikų,
Susirado ir našių bendra priklausomybės idėja buvo
nėj bibliotekos rūmuose popieriniai — 1, 3, 5, 10,
darbių. Iš Petrogrado, be ir tebėra vedamoji* idėja
atidalyta Čiurlionio kūrinių 25, 50 i r 100 rublių.
manęs, dar rašė “Vii viso gyvenimo ir visų darbų
.ietuvių republikonų grupė su viceprezide tu Richard M. Nixonu Was h ingtone. Iš
paroda. Joje yra muzikos
niai” Vytautas Didžiulis Lietuvos tautos — visų lie
Apdovanotas
airės į dešinę: A. S. Trečiokas, Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna, V.
kūrinių leidiniai, o taip pat
kaip kada Motiejus Pečiu- žuvių visuomenės klasių;
gen. V. Vitkauskas
Vsliavienė, R. M. Nixon, K. Stephens, V. Barčiauskas, dr. M- J. Vinikas, SLA sekr.
dailės kūriniai ir literatū
2) Matydami, kad Di
lionis ir kiti. Maskviniai ko
Bolševikams nuėjęs tar
ra apie Čiurlionį.
munistai Lietuvoj nutyli sa džioji Lietuva, vokiečių adarbo žmonių reikalų jiedu vo spaudoje, kad VI. Požėla pimta, sutartinai ir aiškiai
nauti gen. Vincas Vitkaus
Nauji pinigai
nepatenkino. “Gaisas” bu tą savaitraštį redagavo, ir iškėlė nepriklausomybės okas apdovanotas gaibės
vo klerikalizmu gerokai bendradarbiais jo pakiša V. balsį ir kad Amerikos lietu
Nuo Naujųjų metų So raštu “už nuopelnus stipri
vietų Sąjungoj bus pakeis- nant Tarybų valdžią Lietu
atmieštas, kitaip galvojan- Kapsuką-Mickevičių. Tą sa vių kolonijos didi dalis ofi
tiems nepakantus, kaip ka vaitraštį jie seniau net sa cialiai nepriklausomy bės
sta valiuta — apyvarton voje” ryšium su jo 70 m.
J. VLKS
da juos pašiepiąs. “Rygos vinos kaip savo. Kuomet pareikalavo;
paleisti nauji pinigai. Ka sukaktimi.
V. Požėla gimė 1879 m. ninėj. Jis šitaip sveikino:
Naujienos” komercinis, tu buvo atsikirsta, tai tada at
3) Manydami, kad šiapus
riniu seklus, savo įsitikini sargiau pradėjo apie jį ra — Rusijoj — nepriklauso
balandžio 9 d. Steigvilių
“Draugai!
kaime, Žeimelio valsčiuje.
Džiaugiuos galįs pasvei- mais nesuvaikomas. 1911- šyti ir vadina jį kairiųjų mybės idėja negalėjo būti
Steigvilių kaimą sudarė 29 , kinti suvažiavusius. Prieš 12 m. darbo žmonių, Rygoj socialdemokratų laikraščiu. pilnai iškelta tik dėl politi
žemės ūkio vidutinės sody jus didelis darbas: turite ne susibūrusių į darbininkų Lietuvių socialdemokrat ų nių sąlygų, varžančių mūsų
bos su arti trijų šimtų gy tik apžvelgti, ką esate pas blaivybės draugiją “Gied tai-pe iš viso nebuvo nė visuomenės laisvą apsireiš
J. VLKS
ventojų. Viso Žeimelio vals save, namie darbo žmonėms rą”, gimė mintis išleisti sa kairių, nė dešinių, nė bolše kimą, randame reikalingą,
(Iš atkurtų dingusių die- mus apie padėties įvertini- čiuj tada būta virš septynių padarę, bet ir numatyti sa vą savaitrašti. Jau kai vikų. Tiesa, kaip demokra kad mūsų atstovai Dūmoj
noraščio užrašų).
mą. Visi klausėm tų prane- šimtų žemės ūkio sodybų vo tolimesnę kovą už demo tokiam leidimui darbas bu- tiškai besitvarkančiam sam- deklaratyvėj formoj urbi
jvo galutinai paruoštas, Ry- būiyje būta ir tokių, kurie et orbi pareikštų: Lietuvių
veik su šešiais tūkstančiais kratiją ir socializmą.
1944 m. pabaigoj Austriatsidėję O paskui vi gyventojų. Tai buvo vidu
Jūsų darbas didėja: be ■ gos žandarmerija suėmė per
jos sostinėj Vienoj tarp ten ?* kartu ;luos hienom Su tinių gražiai gyvenančių ū- kovos prieš kapitalistus, Jūs • dvidešimts veikliausių gie- vienu ar kitu klausimu tu tauta sutartina nuomone vi
augusių lietuvių atsirado kom, ,^vas- sPfJom ka,P kininkų kampelis. Būta 9 dar turite ikovoti su komu j driečių. Mėginta jiems suda rėjo savo nuomonę ir tokią sų lietuvių visuomenės kla
sių reikalauja sau teisės
ir nenuorima Kipras Bieli- susiklostys po karo tarp- dvarų su astuoniais šimtais nistine subversine akcija ryti kaltinimas kaip slaptos galėjo turėti kaip nevadis- spręsti savo likimą”.
nis. Jis be savų bendramin- ritmai santykiai ir kur gyventojų. Trys didesni darbo žmonėse, kurios vai i lietuvių socialdemokratų or- tinėj organizacijoj.
Tenka čia pastebėti, kad
čių negali gyventi. Pajutęs,
kokios Lietuvos bus vieta. dvarai, kurie jų turėjo virš sių matėte Lietuvoje — pa i ganizacijos komiteto na
1914 m. pradėjus sūku tos rezoliucijos suredagavikad Vienoj ir jos apylinkė- X181 ^ut‘ko™,”.' ?ncX! neke‘ šimto gyventojų, buvo Glie- jungta liaudis viešpataujant riams. Nepasisekė. Keletas riuoti kara, “Vilnis” turė me daug savo sumanumo
se esama atbėgusiu lietuvių lem’ k?d. y°?K*ija su savo
suimtų buvo metams ir ki jo sustoti. Jos viso išėjo 23 įdėjo VI. Požėla. Ir todėl
bavo, Kratašinos ir Laukso komunistų klikai.
socialdemokratų, jis tuoj ^Jungininkas karų prakiš. džio. Pačiame Žeimelio
Esate stiprūs, energingi, tiems ištremti į šiaurės mie numeriai.
galutinai rezoliuciją sura
panūdo juos sušaukti pasi- Tai bu™ 1944 "b 7^^° miestelyj gyventojų būta kovai atsidavę. Linkiu Jums stą Viatką policijos priežiū
4
šyti, kad ji tiktų Rusijos
Uiti. Pasitarimo vieta buvo man; Pabaigoje kada jau arti pusantro tūkstančio.
VI. Požėlos veikla
sėkmės ir ištvermės tose ko rai, kiti buvo tik iš Rygos
Dūmoj viešai paskelbti, bu
o
vokiečiu karo frontas rynumt \ta Badene pne Vie- ,
,
, » Petrograde
miesto ištremti, o dalis vi
Vladui
Požėlai
mirti
bu

vose!
vo
sudaryta redakcinė konop
tuose buvo nišų pralaustas.
sai
iš
kalėjimo
paleisti.
Tai

vo lemta, kaip ir daugeliui
Jūsų V. Požėla
Kai karo frontas priartė mija, į kurią, be St. Šilingo
Tai rraži vasarojimo vie- >S?va4n“ "eki!®Jokilf
gi, išėjusiems iš kalėjimo jo prie Rygos, tai iš jos ir kun. Vailokaičio, buvo
mūsų tautos vaikų, Ru
Rugpiūčio 24 d.
ra, tari aukštų kainų įsi^
kad i^a-atsllal- sijos despotijos išblašky Adelaida, miesto ligoninė”. teko laikraščio leidimas
pramonės dalis kartu su išrinktas ir VI Požėla.
kys.
Bet kas toliau?
praudusi. Pats miestelis Ba
naujai organizuoti. G i e- darbininkais buvo iškelta
tų toli nuo Lietuvos Ade
Tų pačių metų kovo 10 d.
VI. Požėla “Vilnies”
K. Bielinis buvo tos nuo laidės mieste, Australijoje
denas iš viduramžių užsili
driečiuose noro leisti laik Petrogradan. Petrogr adė jau galutinai suredaguotą
savaitraščio redaktorius
kęs ir nuo to meto veik savo monės, kad Sovietų Rusija rugsėjo 21 d.
raštis buvo daug, nors rieš lietuvių buvo veikiama iš se rezoliuciją Dūmos atstovai
veido nepakeitęs. Veik visų neišsižadės savo siekimų
Prieš pirmąjį pasaulinį kutėmis semk, bet pajėgių
Čia prisimintina, kad ve
turėjo iš tribūnos jos posė
namų ki'-mai mūrine, auk- pavergti visą Europą, dali- lionio atsiųstas LSS suva karą nors ėjo Rygoj du sa laikraštį redaguoti nors su no ir iš seno ten sriuveno dy; paskelbti. Deja, ištiko
lietuvių socialdemokra t ų
šta, 'tcv£ siena aptverti. Ge- na^ Ązij*! h’ paskui pradėti žiavimui rugsėjo 4 d. svei vaitraščiai “Garsas” ir “Ry žiburiu dienos metu ieškok.
Rusijos revoliucija.
lež’~'"‘'i ' aitai. Kas kiemas žygi 1 Afriką. Tokio raudo kinimas buvo rašytas ligo gos Naujienos”, bet Rygos Man iš Rygos ištremtam te sambūris studentijos ir dar
Tada Lietuvių Tautos Ta
bininkų tarpe. Tai buvo Lie
ta r g sava tvirtovė. Ne/erzlumo pasėkoj
ryba
pradent kovo 26 d.
tuvos Socialdemokratų Par
nuostabu, pro čia dar prieš nesusipratimai bus neišvenpradėjo veikti viešai kiek
viduramžius arabai veržėsi S^ami. Euiopos vakarų yal- gali nelauktai sustiprėti ir ti ten, iš kur atbėgom — į jos užuomazgos Badene tijos padalinys. Su kaip ku kitaip susitvarkiusi.
rios pramonės dalies perkė
į t r'opą. O vėliau tais pa- stybės kartu su Amerika teks su tuo skaitytis. Karo Lietuvą. Tą painųjų klau prie Vienos.
Ir vėl viename iš posė
Tos būsimos sukaktuvės limu iš Rygos į Petrogradą, džių buvo prieita vieningo
čic.s keliais kryžiuočiai ke- dės pastangas atsispirti. Ū- metu gaunama parama iš simą benai pliojant, susirin
iš Rygos ir keletas
liavo i rytų Europą. Miesto kiniai ir kiti sumetimai vers Amerikos, Anglijos Sovie kusiųjų nuotaikos tolydžio skatinami atsirado ir šie atsikėlė
giedriečių socialdemokratų. nutarimo sudalyti iš 12 as
gyventojai gynėsi nuo vie- raudonųjų rusų veržlumą tų Rusiją ne tik stiprina, bet smuko. Jas kiek pataisė J. čia skelbiami užrašai.
menų Laikinį Lietuvos Val
Nenuorama K. Bielinis, Jų tarpe būta J.Dumšos, dymo Komitetą tai Lietuvos
nų ir kitų, savo turtą ir gy- i sulaikyti. Ne tik sulaikyti, jos valdžios įtaką, orumą Skorabskas, atnešęs obuo
vvbę saugodami. Austrai j
priversti grįžti raudo- jos kelia gyventojų akyse. lių. Obuolys! Tada retas savo uždavinį atlikęs, vėl Turlos (Švyturio) Markūno, daliai , kuri nebuvo Vokie
Bagdanavičiaus ir dar kedidžiuojasi tuo miesteliu, n.uoslus i ^Y0 prieškarines Tai tenka abejoti, kad ra vaisius, veik niekur negau išvyko Į Ber lyną. Jis neri letos kitų. Ten atsirado ir tijos kariuomenės užimta,
kad sugebėjo jį iki šiol iš- sienas. Socialdemokrat a i šuose pasirodytų karo pa namas. O čia visas kamba mo. Norėjo surankioti visus
Vladas Požėla, čia jis įsi tai yra Vilniaus ir Kauno
laikyti, kuo jis buvęs. Iš j ^un budėti, veikti, kad bū- baigoj kokios noi-s suirutės, rys obuoliais pakvipo, ir socialdemokratus, juos su jungia Į lietuvių socialde gubernijų dalims. Apie tai
burti ir pradėti veikti. 0
Vitnos į Badeną traukiniu
pasiruošę lemiamam mo- kokių Maskvoj ir kitur bū vėl nuotaikos atsigavo.
buvo nutarta pranešti Lai
ta karo pradžioj. O jei taip,
Žinoma, tokiu klausimu kartu tada jam rūpėjo ir mokratų organizaciją. Be kinei Rusijos vyriausybei
pasieki per pusvalandį.
mentui atėjus.
jo, tai organizacijai jau iš
Pasitarimui ta vieta buvo
Juozas Paknvs, buvęs tai ateitis sunkiai Įžiūrima dėl ateities negi dalysi ko Vyriausiojo Lietuvos Lais seniau priklausė G. Liutkus- ir Darbininkų bei Kareivių
numatyta todėl, kad ten gy- Lietuvos banko direktorius, ir ilgam galimos tokios su kius nors nutarimus. Jis vinimo Komiteto likimas. Liutkevičius, jo sesutė An Tarybai. Tame nutarime
paliktas ir iki šiol liko at
Ir visa dėjosi tada, kai
veno keletas savų socialde- jau Vokietijoj miręs, kiek temos.
buvo pažymėtas Lietuvos
Su
ta
tolimesne
ateitimi
viras
—
pačių
didžiųjų,
pa

Vienos
nuo aukštų kalnų tanina, dabar Valaitienė, Steigiamojo seimo sušauki
mokratų: Skorubskis, Be- skirtingai reiškė savo isitiČ. Petraškevičius, St. Diresnevivius, inž. Narutavi- įkinimus. Jis pagrinde suti- rišosi ir mūsų visų to pasi čių atsakingiausių politikų viršūnių savo žygį pradėjo grys, A. Purenąs, Jurgis mo būtinumas ir kad jis
čius, trys Vilkaičiai, kui’ tai ko su K. Bielinio išvedžio tarimo dalyvių asmeninis neišnarpliotas, neišrišt a s ruduo dailininkas, nudažy Čiurlys, J. Glemža, L. Vie- spręs Lietuvos likimą ir jos
jo apylinkėj būta Jackaus jimais, bet tarė, kad visa likimas. Nejaugi ilgam, o —gyvenamos didžiosios su damas nuostabiomis varso nožinskaitė, vėliau Purėnie- sienas.
Sondos. Iš Vienos atvko taip sklandžiai ir nuosaikiai gal teks svetur būti atskir temos ir tolydžio tirštėjan mis medžių lapus.
Kitos dienos posėdyj bu
O visos Europos pašaliais nė, O. Prakaitytė, vėliau vo išrinkti to Laikinio LieJuozas Paknys, K. Bielinis neis. Bus nuolaidų, bus klai- tiems nuo savo žemės, kur čios.
Buvo pasakyta suburti ir kitur dundėjo patrankos, Kutkienė ir kiti. Prie jų ' tuvos Valdymo Komiteto
ir kiti. Turėjo atvykti ir dy ir ne taip jau ūmai visa pasilikusi visa mūsų praei
prisijungė iš Rygos atvyku
inž. Jurgis Čiurlys, bet jam j išsilygys- Kapitalui metai tis, taip tampriai su ta že visus Lietuvos socialdemo čiauškėjo kulkosvaidži a i, sieji giedriečiai. Žinoma, nariai. Be kitų jo nariais
nepasisekė.
nuostolingi. Pats karas taip me susijusi? Nejauku! kratus, tremtyje atsidūrus, žmonių gyvybes skindami veikta pogrindyj. To karo buvo išrinktas VI. Požėla
J. Skorubskio ir Ketura-1 pat nėra kapitalų savinin- Daug mūsų spyrėsi prieš J. i savą organizaciją. Sumeg- ir iš padangių ant žmonių metu Petrograde taip pat ir G. Liutkus.
kįo karnbarvje susirinko kams pelningas. Gal vie Paknio išdėstytas mintis. sti ryšius su Jungtinių Ame galvų ir jų turtų byrėjo susimetusieji į savas orga
(Bus daugiau (
pei- 10 asmenų. Jiedu gyve- nam kitam. Valstybės ben- O vienok širdyje kniedėjo rikos Valstybių Lietuvių bombos.
nizacijas
buvo
liaudininkai,
Viena gražioji Viena il
no viešbutyje, tai ir susirin- dri reikalai, susijusieji su didžiulės abejonės. Didžiais Socialdemokratų Sąjunga ir
troškuliais
kiek
galint
grei

užsienyje
Įkurti
Lietuvos
gai
buvo bombų nepaliesta. santariečiai ir krikščionys Meilė— tai savotiškas pami
kimo vieta buvo saugesnė, jos likimu, verčia jos vydemokratai, vėliau atsirado
Kaip dera rimtam susi- riausvbę imtis ir čia atitin- čiau grįžti i Lietuvą mėgin Socialdemokratų Delegatū- Sneliota, kas drįs gražiąją vienas kitas ir tautininkų.
šimas, ji yra liga. kuria žmo
rir.kimui, tuoj buvo išrink- karnų suvaržymų. Tai ir pri- ta tas abejones nuskandvti. rą. Kitų metų pradžioj jos, Vieną subombarduoti? Atė
gus
suserga betkurio amžiaus
Visiems ten iš seniau ir
Mūsų
tarpe
buvo
ir
tokių,
tos
Lietuvos
Socialdemo

jo
ir
jos
eilė.
Žiariai
ji
buvo
tas pirmininkaujantis ir se- vataus kapitalo šalininkai
naujai atsiradusiems lietu būdamas. Ji yra nepagydoma,
kretorius. K. Bielinis ir J. daros nuolaidesni, lankstes- kurie buvo pasišovę tuoj kratų Partijos Užsienio De apdaužvta ir karo liepsna, viams karo metai iškėlė jei ja suserga senas žmogus.
Paknvs jau buvo iš anksto ni tų pačių pelnų skatinami, karo veiksmus nutraukus, legatūros sueina 15 metų iš bombos paleista, aplaižė naujų uždavinių. Ir vienas
Iš Kazanovos užrašą.
numatyti padalyti praneši- Ir to pasėkoj Sovietų Rusija visai nepaisant į nieką, bėg . sukaktuvės, jei neskaityti jos išgarsėjusią operą.
LIETUVIAI P lS NIXONĄ

V. Požėlai prisiminti

LSD konferencija Badene
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NIKITA CHRUSCIOVAS KALBA

vyrai

tie Nikitos pasalūniški šuo
liai bus laiku sutramdyti.
Amerikos politikai pada
rė klaidą paskelbę, kad jie
remiasi pasenusia Monroe
doktrina. Fe: eito šimtmečio
doktrina netinka šiems lai
kams, nes, tarsi, išeitų, jog
kiti pasaulio kraštai Ameri
kai mažiau rūpi. Tuomet,
aišku, Nikita gali paskelbti
savo Monroe doktriną Euro
pai, Azijai ir Afrikai. Šių
laikų technika neleidžia
aklai užsibarikaduoti kuriaĮ me nors pasaulio kampelyje
ir jaustis saugiai. Toks gal
vojimas yra perdėm klai
dingas ir pavojingas tikram
saugumui. Laikas Amerikai
atsisakyti nuo Monroe dok
trinos ne tik todėl, kad ji
klaidina ir jaudina Ameri
kos draugus bet kur pasau
lyje, bet ir dėl to, jog Ame
rikos interesus pažeidžia
ne caristinė Rusija, o komu
nistinė Rusija, kuri niekad
nesijaus saugi, kol neužkariaus viso pasaulio. Pasakos
apie sugyvenimą ir bendra
darbiavimą yra tik pasakos
mažiems vaikams, kad leis
tųsi ramiai save užmigdyt
ir leist save vilkui... suėst.
Tuo atveju Kinijos komuĮ nistai yra atviresni.

Prie tokio didelio ūkio,
Rugsėjo 30 d. Lietuvių
koks yra Northumberland
County Home (Shamokin, salėje susirinko virš 20 lie
! Pa.) yra tik vienas šuo ir tuvių, senesnių kaip 65 me
tas pats nedidelis, bet “ge tų, tikslu įkurti savo klubą.
ros širdies,“ pagal vieno į Kitų tautų to amžiaus žmo
jumorą linkusio įstai&os nės tokius klubus turi, to
dėl sumanyta, kad ir lietu
Įnamio išsireiškimą.
viai
tokį klubą Įkurtų.
šuns vardas Čepe. Jis
Tas ir padaryta. Sutarta
draugauja tik su tais, kurie
jĮ paglosto, bet daugiausiai Į kiekvieną ®*yaitę penktajis klauso ir tarnauja bulių' ^enuus nuo 1 iki 5 vai.vak.
dabotojui ir šėrikui, kuris ”nktis Lietuvių salėję ir
papirkęs saldainių ar ko ki- cia
. a.lk^ praleisti,
ta dalijasi su juo.
I Todėl Via lietuviai, suJei kada Čepe negauna
. amžiaus,
gana maisto ir jaučia alkį, kviečiami dėtis į musų seijis niekam nesiskundžia,
Klubo vaMybon išrinkti:
bet bėga į krūmus ir parsi
Pirm.
Antanas češkevičius,
neša zuikį. Parsinešęs zui
kį Čepe padeda jį ant pie vicepirm. Antanas Ąžuolai
velės po visų akių (matyki tis, sekr. Pranas Naunčikas,
te, koks aš apsuktus!), o ižd. Martynas Turskis, fin.
Taip atrodė Sovietų Sąjungos diktatorius, kalbėdamas
pats kiek pasitraukęs atsi sekr. Juozas Ambrazevi
Jungtinių Tautų seimo posėdy, kur jis reikalavo paša
gula ant žolės ir laukia iki čius.
linti JT generalinį sekretorių Dag Hammarskjold dėl
Susirinkime buvo iškeltas
kas ateis ir pasakys jam,
to, kad jo pastangomis buvo pakišta komunistams ko
kad jis yra “good boy.“ Ta klausimas, kad panašų klu
ja Kongo valstybėje. Jis reikalavo iškelti JT organiza
da jis, ii* tik tada, pasiėmęs bą turėtų įsteigti ir lietuvės.
Juk
moterų
senesnio
am

ciją iš New Yorke, tuoj panaikinti visas kolonijas, iš
ziukj Į dantis nusineša pas
žiaus
yra
daugiau
kaip
vy

skyrus tas, kurias rusai valdo, ir "tuoj nusiginkluoti."
kūtę, kur buliai laikomi, ir
rų.
0
gal
galėtų
visi
kartu
ten jį sudoroja.
Kartą Čepe užsimanė zui- susiburti? Ką jūs, moterys,
i kienos ir patraukė Į krūmus pasakysite? Sukruskite ir
—Sei, Maiki, ar tu žinai, žemės iki mėnulio yra apie į pamedžioti. Bet vietoje zui- jūs!
VENGRIJA
Pr. Naunčikas
kad vasara jau pasibaigė? 238,790 angliškų mylių. A- kio jis susitiko barškuolę
ANDRIUS VALUCKAS
—Tą žino visi, tėve.
menkos mokslininkai be- gyvatę ir ta jam Įkando :į
Trūksta duonos
kaklą.
Parėjo
nabagas
nu

GARDNER,
MASS
—Nu, tai kas bus, kai veik kas savaitę paleidžia
Chruščiovas
su
savo
laivynu
Ko
nori
Chruščiovas
at

Kadaise Vengrija buvo
prasidės šalčiai? Ar mudu raketų, norėdami pataikyti siminęs su ištinusiu kaklu ir
važiuodamas Į NU posė kaip išvaduotojas ir kaip
niekam
nesiskųsdamas
guli
Pagerbė E. Tonkūnaitę
nesušalsim?
Į mėnuli, bet vis nepasiseka.
džius, yra Įvairiausių spėlio- naujas viešpats, su raketų vadinama kviečių arodu, ji
ne tik pati savo žemės
ga-,.
—Reikės geriau kamba- Kai kurios jų pralėkė pro ant pievelės. Greit apie jį
Spalio 1 d. virš 150 gi-ijimų. Ta proga, leiskite, ir bazėmis
prieš Ameriką
. ,
pradėjo
rinktis
visokie
jam
rius šildyti.
mėnulį ir pradėjo suktis apminių, draugų ir pažįstamų man padalyti spėliojimą, Tai nėra tuščias spėlioji—Bet mano gaspadinė link jį, bet i patį mėnulį simpatizuojantieji žmonės susirinko Į Lietuvių Ben-,kuris parodys tikrą Chruš- mas, o sovietų pavandeni- ir daug jų Į užsieni išvežda
kambarių nešildo, Maiki. nepataikė. Pagalvok, tėve, ir pasipylė Įvairūs geri pa drovės salę Ednos Tonkū- čiovo veidą.
nių laivų sutelktomis pajė- vo. O dabar, komunistams
tenka kitur
Visoj auzoj nėra apšildymo, kas būtų, jeigu Į tokią ra- tarimai. Vieni siūlo kreiptis naitės pagerbti, kuri spalio
Aišku, kad Chruščiovas gomis toje srityje paremtas ją valdant,
*«**«"*»-» jau
j««
prie
veterinoriaus,
kiti
siūlo
Mano ruimas šaltas, kaip tetą būtų uždarytas žmo15 d. išteka už Stasio Vaš- atvažiavo ne pasaulinės tai- faktas.
- -ieS ° v • * •
1
Valdžios sukviestoje že
žydo stadala. Valuk to aš gus? O jeigu raketa pasiek- kitokias priemones čepeį kelio is rramingn amo, kos ieškodamas,
tuo labiau
Kubos uIKlalOi'iuS nvaitau anądien ir patariau že- ty^U.^ateimušusj^
1 Mass. E. Tonkūnaitę yra ne susitarimo su Amerika. W puola i Chruščiovo glė- mės ūkio specialistų konfe
nytis, gal tada ir man būtų paviršių sutrupėtų? Kas ta- daro, tik patarimais tenki-1
rencijoj paaiškėjo, kad
i
Keleivio
skaitytojo
Jokūbo
Tokiai
kelionei
tikslas
turi
bį
ir
jeigu
Chruščiovui
šie
1931.1949
metu laikotarpi
šiltesnis burdas. Tuosyk tu da atsitiktų žmogui, jeigu naši
TOnktlllO
__
czv.
’, ^nus su * dabartiniu
**
būti ^onrr
dausr evorknerne
svarbesnis
rbesms
—
sokėslai
pasisektų,
tai
Castro
mano rodos nepriėmei, bet jis būtų joje uždarytas?
Bet Įstabiausia štai kas.
Pusbrolis, miesto valdy- vietinio imper ializmo isple- ,s sovietinės meškos glėbio met’u
apsėtas žemės
dabar gal jau pasimislinai, Bet jeigu jis ir išliktų gyvas, Kuomet tik 100 pėdų atstu ,
«ką«’
*
xtai 1kaip
_ • jis
•• sugrįžtų
_ • Y j _ atgal?
_ j_ 1 O iš Iri
z-v
_
kito trobesio
</Krvrv»vi
ligoni-i
E'. Jamulėnas timas į Amerikos pašonę.
niekados neišsisuks _ jis i
40% Ko.
-Ne, tėve, aš savo nusi- šitos pUemo? dar nėr? iš- nės, kur 200 žmonių slau^Z'di^jMėmiš T??' ^au^'“ " "
j
“> kaItina
statvmo nekeisiu
spręstos, tėve.
Igomi), išveža mirusį, tai vi- nį.T^ PokyoaPiase 11 ame_ °imas su Jungti e
smaugtas.
ninkus, nors kolchozai ir
statymo nekeisiu.
,sp ęstos, te e.
,s ; ----------- nluectų spauda
tomis yra labai panašus p Chruščiovo atsivežti oku-1 sovchoiai jau valdo 75%
— Nu, jeigu jau tu toks ; —O gal jis ir nenorėtų sai niekas nekreipia Į tai
Pokylį renge Tamulėnai. Hitlerio žaidimą Tautų Są
J * •• • T.
1 ♦ •
.................................. 4. 1-4. puotų kraštų gauleiteriai visos žemės. Todėl, iš ti
upartas, tai aš turiu tau grįžti atgal, Maiki. Gal te-,dėmesio, o išveža veik kas- *Šeiteniai,
Bekenai, Mare jungoje, prieš pasitraukiant jr kruvjni savu krašt bu(1e.
krųjų, jei jau kas dėl dir
naują skvmą. Lėk Į mėnulį! i nai geriau gyventi negu čia.; dien po vieną, bet apie gyTamnleniene,
Ona
Penney
.s
jos
ir
pnes
pradesiant
kaiiai
aiškiai
rodo,
kokios
lais

bamos žemės ir jos gaminių
vatės įkąstą šunį nemažas
—Neturiu tokių sparnų, Gal ir šnapsas pigesnis.
to žygius 1 kaimyninius kra- vfe Kubai norf chrušžiovas sumažėjimo kaltas, tai tik
ir Vincas Višniauskas.
Žmogus
negalėtų
tenai
būrys
žmonių
sustoję
detėve.
,stus. Chiuseiovas nori per- _ sovjetišku k
laisvės... komunistiškas šeimininka
Lietuvių Bendrovės
—Sparnų nereikia. Mai gyventi kad ir norėtų, tėve, juoja ir aimanuoja. Dėl mi
oręnizuoti Jung Tautas, Tie
auleitel.iai
„ vimas žemės ūky, o ne ūki
vakarienė
ki. Tik parašyk į Vašingto nes, kiek žinoma, mėnulis rusių kai kas net pasako,
.
kad
karimo
konflikto
atvedėt
Castlkad
tik
sovie
. ninkai.
ną giomatą, kad nori lėkti, neturi atmosferos, kurią kad kas gimė, tas turi ir mir
Lietuvių Bendrove vasa-ju j, butų bejege ką nors tiškog meškos Iėbvje jis
ti, bet šuniuko visiem gaila.
Dabar Vengrija priversta
o tenai jau mokslinčiai pa mes vadiname 0:11. O be 01 o
ros
sezoną
baigė
rugsėjo
17
daiyti,
negalėtų
kenkti
jo
jaustfe
iInai
įsivežti grūdų iš užsienio,
darys kas reikalinga. Aš gyvas daiktas negali būti, Po triųj dienų šuo pasveiko, d. vakariene, kunon atsi- kėslams, o jeigu tas jo žais- niekas jam neprikaišios dik. turės
ji įvežti ir mėsos, nes
jo
kaklas
atslūgo.
mačiau Zacirkos televyžoj tėve.
lanke
apie
200
asmenų.
Joje
mas
nepasiseks,
tai
jis
tnuuuukc.pc
ūki
u
iutetoriš
valdvmo
metodų,
o.
j
komunistiškai
gyvulius auŠuns kailiukas gana
—Maiki, atrodo, kad ir
viską.
daugiausia,
dirbo
Bekens,
ksmingai
įseis
is
Jung.
Tauriešingai>
at?iysti
sovietišgindama
nepajėgia
pakantu pats nežinai, ką kalbi. įdomus. Jis juodas, bet snu Nazanene, Rimkutės, Dau- tų ir jau niekieno nevaizo—Ką matei?
“
sp
S
ecia
i
ista
^
pamo
kvs
karnai
mėsa
aprūpinti.
baltas, balta papilvė,
—Mačiau, kaip tokius Tik pažiūrėk šviesią naktį kis
ir dfe vaIdvti be‘ žodžįo
------- ----------balti
kojų galai ir baltas tortas, Vumiauskąs, Bazi- mas darys ką norės.
paukščius treinina mėnulio į mėnuli, o pamatysi, kad uodegos galas.J. D. Taunis dliene Albina Keto Prun- Be pats pavojingiausias audo susi,įnkimų ir par.
kelionei. Uždaro bačkon ir tenai kruta žmonės. Lietu
skis, Tąmulemene, Rodsky Chruscio v o žaidimas X , . ’
r
j TURIME LIETUVOS
voje
Plungės
žemaičiai
sa

ISTORIJA
varto į visas puses: čia tu
ir Netsel.
yra su Kuba. Reikia laukti, i »__ /
HARTFORD, CONN.
Amerikos
politikai
turė

kydavo,
kad
tai
Adomas
su
stačias, čia kniupščias, čia
Kito.
kad Chruščiovas įsakys Ku tų pabusti ir pamatyti, koks Dar turime dr, V. Sruo
kojomis aukštyn ir taip to Jieva darbuojasi: ale kai Legionierių posto sukaktis
bos diktatoriui pareikalauti
aš
dabar
žiūriu
per
savo
aliau. Kai išleidžia gerai išSunkiai serga Milerienė, iš amerikiečiu išsikraustyti tikrai pavojus gresia rinki- gienės Lietuvos istorijos ke
Lietuvių Legionierių F. Višniauskienė, šlekienė ir iš jūrų laivyno bazės, rnų metu, pabusti ir daboti, lis egzempliorius. Tai ditreinytą, tai tu gali vaikščio kuliorus, tai tenai turi būt
kad Nikita tų savo pasalin- džiausią ir visiems suprano tuomet į tą bazę įplauktų
ti visaip: ir galva, ir šonu, daugiau, negu du. Gal tų Sabonio Postas Nr 7 šiemet Puidienė.
gų ir kmvinų užmačių ne- tarnai parašyta knyga, 947
mini 25 metų sukaktį. Per
ir nugara — kaip tik nori. dviejų vaikai, ar kas.
Įvykdytų. Tik nuo Ameri- psl. kaina $12. Kainą pakė—Ne, tėve. aš jokių žmo tuos 25 metus daug narių
LENKAITES SVEIKINA PREZIDENTĄ
—Sakai, nenori garbės?
kos budrumo priklausys, ar lė leidėjai.
nių mėnulyje nematau. Te- nuėjo į amžino poilsio. Šie
—O kokia čia garbė?
Maiki, jeigu tu tokioj
matyti tiktai tamsūs še- met postas neteko 4 narių:
sėliai,
kuliuos padaro labai Vinco Mickevičiaus, seniau
bačkoj nulėktum į mėnulį,
99
if
tai garbė būtų ne tik tau, nelygus mėnulio paviršius: sio posto steigėjo Vinco
ale ir man. Apsižergęs mė labai aukšti, statūs kalnai, Kurtinaičio, Zigmanto Karnuli, tu galėtum ir Chruščio ir gilūs kloniai, kurie liko puškos ir rėmėjo Jono Manvui špygą parodyt. Visai buvusių didelių ežerų ar jū ciūno.
Mūcų kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis
rų vietoje. Be to, yra dau
Posto 25 m. sukakčiai
tautai būtų garbė!
bus išleistas prieš Naujus Metus ir pasiųstas visiems jį
—Ar tėvas žinai, ką kal gybė kraterių, išdegusių ug- pažymėti spalio 22d. Lietu
niakalnių,
kurių
gilios
duo

užsisakiusiems.
-Jau laikas ji užsisakyti.
vių Piliečių Dr-jos salėje
bi?
Kalendoriuje, kaip kasmet, bus įvairių skaitymų,,
—Ve tau! Imsiu, mat, ir bės neapšviečiamos saulės (227 Lawrence St.) rengia
matyti
kaip
tamsios
vietos.
mas
banketas.
Jo
pradžia
nežinosiu!
i eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški
—Nežinai, tėve, nežinai. Tai yra tik šešėliai, o ne 7:30 vai. vak. Bankete kal
i vardai ir plati kalendorinė dalis.
žmonės.
bės
miesto
majoras
Kins—Kodėl nežinau?
Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir
—Kažin, Maiki, ai- tu čia sela, veteranų vadas ir kt.
—Todėl, kad niekus kal
ypač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
bi. Mokslininkai dar nėra man nemeluoji. Palik mane Pakviesti visų organizacijų
na kaira parduoti nebegalime. Šiais metais turėjome nuopiimininkai ir nariai.
suradę kaip žmogų į mėnu vieną, aš noriu pamislyt.
I stolių dėl kalendo: lauš kainos žemumo. Todėl praneša
Biletus galima gauti iš
lį nusiųsti, ir nežinia, ar ka
ADMINISTRACIJOS
me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus
visų legionierių ir moterųda nors suras.
PRAŠYMAS
rėmėjų. Pageidautina, kad
—Bet neseniai nusiuntė
“Keleivio” administraci visi biletus įsigytų iš anksmonkę. Buvo ir gazietose
ja
prašo mielųjų Keleivio to, ne vėliau kaip spalio 16
Užsakymus ir pinigus prašome siijsti šiuo adresu:
rašyta. Ar tu neskaitei?
—Ne, tėve, į mėnuli dar prenumeratorių, kurie kei- d., nes rengėjams svarbu
Lenkės įteikia prezidentui Eisenhoweriui Kėliu, kai
“KELEIVIS“
čia adresus, pranešant nau- žinoti dalyvių skaičių, kad
niekas nieko nenusiuntė.
jis atvyko į Lenku Susivienijimo konRresą (’hicaffoje
636 E. Broadway-------:------- South Boston 27, Mass.
-Kodėl? Ar jis taip toli? ją adresą nepamiršti para- galėtų geriau pasiruošti.

Ko nori Chrusciovas?

KELEIVIO
KALENDORIUS 1961 METAMS

Kaina 75 centai

—Imant vidutiniškai, nuo syti ir senojo

A. Skabeika

pasakyti prakalba.

Puslapis Šeštas

Nr. 41, Spalio 12, 1960

KELEIVIS ,S0. BOSTON
LSS SL'VAtlAVIMO DALYVĖS

ŠEIMININKĖMS
Citrininis tortas

A. SVEIKAS

AMERIKONKA

Imti 10 trynių, juos iš
trinti su 2 puodeliais cuk
raus, įdėti 2 citrinų sunką
ir 1 citrinos sutarkuotą žie
vę. Viską gerai ištiinti kol
pabals, suplakti 10 kiauši
nių baltymus ir supilti į
tešlą kartu su pusantro puo
delio miltų. Kepti pusę va
landos 350 laipsnių karštyj,
išėmus iš krosnies, per
plauti pusiau, sukrapyti vy
nu ir pertepti marmeladu,
sudėti abi dali ir apipilti
bet kokiu liukru.

UN1J1STĖS KRATOSI
VYRŲ VADOVYBĖS
Mass. valstijos unijų vyk
domojoj taryboj sėdi vieni
vyrai, nors 36‘J unijų narių
yra moterys. Tos tarybos
praeitos savaitės posėdy
valstybės ir miesto tarnau
tojų unijos atstovė įnešė pa
siūlymą, kad vykdomojoj
taryboj būtų dvi moterys ir
kad tas būtų įrašyta į įsta
tus. Pasiūlymas vos vos ne
buvo priimtas. Reikia many
ti, kitas moterų mėginimas
bus sėkmingesnis.

<Tesinv®‘
G ražui i en e i lyg kas peiliu širdin būtų smogęs. Įdėbiai sužiuro i Oną ir ilgai ilgai žiūrėjo. Jos žvilgsnis vis
labiau giliu priekaištu virto. Ona sutiko šį žvilgsnį ir jai
ėusppaudė širdį. Negalėjo žodžio ištarti, negalėjo kvapo
KAS GALĖS BALSUOTI?
šis moterų 4»urys dalyvavo LSS suvaž iavime rugsėjo 4 d. Pačioje kairėje
atgauti. Ir staiga jai toji troba pasidarė tokia pat, kokią
Margareta Michelsonienė, buvusi ilgametė Keleivio Moterų Skyriaus redakto
ji paliko išvažiuodama Amerikon, tėvai pasidarė tiek pat
46 valstijose teisę bal
rė. trečioji iš kairės Bronė Spūdienė, L SS centro komiteto iždininkėMOTINAI 10 METŲ,
meilūs ir malonūs, kaip jai išvižiuuojant. Kaž koks gilu
suoti
turi abiejų lyčių pilie
TĖVUI —12
moje nustelbtas jausmas iškilo krūtinėje, lyg lietuviška
čiai, sukakę 21 metus. Gedžiaugsmas didėja.
SPALIO NAKTIS
širdis būtų atgijusi. Ir graudu pasidarė Onai. Kodėl, ko
Kas kenčia dėl maža Jugoslavijos sostinėj 10 orgia ir Kentucky tą teisę
dėl ji mamai neparašė, kad atvažiuojanti, kam ji šaltai
kraujystės, tas. tegul valgo metų mergaitė pagimdė sū turi 18, Alaskoj 19 ir Ha
Spalio naktis šilta į veidą man kvėpuoja.
tyrinėjo tėvą ir motiną, kam ji savo apsilankymu sudaro
nų. Tai antrasis vaikas. vajuose 20 metų piliečiai.
saldžias vynuoges.
Kalvų papėdėje — Vilnelė vyturiuoja.
Visur reikia pasitikrinti,
jiems smūgį.. .
O kas nori pridėti savo Vaiko tėvui 12 metų. Moti ar esi į rinkikų sąrašą įra
Žemai — pilkšvuos ūkuos — pabirę miesto žiburiai
—Tai tu, vaikeli; būsi Onutė?—lėtu balsu pratarė
svorio, tas turi valgyti vy na prieš 2 metus pabėgo šytas.
Lyg durų tūkstančius — nematomas — atidarei
motina ir jos priekaištingas žvilgsnis staiga sušvelnėjo.
nuoges ar gerti vynuogių nuo tėvų ir* susituokė.
Ir pamatei, kaip ieško, myli, nerimauja,
sunką ir valgyti viską, ko
Sušėelnėjo taip netikėtai, kad Ona pasijuto lyg jai vinį
Kaip tiesia tuščią ranką ir tiesia pilną saują,
tik širdis trokšta. Tik nie Paklusni moteris valdo nepa- Sunku net verkti, kai širdį
iš širdies kas būtų išlupęs. Galva jai apsvaigo ir ji sukri
I spaudžia.
Kaip šypsosi ir verkia, pyksta ir bučiuoja,
kuomet negerti vandens ar klusnų vyrą.
to ant suolo tik spėdama ištarti:
Kaip vieną aistrą didelę nešioja:
ba arbatos rengentis vy MOOMaracsczc^c-oecc-^oeeo^oc^oeooMaooooeoeoeoeooc
—Mamyte, mamyte!
Surasti savo tikrą vietą
nuogių valgyti arba tuoj
Gražuliai šokosi Oną gaivinti. Uždėjo jai ant galvos
Ir išdainuoti savo dainą.
jų pavalgius.
šaltu vandeniu sušlapintą skarelę, o tėvas, ištraukęs iš
Ir skundžiasi, ir gailisi savęs ant gruodo kieto,
V. Funkienė
spintelės buteliuką ‘•štinkspiiičio,” jai po nosimi pakišo.
O smėliuku puriu beeidami uždūsta.
Ona atsigavo. Ilgai Gražulienė ją migdė ir kuo švelniau
KOMUNISTIŠKA MEILĖ
Ir nenustodami — tylėdami ir šaukdami — vis eina eina .
ji su Ona apsiėjo, tuo skaudžiau Onai širdį gėlė.
Ir saulės traukai — nesuvokdami — paklūsta.
LIETUVA BUDO. Stepono Kairio ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio
Ryto metą Ona išvažiavo pas daktarą, šis patarė
Mes esame pripratę gal-j labai vaizdžiai ir j der iai parašyti istorinis romanas iš žemaičių krik
Spalio naktis šilta į veidą man kvėpuoja.
što laikų, kieti apdarai .... $3.50
kaip Lietuva kėlėsi
nesijaudinti ir gal geriau kokią savaitę iš tėvų išvažiuo
voti, kad tokie dalykai, i atsiminimai.
iš miego. geriausia dovana kiek
Pabirę žiburiai kalvų papėdėj po ūkais pilkšvais,
viena proga, 'našiais kietais vir ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų
kaip meilė, teisybė, grožis šeliais.
ti. Tai būsią geriau ir jai ir motinai. Taigi Ona nuvažia
iliustruota, 416 puslapių,
Kas pasakys, kad aš viena ant kalno po aukštais klevais ?
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
nieko bendra neturi su poli didelio formato. Kaina .... $5.50 lis
vo pas Palubius į vyro tėviškę, o iš ten į Kauną ir grįžo
453 psl. Kaina .................... $4.50
Aš ten, aš su visais — verkiu, nerimstu ir kvatoju .. .
tika,
bet
komunistinėj
Ki

tik už poros savaičių. Ona jautė, kad ji prarado tą nepa
DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
nijoj kitaip galvojama.
Janina Degutytė
prastą artumą tėvams, kokį ji pajuto tą vakarą, bet iš ki
minimai, 464 psl., kaina... .$0.00
Teisybė, ir ten yra tokių,
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
tos pusės ji buvo artimesnė negu išvažiuodama iš Ame
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
kurie
sako,
kad
grožis,
tei

menės santvaika ir kodėl ji dar
nimų antroji dalis, 592 puslaniaL
rikos. Lyg jos amerikoniška širdis būtų suartėjusi su lie
GYDYMAS
Jeigu Jūs norite per vie sybė ir pan. yra virš klasių Kaina ......................................... $6.00 keisis. Kaina ........................ 25 Ct.
tuviška ir abi galėtų sugyventi viena kitos nčnuštelbdaJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kaz
VYNUOGĖMIS
ną savaitę numesti 8-10 ir politikos, "bet jei tie kur ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko i- IŠliškio
meistriškas aprašymas, kaip
mos. Gražulienė atidarė skrynias ir parodė audimų riti
atsiminimai, 477 psl.. kai
svarų- savo svorio — tai tu išdrįsta tokią nuomonę vie domūs
karai einant prie gaio tūkstančiai
na .......................................... $5.00.
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
nius; parodė rankšluosčius, įvairiais raštais išaustus,
Ir Jūs tikrai žinote pasa rite valgyti kasdien 3 sva šai pareikšti, gauna tokios
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00
PASAULIO
LIETUVIŲ
ŽINYNAS
parodė plonas drobes ir švarius lovų užklotus.
kėčią apie lapę, kuri, ne rus vynuogių ir, deja, tik pylos, kad kitą kartą bijo paruošė Anicetas Simutią, daugy SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų
be žinių lietuvių i anglų kalbomis
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
—Visa tai Tau, dukrele, išaudžiau kraičio. Pati jau galėdama pasiekti per auk rūgščios rūšies! Nič nieko išlysti su savo teigimu.
apie lietuvius visame pasaulv.
Nei
meilė,
nei
grožis,
nei
kito
nevalgyti
ir
nęgerti.
štai
augančių
vynuogių,
pa

464 psl. Kaina ....................... S6.50 BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
na išvažiavai, nespėjai išsiausti. Norėjau Tau atiduoti,
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
teisybė
negali
būti
atskirti
sakė,
kad
ji
jų
nenori,
nes
Tik
3
svarus
rūgščių
vynuo

LIETUVIŲ
DAINOS AMERIKOJE,
bet nežinojau kaip siųsti, o pati neatvažiavai atsiimti.
miją. Kaina ............................. $2.25
surinko ii- suredagavo Jonas Ba
nuo
politikos.
Ir
grožis
turi
gių
per
dieną
laike
vienos
tos
vynuogės
yra
per
rūgš

lys,
472
daines
su
gaidomis.
Ang

Man skaudu, dukrele, kad ne iš namų ištekėjai, kad ir už j
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
liškai duotas kiekvienos dainos
tarnauti
proletariato
tiks

savaitės.
čios.
Nagi
mes,
rodos,
da

sų rašytojos pirmojo karo meta
pažįstamo, mums žinomo. O kaip, vaikeli, ar jis Tau ge
turinys, todėl tinka dovanoti ir
Amerikoje parašyti vaizdeliai su
lams.
Kas turi silpną skilvį, te
lietuviškai nekalbantiems, įrišta
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
ras vyras? O kodėl vaikučių neaugini? ... O gal dar su- | bar beveik visur galim “pa
Ką viena klasė laiko tei 326 pusi. kaina ....................... $5.00 kaina ......................................... 50 Ct.
siekti” vynuoges rūgščias gul geria pusantro literio
lauksi ir man anūkus užauginsi ...
1 bei saldžias.
LT ETT "VA, parašė M. Gim
vynuogių sunkos per dieną. sybe, kita klasė vadina ne MAŽOJI
butienė, J. Giml utas. J. I.ingis, J. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
—Nežinau, nežinau, mama. Kam Tu audei, kam vi
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl..
Vynuogės labai sveika ir Žinoma, ne viską iš karto, teisybe.
Amerikos lietuviams, 144 pusla
kaina
...........
..........................
$5.00.
sa tai man laikei per tiek laiko. Mes nusiperkam visa ga su jomis daug ko galima bet padalinti tą kiekį visai
pių. Kaina ................................ $1.00
Iš pagrindų negali būti
BŪDAS IŠMOKTI ANG
tava, Amerikoje tas nėra brangu. Jei Tau nereikia, ati padaryti savo sveikatai.
dienai. Po tokio vynuogių įvairioms klasėms bendro LENGVAS
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
trijose dalyse, kiekviena dalis po
angliškai
mokytis,
duok Magdutei, ga! jai pravers.
Ta, kuri nori suliesėti, gydymo žmogus numetęs jausmo. Net negalima įsi dedantiems
$2, ara visos 3 dalys ........... $6.00
duoda ištarimų, angliškus pasikal
—Magdutė savo kraitį gavo,—Gražulienė atsakė,— numesti kiek svorio, ne tik savo svorį nesijaus nė kiek mylėti kitos klasės asmenį. bėjimus. Kaina ...'............ 75 Cnt. NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
LITHUANIAN
M. Michelsonienė, 250 Įvairių lietu,
o šitas yra Tavo. Nesvarbu, kad gali pirkti, svarbu, kad nepakenks savo sveikatai, pavargęs, bet atbulai — Buržuaziška meilė iš pagrin MARLBOROUGP'S
SELF-TAUGHT. m. Inkieiė, ge
viškų ir kitų tautų valgių receptų,
do
skiriasi
nuo
proletariškos
ras vadovėlis lietuvių kalbės mo
Tavo motinos išausta. Tokių tikrai niekur negausi pirk bet kaip tik ją labai page beimant taip daug vynuogių
132 poslapiai, kaina............. .. $1.25
kytis angliškai kalbančiam, 144
meilės.
Tas,
kuris
pamėgrins
—
gali
dabar
drąsiai
cukraus,
savijauta
gerėja,
POPIEŽIAI
IR LIETUVA, kunigo
ti . . .—įsakmiai Gražulienė kalbėjo.
psl., kaina ............................ $1.25
M. Valadkos parašyta knyga, 250
džiodamass
buržuazi
š
k
ą
pajėgumas
ir
gyvenimo
vynuogėmis
gydytis.
Ona pasirinko kelis rankšluosčius, porą uždangalų.
puslapiu. Kaina .......................... $2.50
SOCIALIZMO
meilę dėl jos visa ko atsi DEMOKRATINIO
PRADAI.
Populiari
ir
naudinga
Vartė kitus ir klostė, jais gėrėjosi, bet labiau motiną nu kiavo. Miestelyje krautuvės atrodė nušiurusios ir prekės sako, yra tikras reakcionie knyga šių dienų klausimams su A KISS IN THE DARK, J. Jazmino
anglu kalba sodrūs vaideliai. Kai
raminti norėdama. . .
negausios. Pinigai buvo sunkiai uždirbami ir doleris bu rius. Proletariška meilė pa prasti. Kaina ........................... 50c. na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00
ATEINA RUDUO. Ma
—Mama. aš negaliu pilnas skrynias Amerikon vež vo malonus svečias. Visi klausinėjo, kaip tie doleriai ten siduoda revoliuciniams rei MIŠKAIS
riaus Katiliškio romanas. 514 psl.. ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
tis. Duok Magdutei nuo manęs, jei jai ko nors reikia. Ki Amerikoje uždirbami ir daug kas apgailestavo, kad Ame kalams ir remiasi aukšta kieti viršeliai Kaina........... $5.00.
manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00
tas man gali ir toliau laikyti, jau taip ilgai išlaikiusi. Kas rikon dabar negali patekti. Ona jautė, kad jau ji nuo čia komunistiška dora.
NEMUNO SŪNŪS. Andriau* Valncko romanas iš 1935 metų Suvalki VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
Taip
moko
naujieji
Kini

gali žinoti, gal su laiku, kada su Juozu atvažiuosime ap yra atitolusi ir nunešta kitur, kaip sėkla toli nuo medžio.
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380
ko
mokslas? Kaina........... 25 Cnt.
jos
komunistiški
apaštalai.
sigyventi. Tai raštų gražumas, kaip, mamyte, moki taip
(Bus daugiau)
psl. Kaina................................ $3.00.
SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOL
gražiai austi . . .
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valu«ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
Pakalbinkim
draugus
ir
ko romano antroji dalis, 426 pus
jausiomis žiniomis papildyta tuo
—Ir tu gi ažiai austum, jei norėtum, vaikeli; jei ne
kaimynus užsisakyti “Kelei lapiai. Kaina ............................ $4.00 klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.
ŽVAIGŽDELĖS GLAUDŽIASI PRIE ŽVAIGŽDĖS
gali vežtis, tegul čia būna ir tegul tavęs laukia. Tai būtų
vį.” Kaina metams tik $4.00 LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
gera, kad abu su vyru čia atvažiuotumėt . . . Čia širdis
meninių formų nlėtoiimcsi pagrin
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
nas. Kaina ............................ 25 Cnt.
jums atsigautų ir greitai tėviškėje vėl prigytumėt O kaip
ga su daugvbe paveikslų, gerame
AR TAI SKRYBĖLĖ?
pop’ariuje. Kaina ................... $8.50 TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ.
Jurgis ir Jonas? Ar tikrai jie jau nebenori Lietuvon atva
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas
SIAURUOJU TAKELIU, K.
B.
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
žiuoti? . .
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve JUOZAS STALINAS, arba kaip
—Nori, kur nenorės. Bet, žinai, mamyte, kaip yra.
nimo. 178 psl., kaina........... $2.00
Kaukazo išpoois buvo pasidaręs
Kai įsitrauki į darbus ir reikalus, nėra kaip nuo jų atsi
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
TTKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ
traukti. Jonas nori važiuoti mokytis ir mano iš valdžios
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
vos socialdemokratų raštai dėl bol
kiek pinigų tam gauti. Mat, valdžia duoda tiems, kurie
mo istorija ir valdyme praktika.
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
T.abei daug informacijų, 96 psl.
voje. Kaina............................ 25 Cnt.
kariuomenėje karo metu tarnavo. Mes ir prišelpsime, jei
Kaina ..................................... 50 Cnt.
jis taip labai nori mokytis. Jurgis gal ir atvažiuotų, bet,
SOCIALDEMOKRATŲ
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS LIETUVOS
PARTIJOS PROGRAMINES GAI.
PINIGAI,
parašė
.Tonas
Karys,
la

sakosi, dabai visokių reikalų turis, kurių negali palikti,
RES, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.
bai daug paveikslų, 255 psl. gera
popiera.
Kaina
.......................
$5.00
ir, atrodo, gerai uždirba.
VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
—Taigi, matyt, kad uždirba. Vis ir mums prisiunčia,
AP. ROMOS POPTEŽTITS YRA KRI
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00
STAUS VIETININKAS? Parašė
kad jį Dievas laimintų, bet, vaikeliai, ar jau jums nega
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
pažinti. Kaina ....................... $1.20
seniausių laikų iki Lietuvos ne
na? Užsidirbote ir grįžkit visi atgal. ..
priklausomybės galo 1795 metais.
MTLŽINO
PAUNKSMft,
Balio
Sruo

Parašė Jonas Karys, daugybė pa
Ilgai aiškinosi ir tarėsi, bet nieko negalėjo sutarti.
gos trilogiška istorijos kronika, 73
veikslų, 396 psl., geras popierius,
psl..
didelio
formato,
gera
popie

Motina negalėjo suprasti Amerikos gyvenimo, o Onai
kaina ......................................... $10.00
ra, kaina.................................... $2.50
gyvenimas Lietuvoje jau kitaip atrodė. Vaikščiojo Kauno
ALTORIŲ SESELY. V. Futino-MyKODĖL Aš NETIKIU J DIEVĄ?
kolaičio romanas trijose dalyse.
gatvėmis, žvalgėsi krautuvėse, lankė įstaigas, svečiavosi
Atvira nuomonė, idomūs argumen
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
pas pažįstamus, bet viskas kitaip atrodė. Valdininkai kal
dėjo kunigystė* dėl moterystės.
ANGLŲ-LIETUVIŲ
KALBŲ
ŽODY

Visos trys dalys jrištos j vieną
bėjo lietuviškai, bet atrodė labai išponėję, žmonės gra
Bobe Hope žinomas komikas pradeda naują televizi
NAS. virš 20,000 žodžių, 368 pus
knygą, kieti viršai, 631 puslapis.
lapiai, kaina ........................... $4.00
Kaina ..................................... $6.00.
žiai puošėsi ii-, atrodė, neiūpestingai vaikščiojo, jų kalba
jos sezoną su pradedančiomis kilti žvaigždutėmis. Pa
atrodė kitokia ir galvosena jai svetima. Kaime tie patys
veiksle matome Carol Christensen (kairėj) ir Laura
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
Taip, tai skrybėlė, kuri
žmonės kalbėjo su ja kaž kaip kitaip negu savo tarpe.
Shelton. Hollywoodo ‘žinovai’ nusprendė, kad jos atei
pritinka 200 metų senumo
KELEIVIS
Turguje žmonės stovinėjo ir labiau žmonėjosi negu pretyje skaisčiai Svies Hollywoodo padangėj.
636 E. Broadwax
------- i—
muitai.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

k

Puslapis septintai

KELEIVIS ,S0. BOSTON
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kaip aguonos sėjamos—au atrodo, nėra tvarkoje. Vis
ginamos.
Jie ir šoko, daina tai mažmožiai, bet ateityje
VIETINES ŽINIOS
vo ir patys pianu akompo šalintini, norint kad visi
svečiai būtų patenkinti.
j Pabaltiečių Draugija Lat- navo.
Mirė dr. B. Kalvaiti*
Mirė Dom. A. Zaletskas
Banketui gražiai vadova‘ vių Spaudos Draugijai ben i 6 skautės pakankliavo
V. Požėlos paskutinės
i lyje 1918'm., kada tapo pri15 dalykus, o 7 jų padainavo 1 vo stud. R. Bričkus, menine
valandos
'siekusio advokato padėjėju.
Spalio 7 d. staiga mirė
Baigdami šį numerį ga- dradarbiaujant spalio 9 d. porą dainelių.
dalimi rūpinosi ir ją tvarkė
zin°Įp° ą
ai~
XT
. . . , . ....
į 1922 m. buvo pakeltas pri- Bostone plačiai žinomas lai- vome žinią, kad pirmadie-'
Adelėj pra- siekusiu advok£u Kaune, dotuvių direktorius Domini- nio rylą mirė dr. Brunonas •^inkejo Knsjanis Barons Ateitininkė Audronė Ba- Ona Ivaškienė.
Ž—tis
dėjusio eiti Adelaidės Lie
“Velionis buvo ilgametis kas A. Zaletskas. Velionis Kalvaitis, kurį prieš 2 savai- £imimo 12o metų sukaktį, rūnaitė paskaitė savo kūri
tuvių Žinių” redakcija spa Advokatų Tarybos narys. antradienį laidojamas iš sa- ti buvo ištikęs širdies smū- Esame rašę, kad Barons dar nėlį.
Grįžo ii ligoninės
lio 1 d. numery pirmajame Po Mykolo Šleževičiaus vo namų koplyčios 9 vai. ry- gis.
praeitame šimtmetyje surin { Parapijos mokyklos 7
mergaitės
smuikais
pagriepuslapy rašo:
mirties jis buvo išrinktas to. Velionis paliko liūdesyje , Nuoširdi užuojauta velio- ko kelis šimtus tūkstančių
Praeitos savaitės gale
”Š. m. rugsėjo 21 d. va Advokatų Tarybos pirmi žmoną Frances, dukterį nio žmonai, broliams ir se- liaudies dainų ir vėliau jas žė 2 dalyku, akomponavo J.
Kačinskas.
Marija Mokienė ir Adelė
i išleido 6 tomuose.
kare Karališkoj Adelaidės ninku ir tose pareigose iš Eleonorą, dr. Galės žmoną, šeriai.
Onos
Iveškienės
vadovau?
Pranešimą
apie
Barons
Ausiejienė
grįžo po opera
Ligoninėj mirė žymus Lie buvo iki 1940 metų, kada ir vieną anūkę.
padarė Ojars Kratins, kuris jamas Tautinių šokių Sam cijos iš Nevv England ligo
tuvos atgimimo veikėjas ir su šeima pasitraukė į Vo
Velionies šeimai reiškia
Mirė
Juozas
Davis
Harvardo universitete ruo būris (viso 12 porų) pašo ninės ir sveiksta namuose.
aktyvus valstybininkas Vla kietiją nuo bolševikinio me mūsų gilią užuojautą.
šiasi daktaro laipsniui. Me- ko 2 šokiu.
Linkime ligas pamiršti.
das Požėla.
tvano.
'
Svarbu
ne
programos
ko

Spalio
1
d.
Bridgevvatery
ninę
dalį
atliko
sopranas
“Kaip jau anksčiau esa
Lankėsi viešnia
“Visas velionies gyveni
savo namuose mirė Juozas Marija Lambergs, jai akom- kybė, bet kad ją jaunimai Pažinsi medį iš jo vaisių.
me informavę, Vladui Po mas buvo skirtas Lietuvai
iš Filadelfijos
Davičikas-Davis, senas Ke ponavo Mara Effers. Buvo senimui atliko, kad jauni
žėlai buvo padaryta sunki pilna to žodžio prasme. Jo
leivio skaitytojas. Palaido- nuotaikingai padainuota 9 mas buvo Įtrauktas į lietu
skilvio operacija, po kurios lietuviška veikla prasidėjo
Paragink savo bičiulį Ke
Praeitą ketvirtadienį karspalio 3 d Pine Hjl, ka.
višką daibą. Gerai padarė leivį išsirašyti — ilgais žie
ligonis pastebimai stiprėjo. Mintaujos gimnazijoj, da- tu su Michelsonais mus ap- pįnėse W. Bridgevvatery su dainos.
Pabaltiečių Drau gijai banketo rengėjai taip suma mos vakarais turės gerą
Gydytojai ir velionio šeima vusioj Lietuvos laisvės ža ^an.kė P"lė Eliza Lucmskai- bažnytinėm apeigom.
šiuo metu vadovauja inž. nę.
draugą.
džiaugėsi, kad jis iš ligoni- dintojų branduolį. Ir ta jo tė-Williams, buvusi ilgus
Velionis Juozas paliko di- Vytautas Izbickas. Į minėji
Dabai*
svečiai
sodinami
nės netrukus bus išrašytas veikla nenutrūko iki pasku- metus Bostono miesto Ilgo- deliame nuliūdime žmona
prie staliukų po 10 asmenų.
ir grįš sveikas namo. Net į tinęs jo gyvenimo dienos. ranės slaugių viršininkė. Ji Anelę <Juodyčią), dukterį mą atsilankė negausus bū- Stalai apdengti audeklinė Į IšNl'OMOJU KAMB. FLORIDOJE
ntvio Atvejų
A a • atvejais
_ 1_____________
ir mirties dienos popietyje
į Floridoje išnuomoju 4 kambarių najis buvo išėjo į pensiją ir dabar gy- ■ Anele Balkus ir jos vyra įys, beveik vieni latviai.
mis staltiesėmis, o ne popie ■ m ūką su baldais, lovos skalbiniais ir
jis kartu su šeima planavo persekiojamas vien dėl to, vena Filadelfijoje. J Bosto- jUOZą Brdigewatery, ir du
kitkuo. Žiemų šildomas trazu, vasa
rių. Šį kartą buvo papuošti rą
vėdinamas elektra. Galima nuoateities užsimojimus, o jį kad lietuviškus reikalus sta ną ji atvyko savo pažįstami} sūnus Martyną BridgwateBuvo gražus pirmasis
I moti ir atskirais kambariais. Prieš 1
medžių
šakelėmis,
kurių
la

lankiusiems pažįstamiems tė pirmoj vietoj.
i lapkričio (Nov.) rašykit: Mrs. Marrudens banketas
aplankyti
pai jau nudažyti rudens I ta Diamond, 272 Oak Št., Shrewsry ir Juozą Brocktone, taip
reiškė pasitenkinimo vis ge“Jo lietuviška veikla
Mass., o po lapkričio 1-os raP-lė Williams yra kartu
spalvomis. Visa tas čia su |Į būry.
šykit šiuo adresu:
rėjančia sveikata. Tačiau į- tremties dienomis yra glau augusi su M. Michelsoriiene, pat brolio sūnų Joną DaviSpalio
9
d.
L.
Bendruo

Mrs. Marta Diamond
vyko taip, kaip lietuviškoj džiai supinta su pogrindžio paskutinioji išmokė ją ir čiką Waterbury ir 6 anūkus. menės Apylinkė pradėjo ru darė daug malonesni vaizdą
165 SOth Avė. No.
ir geriau nuteikė, negu se
Į šį kraštą velionis buvo at
St. Petersburg, Fla.
išminty kad sakoma — žmo- judėjimu, pradėtu Berlyne j lietuvių kalbos, nes namuo- vykęs prieš 47 metus, buvo dens didžiųjų banketų eilę. nojoje salėje. Tik kodėl ne
gus šaudo, o Dievas kulkas 1940 metais.
se buvo mokama lenkiškai. kilęs iš Alytaus aps. Stak Jis buvo visais žvilgsniais padėta ant stalų prietaisų
VIETA PENSININKAM
gaudo — tos pat dienos va
geras. Svečių buvo pilna di buteliams atkimšti, pergarsi Reikalinjras seno amžiaus vyras ar
“1949 m. velionis kartu Lenkiškai ji jau pamiršusi, liškių miestelio.
moteris tarp 65—75 metų gyventi
kare Vladas Požėla tyliai su šeima atvyko į Austra o lietuviškai kalba be jokio
džioji L. Piliečių D-jos salė. buvo plokštelių muzika va pas
seną moterj. Kambarys ir val
Tegul
jam
bus
lengva
il

atsiskyrė su šiuo pasauliu. liją ir visą laiką išgyveno akcento.
dykai. Visokios daržovės. Mote
sėtis svetimos šalies žeme Buvo ir iš gana toli: Klei karienės metu, mikrofonas, gis
ris turi negerti ir nerūkyti. Rašyti:
za iš Chicagos,,'dr. P. Vilei
“Kartu su gedulu ap Adelaidėje. Jis buvo vienas
Kitais metais ji su savo lėje.
Mrs. Ant. Gulb'nier.ė
33 School St., W. Hanover, Mass
šis
iš
Waterbury,
V.
Mačys
gaubta velionies šeima, jo iš Teisininkų Draugijos seserimi rengiasi ilgai ke
Korsp.
cwHK«wmra«ei!ti
iš Worcesterio, kurie tarė ir APLANKYK TSSR
artimiausiais ir gausiu prie- steigėjų, aktyviai jungėsi lionei į Europą.
sveikinimo žodį. Buvo sve
teliu būriu, išsisklaidžiusių. prie Krašto Garbės Teismo
Specialiai Žemos Kainos
TRUKŽOLĖS
Pagerbs
prof.
I.
Končių
čių
ir iš Norvvoodo, Brock 17-os dienų EKSKURSIJOM
po visą pasaulį, mes lenkia-Į organizavimo ir buvo ilga Dorchesterio Moterų Klubo
Trukžolių šaknis
tono ir kitur. Prof. I. Kon tiesioginiai jetu i MASKVĄ
me galvą prie naujai supil- f mėtis jos narys. Jis yra ir
susirinkimas
nuo patrūkimo, po
Akademinio Skautų Są čius pasakė trumpą kalbą
to kapo ir giliai tikime, kad, vienas iš Adelaidės Lietukrūtine skaudėji
jūdžio
skyrius
spalio
16
d.
apie
Bendruomenės
reikšmo,
oalengvina atCOSMOSGRUPĖS
neilgai trukus
tremties , vių Sąjungos steigėjų. Prieš
Įvyksta šį ketvirtadieni,
kosėjimą,
suteikia
4
vai.
popiet
Tautinės
S-gos
mę,
meninę
dalį
atliko
vieIŠVYKSTA
KAS
MĖNESĮ
spauda nuodugniai apž- ■ Sąjungos įkūrimą jis va- spalio 13 d. 7:30 vai. vak.
prakaitavimą
ir
velgs Vlado Požėlos pro-dovavo apylinkės valdybos So. Bostono Lietuvių Pilie namuose rengia seno skautų nas jaunimas. Viso labo jo- PAVIENIAI VYKSTA KASDIEN
priduoda geresnį
_
VSCSSjr T « T AFt oemnnvo
S V H F <13
apeviu}.
uuktyVauS ir turiningo gy" Sn.ii bai ik amams nrKii rvo- čių Draugijos patalpose. Vi VAllčAin nrnf Tornn ICon/nonc i n rl
LANKYK
MIESTUS
$3.00.
pagerbimą.
Ta
proga
jam
Lituanistinės
m
o
kyklos
misijai.
venimo kelius.
sos narės kviečiamos daly
arba
bus įteiktas Geležinio Vilko mažiukai (viso 20), Onos
Laukinių Žemuogių Lapai
“ Paskutiniu laiku jis rū- vauti.
'Mums. adelaidiškiams,
APLANKYK SAVO GIMINES
nuo kruvino viduriavimo, nak
ordinas.
‘
Ivaškienės
paruošti,
parodė,
išgyvenusiems ir išdirbu- 'pestingai ruošė savo atsimiValdyba
Smulkiau informuokis
tinių prakaitavimų, gydo užsisiems kartu su juo dešimtį į nimus ir jie turėjo būti iš
senėjusias
žaizdas ir valo krau
■
XX «
TRAVEL
COSMOS
BUREAU ją. Svaras 52.00.
NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI į
tremties metų, šis mirties leisti dviem tomais Jungti- Našlių banketas artinasi
šmėkštelėjimas padarė tik- į nės Amerikos Valstybėse,
Mes nesiunčiam per C. 0. D.
• VYRU ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamušalu, juodos ar
45 W. 45th St.,
rudos spalvos, dydis nuo 36 iki 42 .......................................... $33.00 1
rai gilią žaizdą širdyse”., Tačiau kaip mus dabar inŠių metų našlių banketas
Alexander’s
NEVV YORK 36, N. Y.
dydis virš 42 numerio .............................................. $37.00 !
Kitame „ušlany trumpai/?™“0^ ve!‘onies “ima- jau nebe už kalnų. Jis įvyks
395
Broadvray
• VYRŲ 3/4 ILGUMO ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
Tel. Orele 5-7711
šalu, šone užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos
p
K atsiminimų jis nespėjo ga- lapkričio 6 d. Baliaus ren
South Boston 27, Mass.
dydis nuo 36 iki 42...................$61.00
ambudmtas vėtomo gyve- lutinai
Kiekvienu
dydis virš 42 numerio...................$70.00
gėjos
jau
ruošiasi,
laikas
ir
nimas*
• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis
atveju jie verti didelio dė banketo svečiams atsiminti
nuo 36 iki 42 ................................. $95.00
‘Steigiamojo Seimo na mesio”.
virš 42 numerio............................. 106.00
COSMOS PARCELS EXPRESS
tą dieną ir vietą—So. Bos
•
GRYNOS
VILNOS
MEDŽIAGOS
ŽAKETAI
su
TIKRU
AVI

rys ir vidaus reikalų minisTame pačiame laikrašty tono Liet. Pil. Draugijoje.'
NIUKO pamušalu, 3/4 ilgumo su TIKRU KAILINIU KALNIERIU, tamsių spalvų, dydis nuo 36 iki 42.........................$98.00
teris Mykolo Šleževičiaus i parašyta, kad į Centinial
CORPORATION
virš 42 numerio.................... $110.00
ministerių kabinete.
i kapus velionį palydėjo gau- štiš, Apylinkės valdybos
(Licenced by INTOURIST)
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $15.00
“Jis buvo vienas garsiau-' sus būrys adelaidiškių, ten vardu Jasiūnas ir Adelaidės
• TROPALINAS, naujai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia
PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JCSŲ DRAUGAMS IR
ga, juoda ar plika, 1 jardas 54” platumo ............................. $4.15
GIMINĖMS Į BET KURIĄ SSSR DALĮ
siu Lietuvos advokatų. Ad- atsisveikimo žodį tarė Tei- Lietuvių S-gos valdybos
• Moterų DIRBTINIO ZAMŠIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu,
Siuntiniai
Apdrausti
•
Pristatymas Garantuotas
vokatauti pradėjo Petrapi- sininkų Dr-jos pirm. Plok- vardu Raginis.
labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos ............................. $38.00
Paminėjo latvių
dainų rinkėjų

AUSTRALUA

▼

Pasinaudokite patikimu,

mūsu

kruopščiu ir greitu

firmos

patarnavimu.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RUSIJĄ,
LIETUVĄ, UKRAINĄ, GUDIJĄ, LA TVUĄ,

ir kitas respublikas

ESTUĄ

Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 100% garantuoja siuntinių pristatymų.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 6*7 savaites (oru paštu
per 7-12 (Venų). Mūsų ištaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At*
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių oersiuntimą.

Tel. CH 3-2583

Atidaryta kasdien nuo 9 iki 6^ sekmadieni*;* "n# 9 iki 4 vaL po pietų. Tiktai vyriausioje įstaigoje

MCSŲ SKYRIAI:
AvenueJ39 Raymond ruua Wj iaz Franklin Avė.

141 Second
900 Literary Rd.
NEW YORK CITY
NEWARK, N. J. 1 HARTFORD, CONN. Cleveland 13, Ohio
TeL GR 5-7430
I Tel. MArket 2-28771
Td. CH 6-4724
Tel. TOwer 1-1461
332 Fillmore Avė- I 359 We«t Broadvrav I 11339 Jos. Campan 632 W. Girard Avė.
BUFFALO
6,
_
.
. N. Y. _BOSTON
.... 27, MASŠ. DETROIT 12, MICH. Philadelphia 23, Pa.
Td. MOhaark 2674 I Tel. ANdrew 8-5040 |Tel. TOamsend 9-3980 Tel. WAInnt 5-8878
2134 W. Chicago Ave_ CHICAGO 22, III., TEL.: DIckens 2-8232
3716 Sunset Bhrd. LOS ANGELES 26, Calif., TeL NOnnandy 5-9887

HARTFORD

HARTFORD

HARTFORD

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su Inturisto 1 eidimu veikianti siuntinių persiuntimo firma, kuri
siunčia įvairios sudėties siuntinius į Lietuvą ir k itus rusų okupuotus kraštus
*

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
643-647 ALBANY Avė. HARTFORD 12,

CONN.

Telef.

II. vjiviumu

VZ

VV

neiIIVIIJC.

• PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailių apsiaustai, neatskiria- _
mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00
pilnas apsiaustalo ilgumas ........... $99.00
• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. $71.00
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas............$75.00
• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FLEECE) medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū_
bams ar chalatams. 1 jardas 60” platumo ......................... $2.90
— o taipgi: medžiagų kostiumams, apsiaustams, žaketams, sukne
lėms, šiltiems šalikams, apatiniams ir kt.—
Mes galim dabar siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS, MO

SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
BAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU
Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sąrašo.

Lieerised by U S £ R.

NEW YORK 11, N. Y.

A^AAV

TOCIKLAMS PADANGAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
135 West 14tb Street,

VA*

CH 7-5164

Per eilę sėkmingų praktikos metų įsigijo gerų varda bei reputacijų sąžiningai ir greitai patarnauda
ma savo klijentams. Per šių firmų siunčiami siunti niai, pilnai apdrausti ir garantuoti, pasiekia adre
satų per 5-6 savaites, oro paštu—per 10-12 dienų. V isi mokesčiai sumokami čia pat, tokiu būdu gavė
jui nieko netenka primokėti.
_
_
. ....................................
Kviečiame aplankyti PACKAGE EXPRESS & TRA VĖL AGENCY, Ine. Hartforde ir Įsitikinti didžiu
liu pasirinkimu įvairiausių prekių, taip pageidaujamų už geležinės uždangos. Parduodame 24-40%
žemiau normalios kainos.
__
. .
, .
Atkreipkite dėmesį į mūsų specialinius STANDARTINIUS SIUNTINIUS ir jų žemas kainas:
1. 100% vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumam s su pasiuntimu tik už ......................................... $29.00
2. 100% vilnonės angliškos medžiagos 3 kostiumą ms su pasiuntimu tik už ......................................... $39.00
3. 100% angliškos vilnonės medžiagos 5 kostiumą ms arba 2 košt. ir 2 apsiaustams....................... $65.00
Minėtų standartinių siuntinių pristatymas gavėjui garantuotas 20 dienų laikotarpyje.
Per šių firmų užsakomi įvairūs muzikos instrumentai, siuvamos mašinos, elektriniai jvairus reikme
nys, taip pat ir įvairios sudėties maisto siuntiniai. Reikalaukite mūsų katalogų, prašom teirautis
apie kainas. įvairūs vaistei ra receptais čia užsako mi ir pasiunčiami adresatui. Pinigai siunčiami kursu $1.00 — 10 rublių. Kas negalite asmeniškai mus aplankyti, įvairiais siuntinių siuntimo reikalais,
prašome kreiptis laiškais į
_ .
_
.
PACKAGE EXPRE8S A TRAVEL AGENCY, Ine.
HARTFORDE, CONN.
Darbo valandos: kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 va k. Seitądien, ir sekmadien. nuo 8:30 iki 4 vaf p. p.

t

TAZAB
51 Roemir SL, CAMBRIDGE, Mau. Tel. KI 7-9705

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuvižkam daroui, auiclėja
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI 510,000-

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deiimčiai
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 patalpos iki >325 | mėnesi.
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRARA8T1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus Iki
gilioa senatvės.
Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rąžykite tokiu adresu:

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA
Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius
MŪSŲ SKYRIUS:

PASSAIC, N. J.
211 Monroe Street
DETROIT, MICH.
7300 Michigan Avė.
VVATERBURY. CONN. 6 John Street
PHILADELPHIA 41, Pa. 4925 Old YORK Rd.

Tel. PR 3-0979
Tel. VI 1-5355
Tel. PL 6-C766
Tel. DA 4-4401

Tel. RE 2-7163
SPRINGFIELD. MASS. 1716 Main St.
428 Springfield Avė.,
Tel. BI 3-1797
NEVV ARK 3, N. J.
39 Second Avenue
Tel. AL 4-5456
NEW YORK 3, N. Y.
Tel. DI 5-8808
600 Sutter Avenue
BROOKLYN 7, N. Y.
2222 W. Chicagro Avė.
Tel. BR 8-6966
CHICAGO 22, ILL.
25S3 W. 14th Street
Tel. TO 1-1068
CLEVELAND 13. Ohio
Tel M U 4-4619
99 Main Street
PATERSON 1, N. J.
126 4th Street
Tel. FO 3-8569
LAKEWOOD. N. J.
VJNEL*ND. N. J.
West Landis Avė. fGreck Orthodox Building)
1015 East Carson St,
Tel. HU 1-2750
PITTSBURGH 3. Pa.
Tel. SW 8-2868
174 Millbury Street
VVORCESTER. Mas?.
Tel. LO 2-1446
6 Day Street
NEVV HAVEN. Conn.
Tel. TR 3-1666
9350 Jos. Campau
HAMTRAMCK. Mich
Tel. FI 6-1571
SAN FRANCISCO. Cal. 2076 Sutter Street
GRAND RAPIDS, MICH. 414 Scribner Avė N. W. Tel. GL 8-2556
arba GL 8-2006
Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniais, šeštadieniais
ir sekmadieniais

—-»■ -i »■

.

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

* Biznio kortelių
* Spausdintų vokų
* Laiškams antgalvių
9 Programų ar plakatų
9 Bet kokiai pramogai biletų
9 Draugijoms įstatų ar blankų
“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

Dr. M. J. VINIKAS

“KELEIVIS”

307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

i

Puslapis ažtuntai

Nr. 41, Spalio 12,1960

KELEIVIS 30. BOSTON
LDD kortų vakaras

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
MICHALINA JUREVIČIUTfi-ANESTIENĖ. brangi ir
mylima žmona, molina ir sesuo, gimusi 1899 m. kovo 15 d.
Pasvalyje, mirė 1958 m. spalio 17
palikdama liūdinčius
vyrą Vilimą, dukterį Mildą, brolius ir ją šeimas—Antaną ir
Steponą gyvenančius Amerikoje, Vladą ir Juozą gyvenan
čius Lietuvoje, palaidota Mount Hope kapinėse Linden Grove
skyriuje, kapo nr 5551.

Lietuvių Darbininkų Drjos 21 kuopos kortų vaka
ras bus spalio 22 d Strand
Cafė salėje (376 Broadway).

rių priežasčių. Viena jų —
butas nuomai
perdaug ilgai “organizuotaIšnuomojamas 5 kambarių butas an
tį ame aikšte šeimai be vaikų su vi
Lai būna Tau amžina ramybė!
Lietuvių Moterų Klubo si”, nesiimta konkrečių dar
sais patogumais. Teirautis 64 *G* St.
rudens banketas bus šį sek bų.
Vyras, duktė, broliai ir giminės
So. Boston, 2-as aukštas. AN 8-6571.
Bostono
lietuvių
kolonija
madieni, spalio 16 d. 5 vai.
p. p. didž. L. Piliečių Klu yra viena šviesiųjų, bet Atidengs V. Putvio portretą
Sandaros Moterų Klubo
Benduomenė ir čia negyva.
bo salėje So. Bostone.
kortų vakaras šį šeštadienį
PRANEŠIMAS
Klubo valdyba, kurią su Jai pagyvinti pranešėjas
ŠĮ šeštadieni, spalio 15 d.
daro E. Vasyliūnienė, A. pasiūlė:
Tr utinės S-gos namuose
Sandaros moteiys ši šeš
Globė Parcel Service,
1. Draugijos Įstoja Į Ben 7:30 vai. vak. bus atideng tadienį, spalio 15 d. 7:00 kurios vedėjas yra J. Ado
Grinienė, M. Žiaugrienė, V.
Kulbokienė ir I. Galinienė, druomenę, Įpareigoja savo ta • Šaulių S-gos vado Vlado ■vai. vak. rengia kortų vaka
monis, praneša siuntėjams,
visų narių padedama, rū narius būti Bendruomenės Putvio portretas. Kalbės V. rą (whist party) Sandaros
kad užpirktas didesnis kie
pestingai banketui ruošiasi. nariais ir surenka iš narių Putvio vaikaitis A. V Man svetainėje, 124 F. St., So.
kis prekių dar pigesnėmis
Giaži išdabinta salė, ge mokestĮ;
ta'itas, kolegijos dėstytojas. Bostone.
kainomis negu iki šio), ir jos
2. Tos draugijos skiria
ra programa, kurią atliks
Meninėj dalyj Izidorius
Parengime bus gera dova- bus parduodamos savikaina
solistai, maloni šokių muzi bent vieną susirinkimą per V.syliūnas grieš Juliaus nų laimėtojams ir gardžių (norintieji galės patikrinti
ka, skanūs valgių patieka metus lietuvybės išlaikymo Gaidelio naują kūrinį.
j užkandžių visiems. Visus pirkimo sąskaitas), nes ši
lai tikrai sudarys atsilan reikalui;
Po programos kavutė.
^maloniai kviečia
Įstaiga nėra suinteresuota
3. Duoda kandidatą Į
kiusiems pakilią nuotaiką.
Komitetas
turėti
pelno iš parduodamų
Be to, bus vertinga loterija Bendruomenės Apylinkė s
Mišrus choras radijo
prekių.
%
valdybą;
ii* kai kurių netikėtumų.
Skatikas prie skatiko visada
programoje
Šiuo būdu siuntėjams su
Klubas palaiko tamprius 4. Bendruomenė rengia
pritiko.
sitaupys
daug išlaidų. Gali
ryšius su Bostono ir apylin bendras tautines šventes;
5. Bendruomenėj regis šeštadienį spalio 8 d. nuo
kės moterims, šelpia senius,
5:05 iki 5:30 vai. radijo
ligonius ir vaikučius Vokie truojami visi vietos vieši pa
SIUNTINIAI J LIETUVĄ
stotis WCRB transliavo Bo
tijoje ir, reikalui esant, at rengimai, kad tuo būdu bū stono Lietuvių Mišraus Cho
IR I KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
stovauja lietuvei moteriai tų galima išvengti supuoli re Įdainuotas 7 dainas (SaKviečiame visus naudotis greitu
mų.
kitataučių tarpe.
patarnavimu patikimos Įstaigos
sr
ausko,
Dambrausko,
Gai

Po pranešimo buvo gyvos
Bostono ii- apylinkės vi
delio, Banaičio. Žilevičiaus,
suomenė yra maloniai kvie diskusijos. Jose buvo iškel Brazio). Stotis žadėjo ir ki
Pristatymas garantuotas
ta
ir
ta
blogybė,
kuri
gal
čiama šiame bankete daly
Siuntiniai apdrausti
tą kartą i programą Įtraukti
vauti: praleisite idomiai ir daugiausia trukdė Bendruo choro dainas:
{Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokią daiktų pigiolinksmai vakarą ir tuo pa menės vežimui iš šunkelių
Kaip žinoma chorui vado [mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti
čiu paremsite gražų ir kil išsiristi — centro noras ap vauja komp. Julius Gaide riežtukų nuo $’.«5 »ž štuka. Siunčiame su Inturisto leidimu.
žioti ii- tas sritis, kurios jai
Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
nų Moterų Klubo darbą.
lio
.
Būtų
gera,
kad
ko
dau

nepriklauso, ir nesugebė
Koresp.
jimas surasti konkrečių dar giau lietuvių parašytų sto : General Parcel & TraveI Co., Ine į
čiai padėkos laišką už mūsų
bų ii- juos organizuoti.
dainų
transliavimą. Stoties 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040
Ir vietos Apylinkei rei
Kaip pagyvinti
Radio Station
kėtų numatyti aiškius dar airesas:
Bendruomenes veiklą
bus ir jiems visų jėgas telk V-’CRB, 750 South St., įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. JL 6 P, M.
V altham, Mass.
Tuo klausimu LB Apy ti, "buvo kalkinių nurodoma.
Šeštadieniais S A. M. - 4 P. M.
Po diskusijų 11 organiza
linkės valdyba spalio 1 d.
Organizuojasi lietuviai
buvo sukvietusi draugijų cijų atstovai pasirašė pa
respublikonai
atstovus posėdžio. Jame reiškimą, kad jų organiza
pranešimą padarė dr J. cijos Įstoja i Bendruomenę.
Sudarytas organizacinis TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE
Tos organizacijos yra šios:
Girnius.
Komitetas Nixonui Rinkti,
Jis pažymėjo, kad lietu Karo Veteranų “Ramovės” kurio priešaky stovi adv. Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengtą su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku
vybė yra pavojuje tiek pa skyrius, Dramos Sambūris, Zuzana Šalnienė.
UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
vergtoje Lietuvoje, tiek čia Vilniečių S-gos skyr., Tei
ŠĮ
penktadienį,
spalio
14
Amerikoje, todėl jos išlai sininkų S.skyr., L Tautinės d. 8 vai. vak. Tautinės S-gos
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
kymu reikia visiems sielo S-gos skyrius, Tautinių Šo namuose jis rengia susirin
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ
tis. Išliksime ilgiau tautiš kių Sambūris, Inžinierių ir kimą, kuriame kalbės Valkai gyvi, jei sugebėsime Architektų S-gos sk., Atei t-'bės sekretoriaus sūnus
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
kultūriškai aukščiau pakilti. tininkų Sendraugių S-gos Christian Herter Jr.
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš,
Bendi-uomenės uždavin y s sk., Moterų Klubas, Skau
kiems aliejinio kuro kostumieriams
organizuoti tą kultūrinę gy čių Baltijos Tuntas, Kultū
Nepamirškime
vybę, suvienyti mus kultū ros Klubas.
Ž-is
rinei veiklai, atlikti tokius
Nepamirškime, kad spa
TER
45 DORSET ST., DORCHESTER
lio 23 d. Lietuvių Piliečių
darbus, kurių nepajėgia at
J. Kleiviui yra laiškas
Naktį, Sekmadieniais ir šven- r;~==>
skiros organizacijos.
GE 6-1204
______
i Dr-jos salėj bus Balfo ban
tadieniais ŠAUKIT
I“®?
ketas,
kurio
globėju
yra
JAV Bendruomenei iki
Keleivio administracijoj;
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai Įtaisomi iš
pagrindų.
šiol nevyko darbo išvystyti yra laiškas, atsiųstas iš Lie t d v. Jonas Grigalius, o vyr.
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
taip kaip reikėjo dėl Įvai tuvos J. Kleiviui.
šeimininke Kotryna Nariaksienė. Banketo progra
moje
yra neseniai Lietuvą
DVI IŠSIGELBĖJO. VIENA—NE
•ankiusio Jokūbo Stuko fil
mas iš dabartinės Lietuvos
gyvenimo ir Balfo centro
reikalų vedėjo kun. L. Jan
kaus žodis. Visi kviečiami
Lietuviška Tikra Vaistinė
'rankete dalyvauti.
Rudens banketas

į

FORTŪNA FUEL CO.

R The Apothecary

M ichelsonai-Kapočia i
išvažiavo į Shenandoah

Margareta ir Stasys Mi'•helsonai ir dr. A. Kapo
čius su žmona išvažiavo Į
Shenandoah, P a., M ichelsonienės ir Kapočiaus
sesers ir kitų giminių aplan
kyti. Mat, M. Michelsonie::ė- Kapočiūtė ir dr. A. Ka
počius yra gimę minėtame
mieste.
Priešvestuvinč puota
F. Prakapaitei

nelaimingojo Bostone nukritusio j uostą lėktuvo
irnautojos Joan Iterry (viršuj kairėj) ir Pat Daišsigelbėjn iš skęstančio lėktuvo, o apačioje vieluka ištraukta iš vandens dar prisirišusi prie lėk» sėdynės, nuskendusi vadenyje- Iš viso nelaimėje

i 61 asmuo.

Spalio 15 d. Perkins pos
to patalpose Felicija Pra
kapaitei ruošiama priešvedybinė puota.
F. Prakapaitė šią vasarą
buvo išiinkta Stepono Da
riaus posto gražuole. Ji
'Ta Onos Ivaškienės Tautinių Šokių Sambūrio vado
vaujamo dalyvė. Lapkričio
13 d. ji išteka už John
Baras.

P; rduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų m
ceptus ir iširime vieus gatavus vaistus.
Turime vaistu ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
Jei reik vaistų—eikit Į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuel L. Rosengard, B- S.. Reg. Pharm.,
382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

ma pasirinkti Įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import. impilams medž.,
odų, megztinių, itališkkų ki
limų ir lovoms užtiesalų,
skarelių ir kt
(Skelb.) (—)

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390, West Broad wav, So. BOSTON 27, Mass.. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytu? siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.

PARDUODU ALIEJAUS KROSN?

RADUO PROGRAMA

Pigiu i parduodu aliejaus' krosnį,
mažai naudotą. Apžiūrėti po 6 vai.
vak. 15 Burrill Place, II-as aukštas,
So. Bostone.
(42

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

PARDUODAMI NAMAI

Dorchestery, geroj vietoj, 10 kamba
rių namas, 3 vonios, karšto vandens
šildymas, puikiam stovy, garažas.
Galima tuoj įsikelti. Mirus savinin
kui, įkainuotas tik |6,500. Kreiptis:
Tel. HI 5-2337 arba 74 West Cottage
St., Dorchester, Mass.
(42

Siuvykla ir Valykla* Bay Vieiv Realty Co
1672 DORCHESTER AVĖ.
DORCHESTER 22, MASS.
Tel.: AV 8-4144
Antanas JUKNEVIČIUS
Bronius MIKONIS

(Gustom Tailor Shop A Cleaacr)
LIETUVIS SAVININKAS

392 W. Broadway, So. Boston
Telef. AN 8-2125
ATIDARA ŠEŠTADIENIAIS ir
KASDIEN PO 5 VAL. VAKARO
Pasirinkimas gatavų drabužių,
vyr. kelnių ir kostiumų
Sav. Gedus Puodžius

Real Eatate Brokeriai
Namų, farmų ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, visokia
apdrauda (insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

ŽVYRU ir SMALA TAISOM

Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.

Praną Lembertą
REALTOR
597 E. Broadway
South Bostone

Froe Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO

Du hroPai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai
Garantuojame gerą darbą

Saukit nuo 9 iki 7 vai. vak.:
TEL. AN 8-7031
o kitu laiku: AN 8-0699

KAIP TIK JUMS!

TeL AV 2-4026
į

The Baltic Fuel Co.
. dabar pristato aliejų
visame. Bostone

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

• žemos kainos
• 24 valandų aptarnavimas.
• 20 metų patyrimas su alie
jaus krosnimis
• Darome visus įrengimus
• Veltui išvalome ir aptar
naujame "bumerius.”

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

|

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Apšildymas Jums bus pigesnis,
jei šiais metais šauksite
BALTIC FUEL CO.

(LANDŽIUS) '
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY aparatą
pritaiko akinius
VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) ..
Visais insurance reikalais
kreiptis:

BRONIS KONTRIM

TELEFONAS

AN

8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis
Dr. Amelia E. Rodd

Justice of thePeace—Constable

OPTOMETRISTAI

598 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Dažau ir Taisau
Lipdau popierius ir taisau *
Namus iš lauko ir viduje. Z
viską, *ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.
«
JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Avė.
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

‘
;
;

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

Ketvirtis & Co.

Charles J. Kay

—JEWELEfcS—
LaikrodžiaisDeimantai
Papuošalai
Elektros Prietaisai

U

Plumbing—Heating—Gaa—Oil
| Gazo šilimą permainyti 9275

Telefonas: CO 5-5839
12 MT. VERNON STREET

| Rūpestingai taisome laikrodžius,
žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON
Tel AN 8*4649

DORCHESTER 25, MASS. t
miiTiurvvniiinmų^

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ii SSSR muitą apmoka Siuntėjas.

VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!
Iš toliau siu kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir a skins siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel.
pa dežėje. kurios d} dis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
22 svarų siuntinius
IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPK1TCS LIETUVIŠKAI

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo *J iki > vai. vak., ketvirtadieniais nno
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietą.
VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

•:

Dr. J. C. Seymour

GR 9-5590

LIETUVIS

am* .f

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broadpay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai
So. Bostone, L ir 4tb St. BAŽ
VYčlOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pama)
das laiko teologas A. JURE
NAS.
A. Jurėnai, yra Harvarck
universiteto doktorantas ir ver
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

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

Stiklas langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

t
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