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Bolševikiškas Pasaulis
Rodo Savo Vienybę
Komunistų Vadai Ii Viso Pasaulio Suplaukė 1 Maskvą
Pademonstuoti Savo Vienybę Ir Ištikimybę Maskvos
Satrapams; Chruščiovo “Taikus Sugyvenimas”
Maišosi Su Grasinimais “Kapitalizmui.”

KAI KUR JAU GALIMA D2IAU -TIS ŽIEMOS MALONUMAIS

Atskiro Numerio
Kaina 10 centų

55-IEJI METAI

Rinkimų Kova Baigėsi
Kraštas Balsuoja
Gal 70 Milionų Balsuotojų Renka šalies Prezidentą, Nau
ją Kongresą, Daug Gubernatorių, Vietos Seimelius ir
Kitus Pareigūnus. Kandidatai Baigė Agitaciją,
Laukia Rinkimų Rezultatų Namuose.

Šį antradienį tarp 65 ir 70 . no kandidato tikybos. Po
Maskvoje didelis komuni Arkivysk. G. Fisher
milionų amerikiečių renka 1928 metų patyrimo, kada
stų vadu suvažiavimas. At
savo vyriausybę—preziden- demokratų populiarus kan
Lankys Popiežių
vyko delegacija ir iš Kini
tą ir viceprezidentą ir kartu didatas Al Smith pralaimėjos, nors nei Mao Tse-tung,
renkamas naujas kongresas, jo rinkimus svarbiausiai dėl
nei Čuen-lai, žymiausieji Ar krikščioniškos bažny
Visi atstovų rūmų nariai, savo tikybos, dabar niekas
kinų komunistų vadai, į Ma čios eina prie susiartinimo?
437 iš viso, bus naujai per- nėra tikras, kaip protestanTokį klausimą daug kas da
skva neatvyko.
rinkti, iš 100 senatorių 34 tiška šalies dauguma balBolševikų revoliucijos mi bar kelia, kai katalikų baž
bus naujai perrinkti. Iš 50 suos dėl vieno kandidato
nėjimui buvo suruoštas mil- nyčios vadovybė nutarė su
gubernatorių 27 bus naujai katalikiškos tikybos. Taip
žiriškas paradas, kuriame šaukti bažnyčios suvažiavi
perrinkti šiais metais.
pat nėra tikrumo, kiek katamą
ir
švelniau
atsiliepia
Atstovų
rūmuose
praeita(
likų republikonų perbėgs į
kanuolės ir raketos lenkty
apie
visokius
“
eretikus.
”
me kongrese buvo 283 de- demokratų pusę dėl to, kad
niavo su visokiais taikos
Kalbas
apie
susiartinimą
mokratai ir 154 republiko- demokratų kandidatas yra
šūkiais ir grasinimais kapi
Washing!ono kalne, N. H., jau iškrito vi š H pėdy sniego. Vairuotojai turėjo gero
jų tikybos žmogus.
talizmo pasauliui. Bolševikų dabar sustiprino žinia, kad
nai.
kai darbo, koi savo mašinas atkasė, o žie .ros sporto mėgėjai patenkinti.
anglikonų
bažnyčios
arkivyvadu kalbose irgi “taikūs”
Senate iš 100 narių demo Republikonų kandidatas
žodžiai maišėsi su karin • skupas . Geoffrey Francis
kratai turėjo 66 ir republi R. M. Nixon paskutinę rin
Kas Yra Amerikos konai. 34. Perrinkimui eina kimų dieną skelbė, kad jis,
gais grasinimais ir pasigy ! Fisher gruodžio mėnesį lan Kubos Skundas Bus Alžyro Paliaubos
rimais dėl bolševizmo galios kys popiežių Vatikane. To
Svarstomas Vėliau
Dar Atrodo Toli Prestižas Ir Koks Jis 23 demokratai ir 11 republi jei bus išrinktas prezidentu,
kio
pasimatymo
tarp
angli

ir kariško pajėgumo.
konų. Republikonai neturi prašys prezidentą Eisenhois l
Karas tarp Alžyro sukilę,
konų ir katalikų vadų nebulių ir Prancūzijos tęsiasi jau I, Kinkiniuose daug buvo jokios vilties laimėti senate werį, o taip pat buvusius
Komunistų sukaktuvinės i vo nuo Henriko 8-ojo laikų,
Kubos vyriausybės skun ištisi šeši metai ir įžengė i! kal^.ma apJa . Amerlkos daugumą, nes ataujinamieji prezidentus Trumaną ir
iškilmės tęsis tris dienas, o kada Anglijos bažnyčia
senatoriai yra iš tokių vals Hooverį lankyti Rytų Euro
das prieš Ameriką dėl ta septintuosius, bet karo
trečiadienį, lapkričio 9 d. atsiskyrė nuo Romos.
?r..?er? tijų, kur demokratai turi pos komunistų valdomus
X XCfrIXXC*X X UVDJ»«M\ZK7
įv k j
’
*
! vardą. Kandidatai mnčnosi.
komunistų vadai darys savo
jos” prieš Kubą bus svare“iŠ VadS’sa ' RePublikon,l kandidatas' sa- aiškią persvarą.
kraštus ir nugabenti tiems
“viršūnių susirinkimą” ir iš
VOKIEČIŲ NORAI
Nedaug vilties republiko kraštams Amerikos linkėji
tomas Jungtinių Tautų or- koXd
komu^-!k?>kad A”erik« rt?
klausys Maskvos vadų nuo
M
.
'niekada nebuvo toks aukš nai turi laimėti daugumą ir mus atgauti laisvę, o tų ša
monės dėl tolimesnio bolše Vokietijos kancleris Dr. gamzaeijoj vėliau ir bus jis ,
lių komunistiniai vadai bū
1
tas, kaip dabar, o demokra atstovų rūmuose.
vizmo žygiavimo pasaulyje. Adenauer pateikė savo pa aptanamas politinėj komisi- galbą o todėl jiems nėra rei
tų kandidatas apgailestavo, j Iš 27 perrenkamų guber tų kviečiami atsilankyti
Bet jau ir iškilmių pradžia geidavimus Anglijos prem joj, o ne JT seime. Kuba norėjo, kad skundas būtų svarkad Amerikos prestižas yra natorių 15 yra dabar demo Amerikoje ir čia susipažinti
ir jų eiga rodo, kad komu jerui. Jis nori:
kratų rankose ir 12 yra re su Amerikos laisvomis in
nizmo vadai stengsis paro- a) apginkluoti voki ečių
"y pakartoji ! Baigjan.t rinkiminę kovą publikonų rankose. Iš viso stitucijomis.
, dyti pasauliui vieningą fron armiją atominiais ginklais; JT seimo delegatai nematė
A1^ H. C. Lodge vel tvirtino, tarpe 50 gubernatorių da Ar tas pažadas padarys
tą pagal Maskvos numatytą b) atimti iš lenkų ir rusų jokio reikalo skubėti.. .
kad
Prancūzija
leis
Alžyro
senąsias Prūsijos žemes:
kad Amerikos prestižas nie bar prieš rinkimus 34 yra tokio pat įspūdžio, kokį pa
liniją.
Pačioje
Kuboje
vyriausygyventojams
patiems
spręsdemokratai ir tik 16 repu darė 1952 metais generolo
Skirtumai bolševikų eilė c) dėl Berlyno eiti iki ka bė sukėlė tokį triukšmą dėl ti savo likimą bet baisavi- kada nebuvo taip aukštai iš blikonų. Laukiama, kad ir Eisenhovverio pažadas po
kilęs po karo, kaip dabar
se buvo pasireiškę ir dar nė ro briaunos.. .
■ gresiančios “invazijos,” kad mas galės vykti tiktai tada, prie republikonų valdžios. po rinkimų demokratai vy laimėtų rinkimų ”vykti į
ra išnykę karo ir taikos
daugelis stebėtojų maro, 1 kada žudynės liausis. Pran
Korėją,” parodys rinkimų
ITALIJA RINKO
Demokratai r e ikalavo, raus gubernatorių kėdėse.
klausimu. Kinų komunistai
cūzų
vyriausybė
nepripažį

jog
pati
Castro
vyriausybė
diena.
Viso
pasaulio
dėmesio
SAVIVALDYBES
kad vyriausybė paskelbtų
rodo karingesnį veidą ir yra
įuošia kokią nors provoka sta sukilėliams teisės kalbė Amerikos Infor macijos centre yra prezidento rinlinkę daugiau remtis rusų
ti už visus Alžirijos gyven
Sekmadienį lapkričio 6 d. ciją.
Agentūros pranešimus apie kimai.Abu kandidatai šį New Yorko Bothberis
atominiais ginklais, negu Italijoj vyko savivaldybių
tojus.
pirmadieni arti namų baigia
Kubos pabėgėlių tarpe
rusai. Tokius skirtumus bet organų rinkimai. Rezultatai
Prancūzijos vyriausybė Amerikos prestižą užsie rinkiminę agitaciją ir lauks Užmušė 2, Sužeidė 12
gi galima išlyginti, jei tik paaiškės tiktai apie trečia dabar jau yra visa eilė bu turi nemažai. sunkumų ir niuose, bet vyriausybė atsi balsavimo rezultatų namuo
Maskva ir Pekinas gali su dienį, nes balsų skaitymas vusių Castro bendradarbių, krašto viduje dėl Alžyro ka sakė tą padaryti. Kai kurie se. Spėjikai šiais metais yra
New Yorko “sekmadieni
sitarti dėl praktiškos poli užima ilgesnį laiką, kaip kurie negalėjo pritarti Cas ro. Dalis visuomenės norėtų laikraščiai betgi tą praneši labai atsargūs ir nors dau
nis bomberis” sekmadienį
tro pasisukimui į bolševizmo tą karą baigti derybomis ir mą paskelbė ir iš jo matyti,
tikos suderinimo. Chruščio parlamento rinkimuose.
gumas
spėjiku
linksta
šaky
lapkričio 6 pakišo bombą
pusę ir ruošiasi kovai už de nuolaidomis, o kita dalis, kad Amerikos geras vardas
vo “taikus sugyvenimas” ir
ti,
kad
šen.
J.
F.
Kennedy
į požeminį traukinį. Bomba
mokratinę Kubą.
kinų karingas avaptiurizremiama karių, yra priešin yra gerokai kritęs užsie turėtų laimėti, bet savo spė išsprogo 125 gatvės stotyje
APLEIDO KUBĄ
mas nėra viens kitam prie
ga bet kokioms nuolaidoms. niuose po to, kai rusai palei jimus apstato visokiomis ir užmušė 2 žmones, o 12
do savo sputniką ir pasirodė
šingi, nes ir Chruščiovas sa
Vyriausybė yra viduryje iš geriau ginkluoti tolimo skri pastabomis ir visokiausiais žmonių sužeidė.
vo “taikumą” remia atomi
Sovietų F. Kozlov
dviejų pusių kritikuojama. dimo raketomis.
“bet.” Didžiausias netikiu
Nuo spalio 2 d. koks tai
nėmis raketomis, o kinai sa
mas šiais metais vra dėl vie- (spėjama vienas) patrakėlis
Grasina
Anglijai
vo karingumo dar nepajėgia
Policija Barasi, 0
terorizuoja New Yorko gy
Nikita Sveikina Kinų
remti atominiais ginklais.
ventojus iš parako ir papra
JI VĖL MATO
Sovietų Rusijoj plačiai ir Publika Turi Mokėti Komunistų Atstovus
stų dėžučių padarytomis
rėksningai minima lapkričio
New Yorke policijos va
bombimis. Kol kas policijai
Vyskupui ir Politika
7 d. bolševikų perversmo das, komisionierius Kenne
J Maskvą bolševikų revo
vis nepavyksta patrakėlį su
Puertorikos Saloje
43-čios sukaktuvės.
dy griežtai uždraudė polici liucijos minėjimo proga su
sekti ir areštuoti.
važiavo
komunistų
diduo

ninkams
dirbti
pašalinius
To minėjimo išvakarėse
Puertorikos vysk ūpai,
kalbėjo Frol Kozlov, vienas darbus laisvu nua tarnybos menė iš įvairių pasaulio ša
KONGO PREZIDENTAS
kurie įsakė tikintiesiems ne
iš Nikitos artimųjų bendra laiku. Policininkai prieš tą lių. Atvyko ir kinų komuni
ATVYKSTA J JT SEIMĄ
balsuoti už gubernatoriaus
darbių ir panaudojo tą pro protestuoja. Jie pirma pro stų delegacija, kurios prie
Martin vadovaujamą parti
gą grasinimams prieš An testą įeiškė tuo, kad mažai šakyje stovi kinų “preziden
Kongo prezidentas Kasaja, ir prieš rinkimus laikosi
kam davė bausmės už auto tas” Liu šao-či. Chruščiovas
gliją ir Ameriką.
vabu
atvyksta į New Yorką,
savo pažiūros, kad jie turė
mobilių netvarkingą pasta asmniškai pasitiko kinų de
kur jis nori asmeniškai pa
F. Kozlov yra nepaten tymą ar netaisyklingą va legacija ir širdingai ją svei
ję atlikti savo “pareigą” ir
reikšti protestą prieš JT kai
kintas, kad Amerikos ato žiavimą. Kai komisionierius kino. Iš to daroma švada,
Įspėti balsuotojus neduoti
kurių vadų norą grąžinti į
miniai
submarinai
plaukios
savo balso už “antikrikščioKennedy pagrasino, kad kad Maskva bandys išly
valdžią Kongo respublikoje
šiaurės vandenyse ir bus pa už netinkamą pareigu ėjimą ginti įvairius skirtumus tarp
niškos” politikos partijas.
Lumumbą,
kurį prezidentas
siruošę
Polaris
raketomis
at

policininkai bus baudžiami, rusų ir kinų komunistų vadų
Puertoriko gubernatorius
Kasavabu pašalino iš val
Martin mano, kad tik vie JAV ambasadorius Philip sakyti į rusų puolimą prieš policininkai pradėjo per dėl “talmudo aiškinimo,”
džios.
Ameriką.
daug priekabių ieškoti ir pa arba dėl Lenino raštų išgul
nas sprendimas yra teisin Bonsai iš Kubos atvyko į
Kongo prezidentas bend
Washingtoną.
Kadangi
san

gas kilusiame ginče, būtent,
F. Kozlov ypač griežtai didino žymiai bausmių skai dymo atominiame amžiuje.
radarbiavo su pulk. Mobutu,
Chruščiovo a s m e niškas
reikia valstybę ir bažnyčią tykiai tarp JAV ir Kubos užsipuolė Angliją, kam ji čių, tuo suversdami savo ne
kai šis paskelbė savo “neu
atskirti, kad vyskupai nesi yra labai įtempti, tai mano sutiko duoti Amerikai bazę pasitenkinimą ant publikos pasirodymas pei’versmo mi
Šita
beždžionėlė
dėl
kata

tralizacijos” karišką dikta
kištų į politiką, o politikai ma, kad ambasadorius ilge laivui ar laivams, kurie po kupros. Policininkai tokiu nėjimo išvakarėse palaidojo
rakta
buvo
apakusi,
bet
jai
tūrą.
nebandytų kištis į bažnyčios snį laiką nebegrįš į Kubą,
Šiaurės vandenis išmėty būdu tikisi atkreipti publi sklistančius gandus, kad
buvo
padaryta
operacija,
Kongo prezidento atsi
nors diplomatiniai santy
reikalus.
tiems povandeniniams lai kos dėmesį į jiems tikrai ar Malenkovas su savo šalinin
pritaikyti
akiniai
ir
ji
da

lankymai
gal padės kiek nu
Rinkimai parodys, su kuo kiai su Kuba dar nėra nu vams pristatinės maistą ir tik tariamai daromą skriau- kais įkišęs Chruščiovą į ka bar vėl gerai mato.
šviesti padėti tame krašte.
traukti.
lėjimą.
Idą.
kitus reikmenis.
eina Puertoriko žmonės.

Puslapis ar.tras

Alžyro karo 7-ti metai

KELEIVIS 30. BOSTOK
V£L SV SAVO ŠEIMA

Šiaurės Afrikoje jau septinti metai prancūzai veda
keistą, nepabaigiamą partizaninį karą prieš arabų naci
onalistus. Karas šiomis dienomis Įžengė i septintuosius
metus ir jam galo vis dar nesimato. Prancūzijoj dėl to
giidisi nepasitenkinimo. Kai kurie žmonės norėtų tą ka
rą baigti derybomis ir bet kokiomis sąlygomis, dargi ati
duodant arabų nacionalistams nemažą skaičių savo tau- j
tiečių prancūzų. Kiti, priešingai, skaito būtina kaią tęsti!
be jokių nuolaidų už “prancūzišką Alžyrą,” nors ir tie
žmonės žino, kad Alžvrijos gyventojų dauguma nėra
prancūziška ir jungia keturių tautybių ir rasių žmones.
Prieš porą metų Amerikoje senatorius J. F. Kennedy
ragino Amerikos vyriausybę aiškiai pasisakyti už Alžv- j
rijos arabų kovą ir raginti prancūzus atiduoti tą žemę
arabams. Ar senatorius tokios nuomonės dar ir dabar lai
kosi, rinkiminėj kovoj jis nebuvo klaustas ir nepasisakė.
Bet jeigu Amerika bandytų kištis Į Alžyro klausimo vieno
ki ar kitokĮ sprendimą, tai būtų tik pakartojimas to, ką
Kunigas Martin Lnther King, negrų vadas kovoje už
dabar daro kinų ir sovietų komunistai, kurie ima Alžyro
integraciją, buvo padėtas j kalėjimą už tariamų nesi
sukilėlius savo globon ir juos remdami stengiasi ardyti
laikymų teismo sprendimo. Kun. King vadovavo stu
Vakarų fronto vieningumą ir pajėgumą. Dėl Alžyro arabų
dentų kovai prieš segregacijų valgyklose ir už tai bu
ir kinams ir rusams nei šilta, nei šalta, bet, jei galima per
vo areštuotas kaip “tvarkos ardytojas.“ Iž kalėjimo jis
Alžyrą pakenkti Vakarų koalicijai, Maskva ir Pekinas
paleistas užstačius kaucijų $Z,(NH).
rodo gerą širdį Alžyro arabams ir žada jiems visokeriopos
paramos jų kovoje prieš Prancūziją. Be to, rusai ir kinai
tikisi ir per šiaurės Afriką Įkelti savo koją i Afriką ir ten
turėti savo bazę tolimesnei veiklai “juodajame kontinen
______ ___
»
te.” Jei Amerika atsisakytų neutralumo ir irgi remtų araNuo 1960 metų birželio . Pereitą savaitė Jungtinių
bų nacionalizmo pastangas Alžyre, Vakarai dėl to nebūtų
30 d. Kongo respublika Af- Tautų “tvarkdariai” paskelsustiprinti, bet dar labiau sudrumsti ir dezorganizuoti.
rikos viduryje yra neprik- bė raportą, kaip jiems sekaMat, kalbant apie “Alžyro karą” tenka atsiminti, lausoma ir suverene valsty- si Kongo suverenę ir neprikad tame “kare” kasdien žūva 8 žmonės, kitaip sakant tai bė, bet tos valstybės pama-: klausomą respubliką tvar
yra partizaninės imtynės, kuriose vienoje pusėje grumiasi tai pasirodė tokie silpni, kad kyti. Iš to raporto matome,
Prancūzija, o kitoje pusėje visas arabų pasaulis—naciona Jungtinių Tautų organiza kad tvarkdariams nelabai
listiškas ir perdėm imperialistiškas. Arabai svajoja at cija turėjo ten pasiųsti apie gerai sekasi, tvarką jie da
sigriebti visą kadaise arabų užkariautą pasaulio dali ir 20,000 “tarptautinės“ ka ro, bet tos tvarkos vis nėra!
pajungti po savo toli giažu ne tėviška globa visas tautas. riuomenės šiokiai tokiai Tvarkdariai skundžiasi, kad
Į Kongo pradeda grįžti ne
kurios nežiūrint kelių šimtų metų arabų viešpatavimo vis tvarkai ten palaikyti,
mažai
belgų, kurie seniau
dar išlaikė savo tautinį skirtumą ir tik pasisavino ar buvo ■ Jau keli mėnesiai tarppriverstos pasisavinti Magometo skelbtąją tikybą.
j tautinė kariuomenė “tvar- visą Kongo kraštą tvarkė,
Dabar vykstančiame Alžyro “kare” kai kurios arabų ką daro, bet tvarkos ten vis bet paskelbus nepriklauso
valstybės veda daugiau negu keistą politiką. Pavyzdžiui, kaip nėra,, taip nėia.^Nėia mybę turėjo paskubomis iš
Tunisas atvirai remia Alžvro sukilėlius, leidžia įiems sa- ,ne
tvarKos, oet nėra m to krašto bėgti. Belgai dabar grįžta diktatoriaus Movo tentonjoj organizuotis, ginkluotis lavintis ir is Tum- zjdentas; w
niekas ne. butu pastatytos vyriausybės
so žemės “sukilėliai vyksta i Alžyrą kariauti arba vykm- kiauso, JTa vyriausybės va- kviečiami. Jie grįžta dabar
ti teroristinius aktus. Panašiai daro ir Maroko. O visos
jį prezidentas “nu- ne kaipo valdytojai, bet
arabų valstybės yra apsidėjusios tam tikru mokesčiu Al- vertė,” yra diktatorius, bet kaip Kongo respublikos tar
žyro karui finansuoti ir ginklams statyti Alžyro maištinin- įr tas nepajėgia nieko pa nautojai. Bet tas nepatinka
kams. Tokiose sąlygose Alžyro karas negali niekada baig-, baidyti, nes tarptautinė ka- tarptautiniams t v a r k da
tis, nes kaimynai ji nuolat kursto ir remia. Jungtinių Tau- ^uomenė jam neleidžia da- riams, nes tie tvarkdariai
tų organizacija galėtų apsvarstyti Tuniso, Maroko ir ki ryti, ką jis norėtų. Yra ir Į ta pačią Kongo respubliką
tų arabų valstybių vaidmenį Alžyro kare, bet užuot to parlamentas, bet ir iš jo jo gabena savo visokius speci
alistus, kurie nori būti nau
ta organizacija svarstys “Alžyro klausimą,” kaip ji sau kios naudos nėra, nes taria jos valstybės šeimininkai.
vaizduojasi arabai... Ta organizacija, kuri dar nedrįso mas diktatorius tą parla Atrodo, kad Jungtinių Tau
mentą pasiuntė namo, o
pasakyti nė žodžio dėl Maskvos naujoviško ir šlykštaus tarptautinė kariuomenė ne tų tvarkdariai tikisi ilgai ir
kolonializmo, kalbės apie reikalą pavesti keturių tautų matė reikalo to parlamento nepamainomai tvarkyti vi
gyvenamą Alžiriją arabų nacionalistų maloniai nuožiūrai! ginti.
są Kongo respublikos gyve
Prancūzijos vyriausybės vadas jau seniai pasisakė
Milžiniškas Kongo kraš nimą.
už Alžyro apsisprendimo teisę. Tą nusistatymą gen. de tas (visas trečdalis Ame- JT tvarkdariai mano, kad
Gaulle pakartojo ir pereitą savaitę, jis net užsiminė, kad rikos ploto su 14 milionų Kongo nepriklausomoj ir
Alžirijos gyventojų apsisprendimas gali būti neprielan gyventojų) gyvena be vy- suverenėj respublikoj reikus Prancūzijai, bet prancūzai su juo sutiks ir Alžyras riausybės, be ministerijų, be kia pradėti tvarką daryti
galės būti nepriklausomas. Bet de Gauule pakartojo, kad parlamento, be diktatūros, o visai iš naujo. Esą, reikia susukilėliai, veikiantieji iš užsienio, negali reikalauti sau •svetimi kareiviai po kraštą kviesti Kongo parlamentą,
švaistosi ir “tvarką daro.” kurio tie tvarkdariai negyteisės kalbėti už visus Alžirijos gyventojus.
Tuo tarpu Alžyro sukilėliai, žinoma, su “vakarietiš
ko” Tuniso ir Maroko sutikimu, “nusikreipė” veidu Į Ry
džio pradžioj Argentinos atstovybėj. Visą dešimtmetus ir grasina iš ten gauti ginklų, savanorių, amunicijos, sostinėj bus demokratiškai j t> ji laikėsi vien tik socialisinstruktorių ir kitokios paramos karui prieš Prancūziją nusistačiusių, už Lietuvos S tiškos minties lietuvių dartęsti. Tai yra sena šantažo ir dviejų karvių žindimo poli laisvę ir nepriklausomvbę bininkų parama ir jos lei
tika, iš kurios kai kurios Afrikos ir Azijos valstybės pa kovojančių Pietų Amerikos dėjų dideliu pasiaukojimu.
darė savotišką ir sau naudingą sportą. Jei sekasi kitiems, lietuvių suvažiavimas.
Ekonominė padėtis tikrai
kodėl “Vakarų orientacijos” Tunisui ir Alžyro sukilėliams
Laukiama, kad atvyks nebuvo pavydėtina. O tais
lietuvių iš Brazilijos, Ko “gerais' smetoninės eros
neturėtu sektis?
lumbijos, Venecuelos, Urug laikais tautininkai su kleri
vajaus ir kitų Amerikos ša kalais, komunistų padeda-*
mi, nesigailėjo pulti ir šmei
lių. o gal ir iš JAV.
LIETUVIAI KITUR
Jei kas nesutrukdys, Į žti “ Naująją Bangą”, bet
tą suvažiavimą mano vykti į ji išsilaikė 10 metų, skievakare nebuvo perdaug.
URUGVAJUS
ir šių žodžių autorius, kuris 1 pydama demokratinio sovėliau viską plačiai aprašys. cializmo principus. Ir sus
Komunistiniam
Gražus Gintaro
Iki šiol tokio suvažiavi tojo ėjusi visai ne dėl to,
“Darbui” 25 m.
pasirodymas
mo Pietų Amerikoj nėra kad neturėjo pritarimo.
Jau visą savaitę iš Argen- buvę.
Buvęs “N. Bangos” rė
Spalio 8 d. Lietuvių Kul j tinos, Brazilijos atvykę ir
mėjas.
M. Krasinskas
tūros Dr-jos salėj buvo mo vietiniai Maskvos pastum
A. Plavičius
kytojos G. Stankevičienės dėliai triukšmauja, minėda
Pataikė pro žalį
vadovaujamo sam būrio mi savo laikraštuko “Dar
Urugvajaus lietuvi š k ų
“Gintaras” vakaras.
bas” 25 metų sukakti.
Kremliaus davatkų laikraš Pasitikėjimas savimi yra ge
Vaikinų ir mergaičių šo
Kartu jie mini ir “šlovin- tukas “Darbas” skelbia, kad riausias už visas rekomendaci
kėjų grupės pašoko tautinių įgos” komunistų partijos Montevideo ėjusi socialisti jas, aukštą kilmę ir jtakingušokių, kurie visiems labai Įkūrimo 40 metų sukakti.
nės minties “Naujoji Ban mą. Tai geriasias pasaulio ka
patiko, todėl žiūrovai ne
Šitomis progomis komu- ga” sustojo dėl to, kad vie- pitalas: jis daugiu kliūčių pa
sigailėjo šokėjams katučių. nistų vadeivos paskelbė tos lietuviuose neturėjo pa šalino nuo kelio, daugiau nu
Kadangi užpuolė smar lo, 000 pezų vajų.
galėjo sunkenybių ir iškovojo
Įkankamai pritarimo.
kus lietus, kuris daugeli net
pasisekimo,
negu kokia nors
i Taigi, taigi! “Naujoji
Lietuvių kongresas
pasiruošusius Į vakarą vyk
Banga” neturėjo pritarimo kita žmogiška ypatybė.
ti sulaikė, todėl publikos
Teko patirti, kad gruo- nei vienoj diplomatinėj
O. S.

Kongo džanglest
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ne, kai diktatorius j| papra
šė išsiskirstyti namo. Susirinkęs parlamentas turėtų
pastatyti prie valdžios sa
vo parinktus žmones ir tie
Ui žmonės turėtų Kongo
tvarkyti tarptautinių tvark
Rinkimų kovos galas
grupės vadas. Ta nekasdie
darių padedami.
ninė žinia greit buvo at
Bet Kongo parlamentas
Rinkiminė kova pasibaigė šaukta ir pats Nikita, pasi
visas nebegali susirinkti. be didesnių “staigmenų” ir
Kai kurios provincijos atsi be netikėtų “triksų.” Prezi matyme su Kanados diplo
metė nuo Kongo ir savo at dentas paskutines dienas matu pastebėjo “Aš vis dar
stovų Į j| nebesiųs, o likusia (buvo įsitraukęs | rinkimų čia.” Jis dai soste, žinia pa
me parlamente daugumą ikovą už republikonų kandi- leista per Vieną (Austrijoj)
greičiausiai turės Lumum !datą, bet kiek tas pajėgė pasirodė tik “antis/* bet
ba, kuris per kelias savaites 1 paveikti balsuotojus paro |domu, kad toki antelė, be
savo “valdymo” buvo pripe- dys rinkimų rezultatai. Spė matant aplėkė visą pasauli
rėjęs Kongo džunglėse bol lioti rinkimų išvakarėje ,ir niekas labai net nesiste
ševikiškų patarėjų ir admi apie rinkimų galimus rezul bėjo. “Tai ką, jau jo eilė
priėjo?” — stebėjosi žmo
nistratorių visą rują. Atro tatus nėra prasmės.
do, kad tarptautiniai tvark Rinkiminė kova, reikia nės, o kai buvo sužinota,
dariai norėtų Į Kongo val pasakyti, buvo gana pilka, o kad Nikita dar tebėra soste,
džią Įkelti Lumumbą, o per prieš galą ji pasidarė ir šiek žmonės tik sakė: “dar jo ei
j| ten vėl priveisti bolševi tiek pikta. Kandidatai pasa lė nepriėjo . . .”
Amerikoje rinkimai nu
kiškų agentų. Ir už visą tą kė, ką turėjo pasakyti jau
sprendžia,
kas bus vyriau
savo darbą tarptautiniai seniau ir baigiantis rinkimi
tvarkdariai tikisi gero ap nei kovai tiktai kartojo, ką sybės priešaky, o diktatūro
mokėjimo iš Amerikos kiše jau anksčiau buvo pasakę. je tokius dalykus sprendžia,
nės (rusai atsisako mokėti Nieko naujo j rinkimų kovą kas yra suktesnis, kas grei
nors laužtą kapeiką už Kon neinešė nė prezidento Ei- čiau sugeba pagauti už kalgo tvarkymą). Kodėl Ame senhowerio dalyvavimas ko nieriaus savo konkurentus
ir juos paskelbti “antipartirika turėtų mokėti savo pi voje.
niais.”
nigus už grąžinimą Į Kongo
Sovietuose varžytynės dėl
Maskvos agentų? Dargi la Laimėtojas
valdžios vyksta komunistų
bai kantrus Dėdė Šamas ši
partijos
viršūnėlėj. Seniau
tokio biznio sakosi nesu Antradieni nakčia, kada
prantąs ir viešai pasisakė jau žinosime kas yra laimė varžėsi politbiuro nariai, o
prieš belgų niekinimą ir tojas, galėsime Įvertinti, dabar ii- komunistų partijos
prieš jo kišenės nachališką kiek tikybinis klausimas centro komitetas varžytynė
kraustymą. Ar tas gelbės, ar bus paveikęs balsuotojus ir se ir “šeimininko” parinki
ne, bet klausimas darosi la kiek demokratų kandidato me dalyvauja.
•
siūlymas pastūmėti Ameri
bai nemalonus.
Kongo respublikai yra kos gyvenimą pirmyn bus Kuba “laukia”
reikalingi Įvairūs ekspertai patraukęs balsuotojus.
Kubos revoliucinė vyriau
Abu kandidatai žadėjo sybė jau trečia savaitė lau
ir administratoriai. Balgija
tokių ekspertų ir Kongo gy sustiprinti Amerikos karišką kia “jankių imperialistų”
venimo žinovų turi ir gali pajėgumą, žadėjo daugiau invazijos, o tos “invazijos”
leisti savo piliečiams tar rūpintis ūkio kėlimu, siūlė kaip nėra, taip nėra. Ame
nauti Kongo respublikoje, naują sprendimą farmų per- rikos bazė rytinėj Kuboj
pašalinti ir farme- yra paruošta priešintis, jei
kaip anglų kariški ir kitokie tekliams
__•
•
J*zl* X*
4.
ekspertai tarnauja Ghanos nu pajamoms patikimu. r»cv Kuba bandytų ją okupuoti,
respublikoje, arba kaip šalia to, kiekvienas kandi bet čia ir baigiasi Amerikos
prancūzų ekspertai tarnau datas siūlė ir savo skirtingus pasiruošimai.
ja naujai nepriklausomose būdus aukščiau paminėtiem
Kodėl Castro Kubai taip
tikslam
siekti
ir
nėra
abejo

kitose negrų respublikose
garsiai šaukia apie “invazi
Afrikoje. Kai Kongo turės nės, kad demokratų kandi ją” ir kodėl toks didelis ne
užtenkamai savų žmonių, datas dėtu daugiau pastan rimas dėl įsivaizduotos in
svetimtaučiai bus atleisti ir gų gerinti ne tik farmerių vazijos, to niekas nežino.
padėti, bet būtų daugiau lin Gal Castro vyriausybė tikrai
reikalas bus baigtas.
Viena bėda su Kongo neva kęs ir Amerikos darbininkų mano, kad Amerika pasiųs
tvarkymu yra ta, kad tos bei senų žmonių padėti ge marinus | Kubą atstatyti ten
“tvarką,” o gal visas triukš
naujos valstybės tvarkyme rinti.
mas keliamas tik todėl, kad
dalyvauja keliolika valsty
Sunkios
pareigos
krašte būtų sukeltas neri
bių ir kelios iš jų nori Kon
go tvarkyti pagal savo ta Amerikos prezidento pa mas ir milicininkų budru
riamai neutrališką politiką. reigos yra labai sunkios ir mas? Kaip ten bebūtų,- Ku
Ghana, Gvinėja, Nasserio kas bebūtų išrinktas, iš ank ba gyvena nejaukias dienas
arabų valstybė ir kelios ki sto linkime jam ištvermės ir ir Kubos žmonės gali tik
spėlioti, ką barzduotieji vy
tos valstybės norėtų už gero pasisekimo.
Amerikos pinigus sutvarkyti
Kai kada sakoma, kad rai planuoja ateičiai.
•
Kongo taip, kad toje respu Amerikos prezidentūra už
blikoje prisiveistų Maskvos krauna ant vieno žmogaus Polaris Anglijoj
agentų, kurie iš Kongo pas sunkiai pakeliamą naštą,
Amerikos naujausias ir
kui galėtų savo Įtaką plėsti kurią ti|< retas žmogus gali
moderniškiausias g i nklas
ir kituose Afrikos kraštuose. nešti nesuklupdamas.
yra
“Polaris” raketa, kurią
Vieningos politikos JT or
Prezidento atsakomybė galima šaudyti iš povande
ganizacija neturi ir juo la tikrai yra didelė ir todėl tik ninių laivų, nuo geležinkelio
biau tokios politikos neturi retas žmogus toje vietoje platformų ir iš bet kokių
tos valstybės, kurios yra pa- sugeba uždėti savo antspau vietų. Tokiomis raketomis
siuntusios į Kongo savo ka dą įvykiams ir vairuoti vy ginkluoti submarinai dabar
riškus dalinius. Todėl tarp riausybės darbą taip, kad jau pradeda sargyba toli
pačių tvarkdarių eina riete paskui istoriją j| Įrašo | mos šiaurės jūrose, kur jie
nos, intrigos ir nepabaigia didžiųjų prezidentų skaičių. bus visada pasiruošę atsa
mi pasitarimai, ką daryti su
Amerikos prezidentas yra kyti atominiais ir vandenilio
Kongo netvarka?
ne tik vyriausybės vadas, ginklais Į rusų galimą puoli
Pasitarimai vyksta ir da kuris pasirenka bendradar mą.
bar dėl tolimesnio Kongo bius kraštui valdyti, bet jis
Kad submarinai su Pola
valstybės tvarkymo, bet kas yra ir valstybės galva, ir sa ris raketomis galėtų ilgą lai
iš tų pasitarimų išeis dar vo partijos vadas ir morali ką būti šiaurės vandenyse
niekas nežino. Chruščiovo nis šalies vadovas, kurio netoli nuo rusų pramonės
užsipuldinėjimai prieš JT balsas visada daug sveria centrų, jiems reikia turėti
generalini sekretorių rodos, šalies gyvenime.
savo bazę kur nors arčiau
bus paveikę j| taip, kad jis
Šie rinkimai vienu žvilg Sov. Rusijos. Tokią bazę su
dabar nebežino, kur kairė ir sniu neabejojamai bus ne tiko duoti Anglija, kur subkur dešinė ir beieškodamas maža permaina Amerikos marinus aprūpinantieji lai
visai nešališkos politikos ga gyvenime. Prie valdžios vai vai galės turėti savo buvei
li visą Kongo gelbėjimo po ro prieina jaunosios genera nę. Tok| susitarimą anglai
litiką pasukti šunkeliais.
cijos žmogus, jaunosios padarė su Amerika ir taip
Visas Kongo tvarkymo Amerikos atstovas. Sėkmės pranešė parlamentui.
klausimas susiveda prie to, naujam prezidentui!
Anglijoje betgi dėl to ki
ar ta valstybė pradės savo
lo nemažas ermideris. Daug
nepriklausomą gyv enimą Nikita dar neareštuota*
kas protestuoja, o ypač tie
kaip Maskvos globojama
Pereitą penktadienį pa pacifistai, kurie būtų linkę
kolonija, arba kaip tikrai
net vienašališkai nusigink
nepriklausoma ir | demokra sklido žinia, kad Sovietų luoti. Triukšmas nemažas,
tini pasaulį besiorientuojan Rusijos diktatorius Nikita bet tuo, rodos, ir baigsis.
Chruščiovas uždarytas kalė
ti valstybė.
jime, o | jo vietą įkopęs Ma4JK
lenkovas, “a n t i p artinęs”
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Poslapis trečiai

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
KANADOS UETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ SĄJUNGOS KONFERENCIJA

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

KAS SKAFiO, KAM
TAS DUONOS NEPRAŪO

WORCESTERIO NAUJIENOS

Lietuvi*
Yorke įsteigi , Veik tuo pat metu kai
uų
u-u-.__ dr. Kazickas , A. Simutis,
pirmąją
pirmąją karčiamą, bet 'dr. Valiūnas ir Callahan
vedė derybas su namų sa
lenkai e

Centini* išpardavimas

čius, A. Čaplikas, P. Vaičiū
nas, M. Žemaitaitis, Tamo
šaitis, J. Krasinskas ir kt.
Šokius grojo geras or
kestras. Buvo tikrai gražus
banketas.

Draugijos Lietuvai Remti
1-sis skyrius lapkričio 19 d.
Lietuvių Piliečių Klubo su
Spalie 20 (L įvyko Lie vininkais, Scranton, Pa.,
sirinkimų
salėj rengia “Centuvių IVekybos Rūmų val anglų kalba leidžiamam žur
tinį” išpardavimą. Jo pelnas
dybos posėdis. Jane ilgiau nale The Polish American
skiriamas
Lietuvos laisvini Palaidot* P. Bernatavičienė
Journal
1959
m.
spalio
buvo svarstytas pirmojo
mo reikalams.
Prieš porą savaičių be
New Yorko aukštesniosios mėn. numeryje pasirodė
Pradžia
7:30
vai.
vak.
bažnytinių apeigų , be gėlių
'mokyklos mokytojo dr. B. L. Kowalczyk straipsnis
palaidota miesto kapuose
Mira šia lietuviai
Kuršiaus (New Yorko mies gu H. Archacki tapytu pa
Pranciška Lau kininkaitėPer paskutiniąsias 2 sa Bematavičienė, 4 išmokslin
to archyvuose užrašytas veikslu, kaip esą dr. Kuršius
galėjęs atrodyti Ir ko ta
vaites mirė: Mykolas But tų sūnų motina. Vienas sū
kaip dr. Alexander Carolus
me
straipsnyje
neprirašyta.
kevičius, 87 m., duonkepys; nų yra universiteto profeso
Cut sius ir Curtius, late pro
1659
metų
birželio
mėn.
Vincas Česna, 78 m., smuk rių Havajuose.
fessor in Lithuania) trijų
gale į New Yorką olandų
lės Millbury gatvėj savinin Bernatavičių šeima čia
šimtų metų nuo atvykimo
laivu TR0W atvykęs dr.
kas ; Simonas Žukauskas, plačiai pažįstama. Vladas
sukakties atžymėj imas. Alexander Carolus Curtius,
70 m., virš 30 m. buvęs Lie Bernatavičius anais senais
Kaip žinoma, šis mūsų tau
KLSDS konferencijos, įvykusios Toront o mieste spalio 9 d., dalyviai: Sėdi iš kai
lietuvis
lenkas
profesorius,
tuvių Piliečių Klubo šeimi laikais buvo įvairių draugi
tietis, tuometinio New Yor
rės į dėžinę: V. Šimkus, A. Kažemėkaiti s, A. Frenzeiis, E. Frenzelienė, garbės
kuris
olandų
archyvuose
ninkas; Simonas Dubickas, jų veiklus narys, lietuviškos
ko gubernatoriaus Petro
buvęs užrašytas kaip Cursvečias ALSS centro komiteto narys K. Bielinis, J. Novogrodskas ir V. Dagilis.
71 m.; Aleksas Maleckas, mokyklos žemesnės klasės
Stuyvesant kviečiamas, at
sius,
bet
vėliau tas ištaisyta
Stovi iš kairės į dešinę: Dr. P. Ancevičios, J. Mickevčius, A. Kesiūnas, Vaške
70
m.; Kazimieras Kulišau- mokytoju, o jo 4 sūnūs jos
vyko į New Yorką 1659
į
Curtius.
Pastaroji
pavardė
lis,
V.
Gerulskis,
J.
Vitkūnas,
J.
Nacevičius.
Stovi
antroj
eilėj
iš
kairės:
L.
Lu

skas, 88 m.; Mykolas Žičius,
metais ir čia įsteigė pirmąją
mokiniais. Tą mokyklą glo
ir
esanti
tikroji
jo
pavardė,
košiūnas,
K.
Lukoševičius,
J.
šarapnick
as,
V.
Vaškelis,
J.
Stonkus
ir
J.
Jotautas.
73.; Marijona Stašaitytė, bojo SLA 318 kuopa ir Auš
aukštesniąją mokyklą arba
kuri galinti būt sulotyninta
• 80 m.; Rožė Griciūtė, 30 relės choras, SLA centro
Nuotraukoje trūksta šeimininkių—Šimkuvienės, Ancevičienės, Novogrodskienės
Latin school, kaip anais
Kurt
ir
Kurtz
pavardė,
len

m. amž.
ir kai kurių kitų konferencijos dalyvių.
laikais vidurinės mokyklos kų- vokiečių kilmės asmens.
padedami.
Anais laikais, kai Lietuva
buvo vadinamos. New Yor
Ilsėkis, Pranciška, ramiai
kūrėsi, šie lietuviai yra pri Dėdės Šamo šalies žemėje.
ko Liet Prekybos Rūmų Pagaliau jis galėjęs būti mąją New Yorko karčiamą.
GARDNER,
MASS.
skyrius
ruošia
Jonines.
Per

pastangomis buvo surasta ir grynas lenkas bajoras O kaž koks Jozef Dubieki
nai jos sutraukė rekordinį sidėję prie jos laisvės atga
Kurcz,
kurio
viena
šaka
ir ta vieta, kame stovėjo
N. Yorko lenkų dienraštyje Ištekėjo Edna Tunkūnaitė i lankytojų skaičių. Jų apys- vimo. Lai būna jiems lengva Ruošiamasi Lietuvių dienai
esą nusikėlusi į Lietuvą.
šios šalies žemelė.
Kaip žinome, lapkričio
specialiai mūsų tautiečio
“Nowy Swiat” rašo apie
Spalio 15 d. Edna Tun 1 kaita viešai neskelbiama,
27
d. Memorial auditorijoj
mokyklai pastatytas namas,
Taip sujaukęs faktus, Ko- d. Kuršių kaip apie pirmą kūnaitė ištekėjo už Stasio bet atrodo, kad pelno ga
Serga
bus Lietuvių diena. Jai ruo
būtent šiaurinis Broad walczyk toliau jau fanta Nevv Yorko mokytoją lenką Vaškelio iš Framingham, lėjo likti apie $1,500.
Ligoninėse
serga
šie
visuošiamasi
ne juokais. Daug
Street and Exchange Place zuoja apie dr. Kuršių kaip ir jį pakrikštijo “Curtius Mass. Vestuvinėj puotoj da Taigi, ta knyga galėjo
meninikai: Jonas Emkus, jaunų vyrų ir moterų dirba
kampas. Toje vietoje dabar apie tikrą lenką, nežinoda Kurczewski”.
lyvavo 160 asmenų. Vaišes būti jau seniai išleista.
stovi EmpireTrust Co dan mas ar tyčia nutylėdamas
čia įdomu pažymėti, kad virš 20 m. buvęs Lietuvių išsijuosę eksponatus atrink
Nuodugniai klausimą ap- ruošė J. Pumerienė. J.Pajegoraižis. Buvo nutarta trijų faktą, kad prieš tris šimtus svasčiusi, valdyba nutarė dienė, ir Pajedaitė iš Wor- buvęs skyriaus pirm. K. Piliečių Klubo sekretorium, dami, ypač Struckus, KonBogužis ir vicepirm. M. aktorius komikas; Vytautas dratas, Grigas ir kt.
šimtu metų sukaktį nuo dr. metų registruodamasis 0- ir toliau dėti pastangas, cesterio.
Bernotas, buvęs Lietuvių
Kuršiaus atvykimo atžymė landijos Leiden universitete kad pirmojo New Yorko
Apie kai kuriuos
Buvo daug kalbėtojų, jų Sauka iki šiol nežino 1959 Piliečių Klubo pirmininkas,
ti prie namo prikabinant medicinos studijoms, Kur mokytojo, lietuvio dr. Kur
va* mnoilroo
Q c metų Joninių rezultatų, nes
naujakurius
vai
xx xixvu2ixrvcso
'sekretorius J. Dilys neiš- pasižymėjęs sportininkas,
bronzinę lenta su atitinka šius pats save įrašydino šiaus atmintis vienu ar ki iš Amsterdamo.
duodąs “paslapčių”. Gal buvęs Naujosios Anglijos Noriu prisiminti kai ku
mu įrašu. Pradėjus derybas kaip “nobilis lithuanus,” tu būdu būtų pažymėta.
Puotai vadovavo Ado dėl tokios priežasties sky 'krepšinio čempionas, Me- riuos naujakurius, kurie rei
su namų savininkais jų vadinas, lietuvis bajoras, Pradėjus lenkams šį mūsų mavičius iš '^orcesterio.
nusistatymas atrodė palan kam patvirtinti New Yorko tautietį savintis, reikalas Jaunoji yra Jokūbo Tun- riaus pirm. K. Bogužis ir taorial Auditorium direk- škiasi lietuviškame judėji
torius-trustistas; M. Pajau me, suradę bendrą kalbą
kus ir jiems pristatytas len Liet Prekybos Rūmai yra gerokai susipainiojo — dr. kūno, Keleivio skaitytojo, iš savo pareigų atsisakė.
su
senaisiais ateiviais:
Sąjungos Centro valdy jis, A. šablinskas ir kt.
tos projektas aprobuotas: išsirūpinę ir to puslapio fo Kuršius pasidarė ginčų ob
duktė, Marės Tamulėnienės ba turėtų susidomėti mūsų
Eugenijų
Sinkevičių, Kostą
tostatinę nuotrauką. Kaip jektu.
P.
Keršis
dėkoja
dukterėčia.
Babrauską. Julių Sviklą su
In memory of
i
lietuvis bajoras dr. Kuršius Paaiškėjus, kad artimiau i Linkiu jauniesiems daug reikalais.
Keleivio skaitytojas Pra žmona, Vladą židžiūną,
P. Daugina*
laiku dr. Valiūnas laimės.
Dr. Aleaander Carolus tiek bendro su lenkais te siu
nas Keršis, 3 savaites išgu Andrių Urbonavičių, Al
Australiją, jis
Curtius, Lithuanian nohle- turėjo, kiek kad Lietuva išvyksta į
lėjęs ligoninėj, nuoširdžiai gimantą Baltrukonį, Pijų
Nauja L. Bendrovės
TORONTO, ONT.
man and professor, who sudarė su Lenkija bendrą 'buvo įgaliotas lietuvių ko
dėkoja visiems ir visoms, Matulį, Bronių Giocią, Vy
valdyba
upon invitation of
Peter valstybę ir jis buvo tos val lonijose, kurių tikisi kelias
kurie jį lankė, atsiuntė do tautą Gudauską, Adolfą
Nedarbas Siaučia
Stuyvesant canae to New stybės pilietis, bet kad jis aplankyti, atstovauti ir kal
Lapkričio 2 d. buvo Lie
vanų, pareiškė ’ linkėjimų šermukšni, Juozą Ramoną
Amsterdam in 1659 and in būtų buvęs lenkas ar lenkų bėti New Yorko Lietuvių tuvių Bendrovės susirinki
Toronto mieste ir visuo pasveikti.
ir tt.
the šame year opened on kilmės, nėra ir mažiausio Prekybos Rūmų vardu. Grį mas, kuriame išrinkta nau se jo priemiesčiuose pasku
Ypatinga paminėtinas Jo
R. Jakučio koncertas
this site firat Latin school įrodymo. Tą veikiausia ži žęs iš kelionės, dr. Valiūnas ja valdyba: Pirm. Vincas tiniuoju laiku pradėjo siau
nas Stankevičius. Jis eyvena
no ir straipsnio autorius, įsipareigojo sausio mėnesį Višniauskas, vicepirm. Juo- sti didelis nedarbas. Beveik
in New York...?
Clark universitetas lap Gilbertville, 30 mylių a nuo
nes
su
New
Yorko
archyvų
Rūmų
susirinkime
padaryti
ząg.
Bekeris,
sekr.
Vanda
visi
fabrikai
masiniai
at

Lenta jau buvo užsakyta
kričio 3 d. savo salėj suren Worcesterio, o, rodos,^Tiėra
Sherksnįs, ižd. Veronika'" leidinėja darbininkus arba gė Roberto Jakučio koncer tokio visuomeninio įvykio
ir pradėta ruoštis prikabi šaltiniais apie dr. Kuršių išsamų pranešimą.
Nauju N. Y. Liet. Preky Rimkutė, fin. sekr. Albinas mažina darbo valandų skai
nimo iškilmėms. Bet neti atrodo neblogai susipažinęs.
tą. R. Jakutis yra tą univer Worcestery, kuriame jis
kėtai namų savininkai su
Duodamas savo fantazi bos Rūmų nariu priimtas Adomaitis, direktoriai: An čių .
sitetą baigęs, dabar gyvena nedalyvautų. Tai puikus
dr.
Vytautas
Banelis.
tanas
Daukantas,
G.
DebeBedarbių
registracijos
įs

svyravo, o vėliau galutinai jai valią, Kowalczyk apra
San Francisco. Jis yra An malonus vyras, jis yra ir
satis,
Tamulėnienė,
Al.
Rotaigos
jau
dabar
yra
suskai

Keleivio skaitytojas.
atsisakė duoti leidimą jai šinėja, kad esą šitą “lenką
D. Alyvis
tano Jakučio sūnus.
dosky,
G.
Prunskis
ir
J.
čiavusios, kad šiuo metu
prikabinti. Atsisakymo prie profesorių” veikiausia lai
\
J. Krasinskas
Buvau K. Jurgeliūno
Necelis.
nedirba
kas
šeštas
žmogus.
žastys ir tebėra paslaptis. ve su priderama pagarba
pagerbime
YUCAIPA, CAL.
Rev.
komisija:
Alekas
Bendruomenės vakarienė
0 atėjus žiemai ir sustab
Ar jos turi ką bendro su pasitikęs pats gubernatorius
Nakutis, J. Douckus ir Jo džius atvirame ore dirba
Spalio 30 d. mūsų sūnus
faktu, kad šį mūsų tautietį Stuyvesant ir jau nuo 1640
Lapkričio 12 d. Maironio
Vaišės pas Babilius
kūbas Tunkūnas.
mus darbus, bedarbių skai Juozas pakvietė važiuoti į Parke Worcesterio Lietuvių
nei iš šio nei to pradėjo metu New Yorke apsigyve
Nutarta gruodžio 3 d. čius padidės dvigubai. Tai Brocktoną į banketą Kostui Bendruomenė rengia savo
savintis lenkai, sunku būtų nęs lenkas leitenantas Dani Domininkas ir Petronėlė
el Litscho (Liczko) su keliais Babiliai spalio 23 d. savo Lietuvių Pilečių Klube su yra didžiausias bedarbių Jurgeliūnui pagerbti. Kariu metinę tradicinę vakarienę
pasakyti.
Vicekonsulas Simutis su kitais lenkais. Litscho buvęs gražiuose namuose surengė rengti dešrų vakarienę. skaičius, koks kada yra bu važiavo M.žemaitaitis ir J. su įdomia programa: dai
Šeimininkės bus Nazarienė, vęs pokario metais.
Skemiškis.
pažindino posėdžio dalyvius tuometinio
New Yorko vaišes.
nuos pagarsėjęs Bostono
Butkienė
ir
Tamulėnienė.
Bedarbių
eilėse
nemažai
Tą dieną buvo paminėtos
Ten sutikau savo krašto mergaičių trejetukas # (I.
su lenkų spaudoje apie dr. (New Amsterdam) įtakin
Kuršių
pasirodžiu siais gas pilietis, kuris 1648 me net 3 sukaktys: Romano ir Juodaičiai minėjo 25 m. yra ir lietuvių. Kai kurie naujakurį Vaclevą Senutą, Mickūnienė, A. Dausienė
iš jų jau dabar puolę į di kuris man papasakojo apie ir V. Mališauskaitė). vado
straipsniais.
tais pastatęs ir laikęs pir- Petronėlės Stasių vedybinio
sukaktį
delius piniginius sunkumus. mano namiškius. Jaučiau vaujamas komp. Juliaus
gyvenimo 52 m., Kazimiero
Juodaičiai
minėjo
savo
Mat, turėdami darbus, išsi- lyg kalbu su gimine. V. Se Gaidelio: Antanas Tamkus,
Stasio 68 m amžiaus ir pa
čių šeimininkų vedybinio vedybinio gyvenimo 25 me mokėjimui pirko namus, mitą yra braižytojas.
neseniai buvęs Lietuvoj, pa
tų sukaktį. Ta proga lenkų bet, mieste susidarius bu
gyvenimo 30 metų.
K. Jurgeliūnui dovanojo pasakos apie gyvenimą pa
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
Visi svečiai buvo kara salėj surengtoj puotoj da tų pertekliui, ir nuomininkų lentoje išdrožinėtą vaizdelį vergtoj Lietuvoj. Be to. bus
negauna ir namų negali su apačioje šitokiais žo- šokiai ir kitokių paįvairini
liškai pavaišinti, nes drau lyvavo apie 300 svečių.
Juodaičiai
turi
valgomų

parduoti, o netekę darbo, 1 džiais: “Mūsų prabočiai — mų. Bus svečių ir iš kitų
gė Babilienė yra labai gera
Apie kelionę Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
jų
dalykų
krautuvę,
yra
Darbininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”;
neįstengia mokėti skolos. kaimo ir miesto — gėrė alu vietovių.
šeimininkė.
{spūdžiai U Kalifomijos;
Raudonmedžių imperija;
plačiai
žinoma
šeima.
Jeigu
nedarbas užsitęstų il tį iš rago riesto”.
Ačiū draugams BabiApie Hollyvoodo '
gesnį laiką, tai daugelis bu 1 Bankete buvo geras būrys Bus svarbus Liet. Piliečių
Iiams.
Roman Staiis
Lietuvis
Klubo susirinkimas
Yelk>wstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.;
tų priversti atsisakyti už naujakurių, mačiau ne
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova;
Lapkričio 14 d. bus svar
pirktų namų ir prarasti mažai ir bostoniškių: B.
ST. CATHERINES, ONT.
Pas mormonus: Jų tikyba, praeitis ir dabartis;
bus
klubo susirinkimas, ku
paskutines
savo
santaupas.
'Kontrimą, J. Lėkį su žmona,
Ežeras, kariame knogus neskęsta;
riame bus statomi kandida
•
Neišmatuoti Tesąs valstijos tartai;
J. Mikalauskas J. Stuką, inž. Čapliką, Jo- tai kitu metų valdybom Pa
Kada išeis “Vilnius
RADIJO VALANDA
Floridos vaizdai;
Jaunystės šaltinis;
kubauską, S. Naudžiūną, A.
Lietuvos gyvenime”?
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs pošemių urvai;
Visos programos iš W0PA,
ir O Šiugždąs. Aušrą, Zi- tys rinkimai įvyks gruodžio
Upi po žeme; žuvys be akių...
1490 ktt. AM 102-7 FM
GAVOME
NAUJĄ
Prieš 6 metus Vilniaus
minską, A. Mockienę, J. 11 ir 12 dienomis. Dabarti
Ir daug, daug kitų Įdomybių!
Sa gražiais sava
Kasdien: ano piraiadiento iki
ŽODYNĄ
penktadienio 10—11 vaL ryta.
Krašto S-gos skyrius pradėKeslerienę, A. Mozuraitie- nis pirm. V. Dailida nekan
Knyga jau iteja U&aakiusieinB knygą tuoj pat
Seitadienj ir aekaiadtoaj
didatuos dėl sveikatos. Klu
dėjo rinkti pinigus minėtai
nę, Vadelius ir kt
aaa 8:30 iki 9:3* rai. ryta
siunčiame. Kaina 76 centai.
knygai išleisti. Ir aš pats Lietuviikas angliškas ioProgramai gražiai vado bo nariai susirūpinę išrinkti
VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vaL v.
esu tam reikalui du kariu dynas, paruošė Vilius Pete- vavo Bronius Burba. Kalbė [veiklią valdybą,kuri grei
TeL: HEmlock 4-2413
17159 S. MAPLEWOQD AVĖ. aukojęs.
iraitis, 586 puslapiai, kaina jo J. Lekys, V. Senuta, čiau naujus namus pasta
CHICAGO 29, ILL.
V. St
Be to, jau šešti metai kaip {$7.00.
Ludonienė, Bilkevičius, Gin tytų.

AMERIKOS ĮDOMYBES

į

SOPHIE BARČU!

27,

j

Puslapis ketvirtas

KELEIVIS 30. B08T0N

dens lašai varva, nes čia
laisvi žmonės.
Ar kiauru stogu namas
dabar yra būdingas visai
Lietuvai?

Nuteisė už veiksmus
prieš 19 metų

aprūpinti fabrikai ir tik vė
liau gyvenamieji namai.
Oro susisiekimas iš
Klaipėdos

Taip, būdingas.

Kodėl žmonės netaiso na
mų?

Šiauliuose 15 metų kalėti:
Negauna medžiagos.
nuteistas K. Maleckas už
is
(E)
Oro
susisiekimas
dalyvavimą 1941 metais:
Nuotraukoj matyti balta
“vokiečių fašistų ir lietuvis- Klaipėdos šiemet išplėstas, oška. Ar tas gyvulys šian
ku buižuazinių nacionalistų i Kasdien i Vilnių išskrenda dien ten svarbus?
Šiurpiuose nusikaltimuose”.' <^u lėktuvai, vienas i Mas
kvą. Du kartu lėktuvai
labai svarbus. Tai yra
skrenda i Liepoją, o iš čia mano mamytės ožkytė. Ož
Dujotiekio paskirstymo
galima persėsti i Rygą ir kytė — šeimos pieno cencentras prie Kauno
Įtras. Kas ožkytę turi, tas
Leningradą.
(E) Dujotiekio linija Vil
srebia baltintą sriubą.
niaus ir Kauno dar nepasie Darbo laiką sumažino, bet
(Mieloji ekskursantė tuoj
kė. Šiomis dienomis i dujo reikalauja daugiau darbo
atlikti
mane pavaišino iš Lietuvos
tieki bus prijungtas Mins
Partijos ir vvriausvbės atshežtų jos mamytės sukas (Gudijos sostinė). Vil
nutarimu
sovchožu darbi- '?‘u 15 “kelte pieno skaniu
nių numatoma pradėti ap
rūpinti raturalėmis dujo ninkams nuo gruodžio 1 d. i^tetu sūnų).
mis tik kitais metais, o Kau- nustatyta 7 vai. darbo dieAr komunistai atsilygino
ną tik 1962 m. Kauno pra- na, bet reikalaujama, kad už tamstos tėvoūkį?
monės rajone, i šiaurę nuo per tas 7 valandas už tą paNe, norstėvelis jį buvo
Petrašiūnų, statomas kelio- ti atlyginimą darbininkai nupirkęs labai sunkiai užlikos kvadratinių kikometrų ne tik tiek pat kiek anksčiau dirbtu pinigu.
duiu paskirstvmo centras, darbo atliktu, bet dar dauv
- ._ . . » .
rinmausia dujomis busią giau — virs normos.
ne|iai> b

Ką pasakė ekskursante
Pasitaikė proga pasikal- j apie savo Įmonę, išdrožė pabėti su viena moterimi,, mokslą,
kuri šią vasarą su ekskursi- Į Ar ' ,ijote
, dovo
ja lankėsi Lietuvoje. Jos
kur nor-jote?
prašomas ją vadinsiu
— ------- X.
Taip ir ne. Mums buvo
Kodėl, visi supras perskaitę
•leista 5 dienas atsiskirti
ši pasikalbėjimą.
važiuoti

Kas paskatino
Lietuvą?

Z S o avimuosius Bei
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Chruščiovo inkvizicija

STEPONAS KAIRYS

ANDRIUS VALUCKAS

Keleivyje jau buvo minėta, kad Lietuvos okupantai teisė Zigmą Toliušį ir
kad komunistiniai politrukai bandė niekinti jo vardą
komunistiniuose laikraštpalaikiuose. Kadangi man bu
vo lemta artimai bendra
darbiauti su Zigmu Toliušiu
politikoje, tai norėčiau šia
proga padalyti keletą pasta
bų.
Sufabrikuota kriminalinė
byla prieš Zigmą Toliušį
bus pilniau suprantama, jei
gu mes panagrinėsime bent
jos tris pagrindines sritis:
politinę, propagandinę ir
kriminalinę.
Politinė

mas nekaltu, net ir teisman
patrauktas, kol jo kaltė re
ra pilnai įrodyta, o komu
nistiniame teisme užtenka,
kad tu buvai suimtas ir
jeigu dar ne komunistas, tai
turi būt pasmerktas...
Inkvizitoriai, tartum gel
bėdami kaltiramojo sielą,
geruoju ar bloguoju, net
pačiais žiauriausiais kanki
nimais, veisdavo nelaimin
gą žmogų prisipažinti prie
kvailiausios kaltės, kad jis
pasakytų pilną ir tikrą “tie
są” — pafeių irkviz*itorių
sufabrikuotus kaltinimus.
Svarbiausia, kad inkvizito
riai iš suimtojo išpažinties
Lietuvos nepriklausomybės akto pasirašyto
norėdavo sužinoti kitų ta
jas, ilgametis Lietuvos Socialdemokratą Par
riamų nusikaltėlių pavar
tijos pirmininkas drg. Steponas Kairys šiuo
des, lygiai tą pat daro bol
metu sunkiai serga New Yorke.
ševikai — ten išpirksi savo
gyvybę, jeigu įskūsi kitus
avinėlis. Žinoma, teismas, sigrobia sau. Taigi, už Tonekaltus žmones.
pagal Chruščiovo Įsakymą, liušio bylos slypi grynai
Toliušis buvo bolševikų | jį nuteisė, bet visi,kurie pa- kriminaliniai bolševikų ti(suimtas
imtas jau
iau pirmos
nirmns okupa
nkuna- ’^įnojo Toliušį , žino puikiai, i peliai, kurie, kaip ir inkvicijos metu, laikėsi tardo kad tokie kaltinimai “nelim- zicijos skundikai, laukia
mas drąsiai, neprisipažino pa” prie kilnaus žmogaus, savo judošiškai banditiškos
kaltas, jokios išpažinties kad jie perdaug aiškiai su grobio dalies.
nerašė ir neišdavė nė vieno fabrikuoti ir kad jie prie
lietuvio. Vokiečių okupaci- šingi Toliušio prigimčiai,
jos metu jis parašė memo- tradicijai, įsitikinim a m s, IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
vandumą okupacinei vokie-; tjek kaip žmogui, tiek kaip
čių vyriausybei, kuriame advokatui, tiek kaip liaudi-; A. Jenkins vėl organizuoji
if/Azto jog
innr pagal
narrol tauptautinę
tonnfontino _pinkui,
• , • ,humanistui
_____ ...
_i_
darbininkus
ir pla
teis? vokiečiai negali ir ne- čiai žinomam laibdaiiui.
“ Keleivio” uolus bendra
turi jokios teisės skelbti ka.
.
..
darbis
A. Jenkins, dabar
j-jpę mobilizaciją Lietuvoje.
Šioje byloje Toliušis tu-

I
Viduramžių inkvizicija
neapkentė laisvai ir kitaip
galvojančių žmonių, todėl
jiems sufabrikuodavo bylas
už raganavimą, už bendra
vimą su velniu, už kr eivą
akių žvilgsnį, už anarchiją,
Tik giminės.
už krašto išdavimą ir už
Ar gali kolchozo darbi ereziją.
ninkas be leidimo pakeisti Nuo keturiolikto šimtme
darbovietę?
čio komunistai pasisavino
viską, jie tarai naujose kar
Negali.
tose atgimę senieji inkvi
Kas toji taip dažnai gir zitoriai, net jų terminologi
dima “kombinacija”?
ja ir metodai tie patys,
įsKHiKimo
rormuips tarsi
iškeikimo
tarai
Dabar Lietuvoj visur '^
knniillofcformulės
< o fanatizmas
skamba: “Kombinuosi — nukopijuotos, o fanatizmas
nekombinuosi — tai jau tikrai nemažesnis,
f teismai jau baisiai panagrobstymas, vagystė.
Lietuvos jaunimo if taip pat
anksto būdavo

plausi, savo gy- gyvenantis HawajiK.se, pa-

1*?
apgynė byklų darbininkus.
Honolulu dienraštis “Star
iškalba
ieškojimu. Bulletin” apie tai plačiai

aprašymų parašė, išspausdino ir A.
Lietuvos gyven-į Jenkins nuotrauką.
Tas dienraštis rašo, kad
dėl jis pareidamas namo menki, mačiau daug nenu- į
ųno
Kiek kainavo kelionė?
(Suvalkiją) niekam neleido rvoncinooo
viSonoco
1 Sugrjzę bolševikai Toliu- niekšiškų priemonių oku- vietos unijų vadovybe, ne
nebuvo dėkjn^
Griebiasi garbiu- rasdama savųjų terpe tinvažiuoti. Mačiau, kaip dvi parsineša kisenese grudų pautų javų nenusienautų
Sumokėjau $1,200.
v
inkvizitoriai
išsiuntė
sunkiai
}r
dviems lietuviams,! tomo Žmogaus skalbyklų ir
ekskursantės verkda mos
Ar tas nėra brangu?
ir
to
nelaiko
nuodėme
ar
sklypeliuose
derlius
kelerioŽinoma, kad brangu, bet i prašė leisti joms nuvažiuoti
širdies liga serganti senelį nebolševikams, suniekinti.' valyklų darbininkams orgapai
ka padarysi. Juk nepaside- j jų tėviškes, rodos. Vilka- nusikaltimu.
P“' didesnis, laiku
■»»“ sėjama, “pilignmo” kelionei i Si- Laisvėje gyvenantieji lie- nizuoti, kreipėsi Į Suvienytų
rėsi.
'
i viškio apskr. Jos sakė esanPartiečiai, didieji ponai laiku plaunama, laiku i birą. Iš ten grįžusį, iškan- tuviai turi šia byla pasinau- Siuvėjų unijos prezidentą
. čios komunistės, net Lais- taip pat kombinuoja. Jie pastogę sunešama. Jie tai kintą ir nuvargintą jie vėl doti, kaip tvirtu argumentu į PotofskĮ prašydama rekoAr Lietuvos valdinmkai Vę su Vilnimi skaitančios, įvairias gėrybes vežimais, atlieka naktimis ir šventa- tampo po teismus bei kalė- sugriauti Chruščiovo tvir- įmenduoti tinkamą tam dar••___ r • ■* • •
• i •
T •_____ •
mandagūs?
bet ir tas nieko nepadėjo, vagonais pasisavina ir kara- dieniais. Ir gyvulius jie gė jimus,
šmeižia ir niekina tinimams apie taikų sugyve- bui asmenį. Potofsky nuro
jį tik todėl, kad jis neįtikėjo nimą su vakarų pasauliu — dęs A. Jenkins, gyvenantį
Taip, labai mandagūs. Atsakymas buvo — “Niet”. liškai gyvena. Jie statosi na- nau prižiūri.
mus
už*
100,000
rublių
ver-,
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žmonį,
Joms buvo patarta, kad
į komunistų šventuosius tas sugyvenimas tebėra se- Havajuose.
Kaip buvo sutikta ekskur
A. Jenkins jau peršoko
jų giminės atvažiuotų pasi tes, v ažinėja automobiliais, nenori kolchozuose dirbti? barzdylas, atsisakė nusilen- nas Lenino receptas: mes
sija Lietuvoje?
jų
žmonos
šilkuose
šlama.
per
70 metų, bet kai Potof
matyti.
Lietuvis ir dabar yra ge kti jų ikonoms, nepripažįs- valdžioje, o opozicija kalė sky pareiškė, kad jis vra
Aš pas savo gimines no
Labai gražiai mus sutiko.
ras darbininkas, bet kolcho ta jų šventųjų raštų ir atsi-' jime...
Ar
tiesa,
kad
už
rugių
reikalingas, sutikęs vėl Įsi
rėjau vykti autobusu, būtų
zo jis kratosi dėl gėdingai sako išpažinti tariam a s į
Kaip atrodo Lietuvos
centnerį
(50
klg.)
kolchotraukti Į unijos organizato
Kriminalinė
kaštavę 16 rublių, bet lie zams mokama 4 rub., o ii mažo atlyginimo.O juk vėl- nuodėmes.... Mes negalime
miestai?
riaus sunkų darbą.
7
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• J* Vi*
atsistebėti viduramžių in
pė važiuoti automobiliu, už
Inkvizicija stengdavos i - Girdi, aš kaip kareivis —
jų
iškepus duoną (apie 72 tai niekas nenori dirbti.
kvizitorių žiaurumu ir bu apkaltinti turtingus žmones,
Man iš dangoraižių kraš- kurį sumokėjau 200 rublių,
klg.)
iš
tų
pačių
kolchozieinu, jei Įsakoma. Taip aš
Ar sodybose yra rūtų dar kaprotiškumu, kvailai siau
to atvykusiai 2-4 aukštų Su manim važiavo dar viekad galėtų nusavinti jų esu išmokęs.
ninkų
ima po 1.70 kap. ir želiai ir tvoros?
ru akiračiu, lygiai kaip mes turtus, o skundikai naudo
namai atrodė mažučiai. Ina moteris, bet toliau negu
tokiu
lupikišku
būdu
išren

A. Jenkins unijos nariu
Tvorų nebėra, bet gėlių negalime atsistebėti šių die josi ta proga pasipelnyti.
•Miestai giažūs, švarūs, aik-iaš. Ji mokėjo 280 rublių,
ka virš 120 rub.?
darželiai tebėra kaip buvę. nų bolševikų davatkišku Jau pirmos bolševikų oku- yra nuo 1910 m., 1913 m.
štės pilnos Įvairiaspalviu • Pasijutom išnaudotos.
gėlių, kai kuriose vietose iš i Ar
» toj
. - nuotraukoj
.
, . namas.
Kiek už rugius moka, ne- Ir mano mamytė beturinti fanatizmu ir tamsumu bei cijos metu Toliušio tardyto jis aktyviai veikė didžiulia
me Loveli tekstilės darbi
gerai prižiūrėtą ir aptvertą žiaurumu.
jų net parašai sudaryti.
jas atėjo apsi rengęs ninkų streike.
kuriame Tamsta užaugai ? zir.au, bet bendrai už visus pilną gėlių darželį.
Miestų lietuvišką vaizdą
žemės ūkio gaminius mažai
Tas atkaklus senelis yia Toliušio rūbais, nuo kojų
gadina rusiška uniforma
Taip.
temokama, o štai mano už Ar matėt važiuojančius į baisiai neparankus bolševi padų iki viraugalvio. Masi Nuo 1917 m. jis pradėjo
dirbti organizatorių siuvėjų
aprengti policininkai, rusiš
turgų ar bažnyčią gerai nu kams, todėl jie nori sudalyti nių trėmimų Į Sibirą metais unijoj. Ypač jis didžiuojasi
ki pinigai, gatvių vardai il
šertais žirgais, gerai pakink sąlygas, jog jis numirtų ba komunistai parink davo savo darbu Vermonto valsti
su rusiškais parašais.
tais ir gražiais vežimais?
du: be darbo, be pinigo, tremti Į Sibirą dažniausia joje, kur jis 1940 m. suor
Bet užvis blogiausia, kad
Ne, tai tik malonus prisi be medicinos pagelbos, kaip tik tuos asmenis, kurie ganizavęs i uniją 15-,000
labai daug matyti Stalino,
bolševikų iškeiktas ir pra turėdavo geresnių rūbų, darbininkų. 1952 m. A. Jen
minimas.
Lenino ir kitų okupantų
keiktas, kad niekas nedrįs baldų, gėrimų ar maisto, kins išėjo Į pensiją ir 1953
vadų stovyklų ir ne tik aikKaip atrodo keliai?
tų ištiesti jam pagelbas nes galėdavo tuščiuose bu m. apsigyveno Kauai saloje
štė-e. bet ir Įstaigų laukia
Didieji geri, o šoniniai rankos. Visi lietuviai gali tuose paūžti.
(Havajuose) Anahola vie
muose kambariuose, viešbu
didžiuotis šiuo nepalaužia
Vienas sovietų pilietis, tovėje, kurią jis vadina
neišbrendami.
čiuose. O Kaune net tokioj
mu liaudininkų veikėju, jo atkaklus komunistas, man “gražiausia vieta pasauly
Kaip įsikuria grįžusieji atkaklia laikysena: stebė
šventovėj kaip Karo muatvirai pasipasakojo, jog jų je”.
iš Sibiro?
zie iun Įėjus tave pasitinka į
tina ir didvyriška.
penkiukė nužudė mokytoją
šią vasarą Lietuvoje buvusi amerikietė sa
Stalino, I>enino didžiulės
Jų apverktina padėtis.
Ukrainoje tik todėl, kad
ko. kad tokių “rūmų“ dabar pilna visoje
TAUTOS PRAEITIS
stovylos. Nejauku ir liūdna.
Propagandinė
Beveik visi grįžo be sveika
galėtų pragerti jo geresni
Lietuvoje.
tos, visokių ligų kamuojami.
Kiekvienas nuteistas po kostiumą.... Dabar bolševi
O kaip atrodo ta Kauno
Keli grįžę giminaičiai buvo litinis priešas, ypač žymes kų padugnės išėjo medžio Keleivio administracijoj
jura?
Ar ir anksčiau jo
stogassirašytos kai kurių gaminių atėję ir manęs aplankyti, nis, yra iškoliojamas tiolše- ti... amerikoniškų siuntinių. galima gauti žurnalo “Tau
Tai komunistų propagan buvo toks nušiuręs?
kainos: Juodos duonos ki- Jie atrodė baisiai — tikri vikų spaudoje, kaip ir in- Toliušis kaip tik buvo kal tos praeitis” 2 Nr, kuriame,
be kitų straipsnių, yra apie
dos burbulas. Tai ne jūra,
Ne. Seniau jis gražiai atJ5(1 kap bai-gyvi žmonių šešėliai, tei kvizijos nuteistieji būdavo tinamas, kad jis tokių siun sodą, daržą ir darželį seno
o geriau tiktų vadinti ežeru rodė, nes buvo gerai prižiū- 05 ~ 2"3
tinių gaudavo. Bet tai jau
Pieno kvor- nužmoginti žmones Į klau- iškeikiami iš sakyklų.
ar prūdu.
ŠĮ kartą bolševikų spau- ne pirmas atsitikimas Lie- vės Lietuvoj, apie Amerikos
rimas. Mano senutė mamv- ?. 2 n,b" ^esto klg 27 r. Simą, kaip gyvenat, atsake
lietuvių organizacijas,, apie
Ar buvote naujoje elek tė, kurios nebuvau mačiusi ’5 kaP-; Ia»n,M 25 rub- c“- ~?e™- Glrdl. dabar UetV dos bendradarbiai, tipeliai tuvoje, kad bolševikai apvoj daug genau negu pne su nuproletarintais sniege- kaltintų amerikoniškų siun- piimąji litų padirbinėjimą
trinėj prie tos jūros?
daugiau ne 30 metų, sakė, kraus klg. 9 rub.
....
.
. Stalino Sibire.
nimis, rimtai pakenkė savo tinių gavėjus. Jie kantriai Lietuvoj, apie Durbės mū
kad
kada
nors
stogas
bus
Ar
matėt
kolchozo
ir
pri

Taip. Tik su kai kuriais
propagandai, nes žmonės palaukia, kol sunkiai dir- šį ir tt. Kaina $3.00.
L.
Norkus
apklotas,
kad
jie
gerai
gy

vatinių sklypų pasėlių
darbininkais tegalėjome su
Lietuvoje ir užsienyje suži- bantieji giminės prisiunčia
vena,
apsiprato
su
padėtim
skirtumą?
sikalbėti lietuviškai. Kalbė
Pakalbinkim draugu* ir
(Bus daugiau)
nojo, kad Toliušis neprisi- pakankamai gėrybių, ir tajomės su direktoriaus padė- ir kiauras stogas nesudaro
pažino kaltu, k . 1 jis, iš jo da, sufabrikavę bet kuri kaimynu* užsisakyti “KeleiTaip. Jis labai didelis.
jėiu lietuviu. Bet tas ponas,, bėdos. Juk niekas neverčia
Nugalėtojo neteisia.
kalbos, atrodė nekaltas kaip kaltinimą, tas gėrybes pa- jvį.” Kaina metam* tik $4 00
užuot mums papasakojęs' troboj stovėti ten, kur van- Kolchozo žemėj pasėliai
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įspūdingai pagerbė S. Briedį
Spalio 29 d. F. Bručo
svetainėje Woodhav e n e
(Brooklyno, N. Y., priemies
ty) įvyko skaitlingas ir la
bai gražus pažmonys advo
katui Steponui Briedžiui
(Bredes) pagerbti jo 60
metų amžiaus sukakties
i proga. Pažmonj rengė Lie
tuviu Darbininkų Draugijos
(LDD) 7 kuopa talkinin
kaujant socialdemokra t ų
19 kuopai.

—Maiki, šiandien aš pa
šėlusiai piktas.
—Kas supykdė?
—Nežinau kas čia kaltas,
ale neišėjo kaip reikia.
—Kas neišėjo?
—Buvo šermenys, ale
nebuvo baliaus. Tai vot kas
neišėjo.
—Nesuprantu, tėve, ką
šermenys gali turėti bendra
su balium.
—Kodėl tu nesupranti?
—Todėl, tėve, kad šer
menys reiškia žmogaus mir
ti, glaudų momentą, o ba
lius reiškia pasilinksmini
mą. Taigi vienas su kitu
nesiderina.
—Džius di sem, Maiki,
palaidojus nabašniką, rei
kia pavalgyti ir išsigerti.
Tai jau tokia mada.
—Bet tai labai netikusi
mada, tėve.
—O aš tau sakau, kad
tai gera mada, ba aš visada
gaunu už dyką išsigerti ir
pavalgyti. Žmonės išsigėrę
kartais rr padainuoja prie
stalo. Ar tas negerai?
—Ne, ne, tėve, tas nege
rai. Kaip gali jaustis miru
siojo šeima, kada jos myli
mąjį palaidojus, laidotuvių
dalyviai pradeda dainuoti?
Šeima verkia, o jie dainuo
ja!
—Nu, tai kaip tu norė
tum? Ar visi turėtų verkti?
Ne, Maiki, jeigu vieni ver
kia, tai kiti turi padainuoti,
kad verkiantiems nebūtų
taip labai markatna. Juk
ir katekizmuose yra pasa
kyta, kad ištroškusiam rei
kia užfundyt, o verkianti
paties vt.
—Tėve, sakyk reikia su
raminti, o ne “patiešyt”.
—Bet verkdamas, vaike,
nieko nesuraminsi. Reik iš
sigerti ir padainuoti, tai tik
tada galėsi suraminti. Taip
būdavo ir Lietuvoje. Būda
vo, ant lentos guli rabašninkas, o ant stalo stovi
kvorta očiščenos. Giedoriai,
būdavo, išsimėtą po keletą
burnų ir atsivertę savo kantičkas traukia visokiais bal
sais: “Dovyde karaliau, patiešyk mus”! Nu, tai ką tu
ant to pasakysi?
—Aš pasakysiu, kad tai
yra senovės paprotys, kun
kultūringos tautos jau išgyveno.Laikas jau būtų ir
lietuviams ji nusikratyti.
—Maiki, kas yra prigim
ta, to nenusikratysi.

iš Newark, N. J., K. J. Paulauskas, V. ir I. Diliai iš Orange, N. J., ir “Keleivio”
redaktorius J. Sonda iš Bostono. Buvo ir daugiau sveikinimų raštu, bet jie skaityti negarsiai nenugirdau
kieno.
Kalbos

Baigiant vakarienę, pir
mininkaujantis J. Buividas
pakvietė visą eilę dalyvių
pasisakyti ką jie mano apie
Bendras vaizdas
jubiliatą ir jo pagerbimo
Svečių atsilankė daugiau banketą. Pagrindinę, jubi
negu benketo rengėjų buvo liato visuomeninę veiklą
numatyta.
apibūdinančią kalbą pasa
Atvykus jubiliatui į sve kė J. V. Stilsonas. Neilgas,
tainę, vakaro dalyviai visi bet nuoširdžias, vietomis
sustojo ir, vadovaujant dr. humoru pamargintas kalbas
Petrikos žmonai Margare- pasakė: SLA prezidentas
tai česnavičiūtei, sudaina P. Dargis, SLA sekretorius
vo “Ilgiausių Metų” ir “He dr. M. J. Vinikas, dr. A. Pe
triką, Socialdemokratų Są
Is a Jolly Good Fellow”.
Jauti-ų atidarymo žodį jungos pirmininkas J. Patarė LDD 7 kuopos pirmi kalka, vienas LDD steigėjų
ninkė B. Spūdienė ir pa H. J. Burke iš Union, N.
kvietė J. Buividą toliau va J., Dariaus-Girėno paminklo
statymo Brooklyne komite
karui vadovauti.
Banketo stalai buvo pui to pirmininkas J. Šaltis, S.
kiai pamošti ir gausiai ap Gaubienė iš Newarko, P.
krauti valgiais ir gėrimais. Mačys, V. Geivickas, K. A.
— Laidotuvių paprotys, Prie garbės stalo sėdėjo Bukaveckas iš Cliffside, N.
tėve, nėra prigimtas daly vakaro vedėjas J. Buivydas, J., Mrs. Petrash, A. Petrau
kas, o tik Įprasta mada. SLA prezidentas P. Dar skas, Moterų Vienybės pir
Praeity numirėliai būvo lai gis, jubiliatas adv. Briedis mininkė H. Kulber, Šalindojami visokiais būdais, ir su žmona ir motina, SLA skienė,
jubiliato žmona,
buvo laikai, kada jų visai sekretorius dr. M. J. Vini motina, sūnus ir marti, ir
nelaidojo.
kas su žmona ir jubiliato pats jubiliatas. Buvo iššauk
—Nu, tai kur juos dėda sūnus su žmona.
ta eilė dalyvių atsistojimu
vo?
Trijų patiekalų su viso pasireikšti, tarp jų O Vini—Darydavo visaip, tėve, kiais priedais maistą ska kienė, M. Petrikienė, buvęs
bet dažniausia gyvieji savo niai paruošė Akelienė, Ra “Darbo” redaktorius J. Kizmirusi artimą palikdavo ir manauskienė, Styrienė ir nis ir daugybė kitų, kurių
bėgdavo nuo jo.
į Galinienė, o svečius aptar- į pavardes nespėjau užsira
—Kodėl?
• rauti joms pagelbėjo V. šyti.
—Todėl, tėve, kad žmo Kalvelis, A. Swingle, L. Ra
. Dovanos
'si:
nės nesuprasdavo mirties. manauskas ir J. Rimavičius.
Banketo
rengėjų vardu
Jiems rodėsi, kad žmogus Visą tvarką prižiūrėjo B.
B. Spūdienė Įteikė jubiliatui
savo mirtimi negali numir Spūdienė.
gražią
dovaną — auksinį
ti; o jeigu vienas iš jų nu
laikrodėlį, o banketo daly
tildavo, atšaldavo ir sus
viai
pasirašė gražų raš
tingdavo, tai jie tikėjo, kad
tą su linkėjimais jubiliatui
jam taip padarė koks nema
ilgo
amžiaus.
tomas priešas arba piktoji
Pats jubiliatas beveik vi
dvasia, įlindusi į jo kūną.
suomet
pasirodo su šyp
Todėl jie bijojo ne tiktai
sena veide, bet šį kartą jis
tos dvasios, bet ii- to negy
buvo ypatingai geros nuo
vėlio , kuriame ji apsigy
taikos.
veno. Dėl to jie palikdavo
Dalyvis
jį ir bėgdavo.
—Sakai pabėgdavo ir iš

namų?
—Buvo laikai, tėve, kada
žmonės namų dar neturėjo,
bet bastėsi iš vieros vietos
i kitą, nelyginant kaip Lie
tuvos čigonai; aiba gyven-,
davo urvuose. Bet kai pra
dėjo statyti namus, tai pa
bėgdavo ii- iš namų, kada
vienas iš jų krisdavo negy
vas. Bijodavo piktųjų dva
sių. Pietų Afrikoj laukiniai
zulai ryja “vaistus”, kad
apsisaugotų nuo tokių dva
sių, kai viena? iš jų numirš
ta. Grenlandijos gyvento
jai išmeta iš ramų visus nu
mirėlio daiktus.
—Nu, tai kada žmonės
pradėjo kasti savo mirusius
į žemę?
—Kada pirmutinis numi
rėlis buvo palaidotas žemė
je, tikrų žinių nėra. tėve.
Tačiau yra žinoma, kad ir
tas pradėta daryti dėl pik
tųjų dvasių baimės. Pirmyk
ščiai žmonės ilgainiui pra
dėjo. suprasti, kad palikti
numirėlį neužkastą, kuomet
jame tūno pikta dvasia,
yna povojinga; todėl reikia
jį užkasti kartu su ta dvasia,
kad ji negalėtų iš po žemė?
išsigauti. Pietų Amerikoje,
tėve, vra kraštas vadinamas
Guiana, kurios čiabuviai
gyventojai galibiai, užkasę
«avo numiėlį, šokinėja ant
jo kapo ir rėkauja. Paklau
sti, kodėl jie taip daro, jie

DEL NETVARKOS
MILIONAI ŽŪNA

STEPONAS BRIEDIS

Sveikinimai

Negalėjusieji asmeniškai
atvykti jubiliatą telegramo
mis bei laiškais sveikino:
Lietuvos konsulas J. Budrys, SLA iždo globėja E.
Mikužiūtė iš Chicagos, K.
Bielinis, A. ir E. Trečiokai

aiškina, jog riksmas reika
lingas piktai dvasiai nugąs
dinti, ir, kad ji negalėtų
išlisti, reikia gerai sutremp
ti žemę.

—Olrait, Maik, tas gerai
žinoti; ale visgi aš nenoriu
su tavim sutikti, kad šer
menyse nereikia išsigerti ir
pasilinksminti . Aš kalbė
jausi su vienu airišiu, tai
jis sako, kad Airijoj šerme
nyse keliami didžiausi ba
liai. Visi pasigeria, dainuo
ja ir šoka. Žinai, sako, kož
nas airišis numiręs eina į
dangų, todėl pasilinksminti
reikia. Sako, tik šiaurės Ai
rijoj, kur gyvena protestan
tai, .niekas šelmenyse nesilinksmina, ba jie visi eina
į peklą.

Vienas “K” skaitytojų at
kreipė mano dėmesį į p. Torontieėio pastabas “Keleivyje”
spalio 19 d., kurioje teigiama:
“Vyt. Sirvydo ‘Kūryba’ nutei
kinėjo žmones prielankia So
vietams kryptimi”.
j Torontietis priekaištą arba
iš piršto išlaužė (tada tiek to:
sauso niekas neklauso), arba
Įrodymui turi citatų iš mano
i raštu “Tėviškės žiburiams”.
; Jei turi, tegul pacituoja: man
i būtų Įdomu išgirsti, nes kaž
; koks poetas sakė: paleidi žodį
' per spaudą *ir
nežinai keno
į akiai pateks: išmintingo vyro,
!ar kvailo. Jei citatų bus, paban
dysime p. Torontieti iš pasta
rosios rūšies pakelti Į pirmąją.
Yra bergždžias žirniu bėri
mas Į sieną, aliarmavimas, ko
dėl “kunigų” spauda “vis tyli”
dėl A. šalčiaus. Viena, redak
toriai neatsako už bendradar
bių žygdarbius už redakcijos
sienų, antra, A. šalčiaus “smiena viech” (gairių keitimas)
šūkis buvo paskelbtas socialis
tų žurnale “Darbe”, kaip Pr.
Ancevičiaus siūlymas Paleckį
“tyru patriotu” skaityti buvo
paskelbtas socialistų “Naujie
nose”.
Dar pastaba:' šalčius, Ancevičius, aš ir pati “K” redakcija
nebijo dienos šviesos ir po sa
vo teigimais aiškiai parašus
deda. Gi p. Torontietis slapsto
si, it kurmis, slapyvardžiu.
Gal bijo, kad dėl žirnių malimo
bus pažįstamų išjuoktas?
Pagarbos žodį tardamas

!

šita Purdue universiteto studentų pora yra turkai. Jie
vienas antram yra pusbrolis, pusseserė. Tennessee val
stijoj jie susituokė, bet jiems nebuvo leista susituok
ti Indianos valstijoje, nes jos įstatymai tokių artimų
giminių vedybas draudžia.

Laiškas iš Vokietijos

Gyvendamas Vokietijoj ir grindy, bet komunistiška
dirbdamas tarpe vokiečių, Vokietija niekada nebus,
patyriau, kad pokarinis vo jei jiems svetima jėga ta
kietis labiau atsargesnis nelaimė nebus atnešta.
pasidarė. Jis net savimi ne
pasitiki, o apie kitus mažai
Mūsų apylinkėje yra sep
rūpinasi. Ypatigai šių die tynios lietuvių mišrios šei
nų nacionalistai. Tie žmo mos, kurios visai i krūvą
nės savo gerove rūpinasi, o nesueina ir niekas iš viršū
kitus niekina ir laukia hit nių neaplanko. Anksčiau
lerinių laikų! Pav. gydžiau aš jas visas aplankydavau,
Vyt. Sirvydas
si dantis. Daktaras klausi bet paskutiniais metais jų
nėjo apie mano šeimyną. vengiu, nes į mane jos šnai Norton, Vt.
Kai aš jam pasakiau, jog ruoja ir kumščiu grūmoja, į 1960 m. spalio 26 d.
mano vyliausioji duktė Va Viena užpyko todėl, kad Į
sario 16-tos gimnaziją lan nraffertas dvi markes pa- DANCIGO DARBININKAI
ko, tai jis naiviai šypsojosi pi ašiau sugrąžinti, kurias
PRIEŠ cHkuscOVĄ
ii’ atsakė, jog su laiku tie iš 9-nių metų dukrelės bu
žmonės visiems bus reika vo pasiskolinęs; kita — dėl j (E) Kai Chruščiovas nulingi. Kodėl? Mat, jis ži nesugyvenimo su savo žmo- į vyko į New I orką, Dancigo
no, kad Hitleris
sugrįš.
.
... Sa- , na, mat, raginau visas komunistų partija sušaukė
kiau, kad jis seniai miręs, j skriaudas užmiršti ir vėl
laisvų statyklos darbiDaktai as nusispiovė ii ma- bučiuotis, nes gaila mažų ninku mitingą, tikslu išreikno dantį su didžiausiu įnir- vaįkų; trečia_ dėl didelio šti Chmščiovui simpatijas
timu išrovė. Vėliau dai ke- girtuokliavo: norėjau nuo
pasiųsti jam telegramą,
lis išrovė, bet blogiausio dektinės atpratinti; ketvir-1Tačiau darbininkai parennenoi ėjo rauti, girdi, tai ta __ kad iaįkrašti “Eu- i
boikotavo, atvyko tik
geriausias dantis. Tačiau rOpOS Lietuvi” užsekiau; labai mažas skaičius. Ir tie
aš nuo skausmų nežinojau penkta, — kad aš vargin- patys sušuko: “Mums reikia
kur dėtis. Anot jo, tai nie- „.aį gyvenu; tik dvi — ne geresnio apdaro, geresnių
gyvenimo sąlygų. Po velnių
ko, nes anksčiau taip nei- ytraliai laikosi.
vai buvo bandomi. AiškiNe ^įk tėvynės meilės, su visu Chiuščiovu”. Tuoj
nau, jog apie praeiti nenošiaip ir kitokios jėga prisistatė speciali “pramo
riu nieko žinoti, nes užtek negalima įkvėpti: reikia nės policija” ir stengės
tinai nekaltų žmonių pražu kantrybės. Anot poeto, pa triukšmaujančius numalšint.
vo. Jis juokėsi pilvą susiė sisups kaip karklai sausu Mitingas taip ir nepavyko,
męs.
moje, bet vėliau į praeito bet telegrama Chruščiovui,
Kitas daktaras tą blogą vandenio šaknis sumerks! žinoma, buvo pasiųsta.
dantį išrovė ir gei-ų vaistų
Todėl ir aš palauksiu, o
davė, o aną daktarą kriti kas moka kantriai laukti,
TURIME LIETUVOS
kavo. Taigi ir vokiečių ix>dos, laimingesnių jaučia
ISTORIJA
tarpe vra gerų žmonių, ypač si. Tokiu ir aš noriu būti!
Dar turime dr, V. Sruojaunesnėje kartoje.
Tie
Ignas Smigelski. !«ienfe Lietuvos istorijos kežmonės prie demokratijos
i lis egzemplionus. Tai dxlinksta.
Dabar vyrauja du fron ------------------------------------ ;džiausią ir visiems suprantai: nacionalistų ir socialis Anglijoje suregistruota apie tarnai parašyta knyga, 947
tų. Nacistai kaimuose, o 9 mil. kačių ir šunų, už kuriuos psl. kaina .$12. Kainą pakėsocialistai miestuose, žino jų savininkai moka mokesčius. |ė leidėjai.
ma ir kaimuose paskutinių
jų pasitaiko, bet nedaug.
ft
U
Manau, jog toje kovoje
socialistai laimės, nes iš jų
daugiau gerovės tikimasi.
96
Komunistai veikia po
Mūcų kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis
bus išleistas prieš Naujus Metus ir pasiųstas visiems jj
vo nupiauti, tik 16' > teiš- užsisakiusiems. Jau laikas jį užsisakyti.
kulta. Vadinasi, beveik 8
Kalendoriuje, kaip kasmet, bus įvairių skaitymų,,
milionų hektai ų nupiauti eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški
javai tebegulėjo laukuose vardai ir plati kalendorinė dalis.
tuo metu, kada ten praside
Eėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir
da lietus ir šalčiai.
Panašus triukšmas kelia ypač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
mas ir Lietuvoje. Ir čia der nu kaina parduoti nebegalime. Šiais metais turėjome nuo
liui nuimti varomi net mies stolių dėl kalendoriaus kainos žemumo. Todėl praneša
tų tarnautojai ir mokslei me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus
viai. Nepriklausomoj Lietu
voj nebuvo reikalo dėl to
triukšmo kelti, o vis dėlto
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
visas derlius būdavo laiku
“KELEIVIS”
suimamas. Komunistiška i
636 E. Broadway------ :-------South Boston 27, Mass.
šeimininkaujant, tas nebe

Sovietų Sąjungoje žmo
nės gauna daug ir sunkiai
dirbti dėl netinkamos tvar
kos ir dėl jos daug to sun
kaus darbo vaisių niekais
nueina.
Ten kiekvieną pavasarį
šaukiama, raginama ko ge
riau sėją įvykdyti, vasarą
šienauti, rudenį der 1 i ų
suimti, ir vis tie darbai ne
atliekami taip kaip reikia.
Šaukiama ir šį rudenį
gelbėti derlių. O kokia pa
dėtis jų pačių spaudos žo
džiais?
Štai Altajaus apygardoj
(Sibire) dėl nelaiku suima
mo derliaus iš vieno hekta
ro netenkama po 3 ar 5
centnterių.
Orenburgo apygardoje
nėra kur glūdų supilti. Bu
vo numatyta pastatyti san
dėlių 54,600 tonų talpos, o
pastatyta tik 9,600 tonų, to
dėl Buzuluko rajone grūdai
pilami futbolo aikštėje.
Kalnai grūdų guli po atviru
dangumi, kai jau lietaus
metas prasidėjo.
Viso Altajaus apygardoje
iki rugsėjo 1 d. tebuvo nu
plauta 67ri javų, o iškulta
20ri, o labiausiai derligoje
Kulundino stepėje iki mi
nėto laiko 82^ javų nebuvo
nupiauta, o iš tų, kuiic bu- pajėgiama padaryti.

KELEIVIO
kalendorius i i metams

Kaina 75 centai

Nr. 45, Lapkričio 9, 1960

—KELEIVIS
, ——— ,SO.
- - BOSTON

Puslapi* 5«*5taš

merikos Valstybėse moterų
yra daugiau kaip vytų apie
pusantro miliono ir kasmet
vyrų miršta apie 200,000
daugiau negu moterų. Va
dinasi, moterų perviršius
vis didės.
Statistika rodo, kad šir
dies ir kraujo apytakos li
gomis vyrų serga 2*X» kar
tų daugiau negu moterų,
taip pat vyrai daugiau serga
ir kitomis ligomis, išskyrus
cukraus ir krūties vėžio.
Dėl skilvio žaizdos vyrų
miršta 5 kartus daugiau
negu moterų.
Visa tai rodo, kad vyrai
nėra jau tokie ąžuolai kaip
mes manome. Kodėl? Vi
saip aiškinama. Gal pati
gamta moterį sukūrė atspa
resnę visam kam, nes ji tu
ri turėti savyje atsargų nau
jai gyvybei i šį pasaulį pa
ruošti. Gal būti moterys
sugeba geriau prisitaikyti
gyvenimo aplinkybėms ir
lengviau sutikti visus gyve
nimo sukrėtimus. Jos, kaip
sako, sugeba laiku “iš kati
lo garą išleisti”, o vyrai su
kaupia jėgas jam savyje už
daryti. Moterys .negerai
pasijutusios, tuoj kreipiasi
į daktarą pagalbos, o vyrai
delsia. Ir tt ir tt.
žodžiu, jei norime, kad
mūsų vyrai ilgiau gyventų,
turime jais labiau rūpintis,
daugiau juos globoti.

GARSIOJO BARRYMORE SCNLS VEDĖ

V. FUNK1ENĖ-GRINKEVICIŪTE

GRĮŽIMAS NAMO
(Tęsinys)
Atmerkiu akis. T’-aukinys stovi. Žmonės . . . Pasų ir
biletų kontrolė. Paduodu ir aš visus savo popierius. Pra
leis ar nepraleis? Matyt, pialeido, nes greit kaž kas kiša
man kažką i katėtą mano ranką. Signalas. Traukinys vėl
sujudėjo ir pradėjo važiuoti, skubėti. Bet jau visai kitaip,
kaip man rodosi. Taip iškilmingai. Taip ir turėtų būti,
nes mes dabar i važiuojam i Lietuvą. Į LIETUVĄ! Aš
žiūriu pro langą: štai maro kraštas, štai mano tėvynė, štai
Lietuva! Aš vėl Lietuvoje, aš grįžtu namo. Mano akys pil
nos ašarų, ir aš nieko aiškiai nematau. Kaip pro miglą
prabėga už lango miškai ir pievos. Ak, važiuok greičiau,
nešk mane skubiau namo’ Kaunas vis arčiau ir arčiau.
Prisimenu, ak, kaip gerai aš prisimenu, kad privažiavi
mas prie Kauno stoties iš abiejų pusių yra Įspūdingas. Iš
vienos pusės patenki pirmiau Į tunelį, o iš jo jau tuoj ir
stotis. O iš kitos pusės—iš mano dabartinės pusės—reikia
tiltu pervažiuoti Nemuną. Kol traukinys važiuoja tiltu,
jau matau dali miesto. Kaip ilgai aš taip prie lango stovė
jau—nežinau, bet staiga sudundėjo tiltas. Tiltas! Mies
tas. Kaunas. Stotis .. .
Kaip sapne išlipau iš traukinio ir išėjau iš stoties.
Aikštė, rodos, tokia pat. tiktai man nežinomi autobusai
stovėjo tenai. Ar važiuoti man autobusu? Kur ten, galvo
ju, geriau eisiu. Joks autobusas negali būti greitesnis už
mano kojas, skubančias namo. Einu Vytauto prospektu,
Laisvės alėja—gal ji kitaip dabar vadinasi—man vis tiek,
ir nėi-a laiko pažiūrėti i pavadinimų lenteles. Aleksoto til
tas. Aš sustoju, širdis plaka, visa drebu iš susijaudinimo,
o mano akys Įbestos i dešiniąją Aleksoto kalno pusę. Ten,
o, ten dar raudonuoja mūsų namų stogas! Skubu, kiek
tik mano kojos neša, lipu i kalną. Lipu ir lipu nesustoda
ma, beveik jau be žado, prisispaudusi abi rankas prie
skaudančios širdies. Ryšulėlis? Kur mano ryšulėlis? Ne
jaugi pamečiau ji? Ten gi visi mano dokumentai, pinigai.
O gal aš juos i kišenę Įsidėjau? Mano rankos ieško visur,
bet kojos neša mane tolyn, ir mano širdis lekia pirmyn,
ten. kur raudonuoja mano namų stogas. Mano namai! Vis
dėlto sulaukiau dienos, kada galiu vėl pamatyti juos! Čia
jau ii- Kometų gatvė. Paskutinė gatvė, skirianti mane nuo
savo namų. Bet pajuntu, kad nebeturiu daugiau jėgų.
Stoviu ir bijau eiti toliau. Ką aš ten rasiu? Svetimus žmo
nes pasikeitusiame sode? Ar stovi dar nors tas jovaras?
Tvora aukšta—už jos nieko nematyti. “Jau eik,”—sakau
pati sau-ir einu. Žingsnis po žingsnio .. . abejinga . .. su
jaudinta iki paskutiniųjų . . . Matau jau ir vartelius, tie
patys išliko, nesugriauti.. . Jie laukia manęs, laukia, ka
da vėl atidalysiu ir Įeisiu pro juos. Tik kaip man pasiekti
juos, nes širdis plaka? Kvėpuoti nebegaliu, rankos šaltos,
ir jau taip tamsu aplink! Dar keli žingsniai. Dabar stoviu
prie pat vai telių. Nusilpnėjusį ranka ieško ir randa durų
rankeną. Aš laikau ją drebančiuose pirštuose . . . Užsi
merkiu.
Paskutinis žingsnis prieš pasimatymą su namais, su
tėvyne. Kažkodėl šalta, tamsu, baisu. Iš paskutiniųjų jė
gų spaudžiu durų rankeną, atidarau vartelius ir peržen
giu slenksti... Šalta? Tamsu? Ar aš sakiau, kad tamsu?!
Nieko panašaus! Saulė taip šiltai šviečia, oras puikus, ir
namai, mano namai ir sodas, jie čia yra! Viskas tvarko
je! O, Dieve mano! Sodas net nepasikeitė—kaip tai gali
būti? Jovaras yra, taip. dar yra. Ir suolas. Ir—tėvelis sė
di jame. Žiūriu i namus—durys kaip tik atsidarė, ir ma
ma išėjo su dviem pintinėm. Teisingai, dabar gi aviečių
laikas, ir ji, tur būt, eina jų skinti.
Pamatė mane. Suriko, numetė pintines ir skuba prie
manęs. Tėvas atsigręžė, atsikėlė ir taip pat eina prie ma
nęs. O. kokia laimė! Nežinau, Į kurio glėbį pirmiau mes
tis, kurio veidą bučiuoti. Aš esu namuose su savaisiais,
aš vėl čia! Mano širdis linksma, lūpos juokiasi, akys ži
ba. O, kokia aš laiminga! Kokia laimė! Būti namie! Grįž
ti po visų klajojimų vėl namo, pas savo mylimus, Į savo
žemę . . .
Mes visi stovim apsikabinę. Ir staiga aš sakau: “Pa
laukit! Bet, tėveli .. . bet, mama—kaip čia yra? Kaip čia
imanoma, kad jūs esate čia? Ar jūs ... ar jūs PRISIKĖ

LĖTE?”
Keistai žiūri i mane tėvelis, bet tyli. O mama pri
spaudė mane dar stipriau prie savęs ir atsakė: “Vaikeli
mano, dukrele mano, ne mes prisikėlėme, bet tu gi

MIREI!”
Galas
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Garsiojo aktoriaus John Barrymore sūnus, užsiauginęs
barzdų, apsivilkęs aksomo kositumu, apsiavęs šilki
nėm šliurėmis po sutuoktuvių su savo jauna žmona,
italų filmų žvaigždute. Garsaus tėvo eilinis vaikas ir
gi yra garsus skolintu tėvo garsu.

PAKELKIM

TAURES

Prisipilkim taures! Šitas vynas kvapnus
Kaip ugnis tegul uždega mūsų jausmus!
Ligi dugno (Kodėl tu žiūri taip niūriai?)
Savo juodas mintis paskandinkim taurėj!

Aš tikėjau pasaulio džiaugsmais apgaulingais,
Aš gėrėjaus tamsiųjų akių spinduliais,
Aš mylėjau (juk teko mylėti ir tau),
Bet ir meilės saldybėj kartėlį jutau . ..

Bėga lekia gyvenimo metai greitu
Kai žydėjo pavasaris mano širdy,
Aš ilgėjausi draugo (o tu — argi ne?),

Bet draugystė tikroji — gyva tik vyne,

Mylimoji atšals nuo tavęs nejučia, . w
Bičiulystė bematant sudils kaip delčia,—
Vien tik tu — juo senesnis (mes senstam visi!),
Juo stipresnis ir širdžiai meilesnis esi!

Jeigu tą, kurią dievinam, kas palytės,—
Mes pavydo pilni, pilni nevilties!
Bet nelyginant broliai (kas man prieštaraus?)
Mes bučiuojam taures, pilnas vyno skaidraus.
Atsidžiaugti nespėję lakia jaunatve,
Vėl prisimenam, senas bičiuli, tave
Ir raudonyje tavo (teisybė, draugai?)
Mes atrandame tiesą, ieškotą Ilgai.

Kai Pandoros*) skrynia atsidarė staiga,
šį pasaulį užplūdo nelaimių banga.
Žmogui liko viltis (kas gyvena be jos?),—
Bet ir į ją nemainyčiau taurės sklidinos!
Mūs gyvenimo vasara veikiai užges.
Tad išgerkim už vynuogių sultis svaigias!
Kai numirsim (toksai jau likimas, deja),
Tu mums, Heba,**) nektaro pripilk danguje!
Byron (vertė A. Churginas)

’) Pandora, pagal graikų padavimus, graži moteris,
kurią sutvėrė graikų dievas Dzeusas ir pasiuntė žemėn,
įdavęs jai skrynią su visokiausiomis nelaimėmis; kai ji tą
skrynią atidarė, nelaimės pasklido visoje žemėje.
**) Heba—graikų deivė, kuriai buvo skirta pilstyti die
vų gyvenamoj vietoj—Olimpe, dievų vyną.
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Mes buvome pratusios
vyrus laikyti stipresniais
fiziškai, galinčius ir savo
jausmus lengviau kontro
liuoti . Mes ašaruojame, kai
esame nelaimingos ar susi
rūpinusios visai nesijausdamos žeminančios mote
riškumą, bet mes visuomet
laukiame, kad vyrai sutiktų
kiekvieną likimo smūgį Tamiai, be verkšlenimo ar ki
tokio išviršinio susijaudini
mo ženklo. Mes vis norime
būti lepinamos.
O tuo tarpu geriau pasi
dairiusios gyvenime, ma

tome, kad atėjo laikas, ka
da mes, moterys, turėtume
daugiau vyrais susirūpinti,
daugiau juos globoti. Iš tik
rųjų, pažiūrėkime, kokia
yra tikrovė.
Prieš 60 metų Amerikoje
skirtumas tarp moterų ir
vyrų amžiaus vidurkio te
buvo 2 metai, o dabar tas
skirtumas išaugo iki 6 me
tų. Vadinasi, moterys vis
ilgiau ir ilgiau negu vyrai
gyvena. Tas pats yra Kana
doj ir gal kitur,-tik aš ne
turiu iš ten statistikos žinių.
Šiandien Jungtinėse A-

KEISTI ĮSTATYMAI

gienės parašytą 24 pusi.
knygelę “Žalgirio mūšis".
Neturintieji laiko storų kny
gų apie tą Lietuvos istori
jos svarbų įvykį skaityti
šioj knygelėj ras tą, ką
kiekvienas turėtų žinoti.
Knygelės kaina 50 centų.

Jau buvo rašyta, kad yra
keistų seniai išleistų įstaty
mų. Štai dar pora tokių
šiandien juokingai atro
dančių įstatymų, kurių nie
kas nebežiūri, nors jie ir Ausi
nėra panaikinti.
| kas —
Maine
tatymas,

kreipk į kiekvieną, randuok draugui, lūpas —
,
tik
žmonai.
valstijoje yra įs
Žydų priežodis
kuris nurodo, kad

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
LIETUVA BUDO. Stepono Kairio ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
istorinis romanas iš žemaičių krik
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
što laikų, kieti apdarai .... $3.50
atsiminimai, kaip Ijetuva kėlėsi
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai? vir ŽEMĖ DEGA. J. Savicko karo metų
šeliais. iliustruota. 416 puslapių,
(1939-1945, užrašai. Pirmoji da
didelio formato. Kaina ____ $5.50
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” ŽEMft DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
DAINŲ ŠVENTĖ
minimai, 464 psl.. kaina.... $6.00
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
t
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
menės santvaika ir kodėl ji dar
Dainų šventės Komitetas
nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.
Kaina ....................................... $6.00

II
pavedė Lietuvių Muzikinei Ko
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
misijai, kartu su kitais chorve ŽVILGSNIS T PRŠEJTL K. Žuko iliškio meistriškas aprašymas, kaip
dosnūs stsiiHiniiPH! 477 tv^L.
kįirui 6inSnt prj£ galo tuRstsnc'a:
džiais susitarus, nustatyti ga
na ..................................... T $5.00.
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00
lutinį šventės repertuarą. Visas PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
paruošė Anicetas Simutis; ’ daugy SUŽADftTINft. J. Titinio 15 trumpų
I Dainų šventės repertuaras jau
bė žinių lietuvių i' anglų kalbomis
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
galutinai nustatytas:
apie liettmitts* visame pasaub’.

I. Mišraus choro dainos:
I. Malda už tėvynę — J.
; Dambrauskas,
, 2. Jungtinių Amerikos Val
stybių Himnas,
3. Lietuvos Himnas,
4. Lietuviais esame gimę —
S. Šimkus,
5. Tremtinių ir išvežtųjų
giesmė — V. Jakūbėnas,
6. Pabusk, pasauli —- J. Ber
tulis,
7. Tėvynės gėlės — S. Gailevičius,
8. Vėjo dukra — S. Šimkus,
9. Vėjužėlis — A. Vanagaitis,
10. Ei didi. didi — J. Strolia,
II. Išėjo merga — M. V.
Banaitis,
12. Aš nuesiu — J. Štarka
13. Aš parsivedžiau mergu
žėlę lepūną — M. Petrauskas,
14. Prasidės aušrelė aušti —
B. Budriūnas,
15. Pasakyk, mergele — J.
Žilevičius,
16. Kurteliai sulojo — B.
-Jonušas,
17. Siūbau, lingau paukštelis
— J. Zdanius;

II. Vyrą choro dainos:

Susirūpinkime vyrais

tuaro dainas. Tai parodys di : senos netekėjusios moterys
desnį lietuvių chorų pajėgumą turi gauti pensiją iš fondo,
ir paįvairins visą šventės re kurio lėšas sudaro senesnių
pertuarą.
kaip 30 metų viengungių
Kai kuriuose repertuaro są mokesčiai. Nuo šito mokes
siuviniuose yra daugiau at čio atleidžiami tik tie vienspausdinta dainų, negu bus Igungiai, kurie įrodo, kad
dainuojama šventėje. Prašoma jie 3 kartus piršosi ir vis
ruošti tas dainas, kurios čia nesėkmingai.
nurodytos, o kitos atspausdintos
0 Pietų Karolinos valsti
dainos šventėje, kurios čia ne joje baudžiamas $150 ir 6
išvardintos, nebus dainuojamos. mėn. sėdėti kalėjime kiek
Jei kiltų koks nors neaišku vienas vyras, kuris turi ki
mas dėl repertuaro gaidų, pra šenę kelnių užpakaly.
šoma kreiptis į repertuaro rei
kalams narį J. Zdanių, 1626
ŽALGIRIO MŪŠIS
So. Boulevard, Evanston, 111.,
telefonas: DAvis 8-3616.
“Keleivis” išleido istori
U Dainų šventės Komitetas
jos daktarės Vandos Sruo

18. Ant marrių — B. Budriū
nas,
19. Daina, daina — J. Gaide
lis,
20. O, kad išauštų — J. Žile
vičius,
21. šaltyšius — J. Gaidelis;
III. Moterų choro dainos:
22. Eglės rauda — N. Markaitis, S. J.,
23. Lopšinė — Sesuo M. Ber
narda,
24. Tėviškėlė — B. Budriū
nas.
25. Rods parpulčiau — A.
Vanagaitis — V. Jakūbėnas.
Dainų
šventės Komitetas
prašo ir ragina visus chorus
išmokti ne tik mišraus choro,
bet ir moterų bei vyrų reper

464 psl. Kaina ....................... $6.50 BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE,
mijų. Kaina ............................ $2.25
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
liškai duotas kiekvienos dainos
sų rašytojos pirmojo karo metu
turinys, todėl tinka dovanoti ir
Amerikoje parašyti vaizdeliai su
lietuviškai nekalbantiems, jrišta
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
326 pusi. kaina ....................... $5.00
kaina ....................................... 50 Ct.
MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim-.
butienė, J. Gimbutas. J. Lingis, J. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
Balys ir J. Žilevičius. 326 psl..
Amerikos lietuviams, 144 pusla
kaina ....................................... $5.00.
pių. Kaina ............................... $1.00
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Goriausias vadovėlis pra CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
trijose dalyse, kiekviena dalis po
dedantiems
angliškai
mokvtis.
$2, ara visos 3 daly s........... $6.00
duoda ištarimu, angliškus pasikal
bėjimus. Kaina ... *...........'5 Cnt.
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
IIARLBOROI’GP'S TJTHUANIAN
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu,
SELF-TAUGHT. M Inkienė. pe
viškų ir kitų tautų valgių receptų,
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
132 puslapiai, kaina................. $1.25
kytis angliškai kalbančiam. 14'
psl., kaina ........................... $1.25 Į POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo
M. Valadkos parašyta knyga, 250
puslapių. Kaina......................... $2.50
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO

*

PRADAI. Populiari ir naudinga A KISS IN THE DARK. J. Jazmino
knyga šių dienų klausimams susqglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
praęti. Kaina ........................... 50c.

na kietais viršęliais $2.00, o mink
štais viršeliais ....................... $1.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl. ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
kieti viršeliai Kaina ........... $5.00.
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00
NEMUNO SŪNCS. Andriaus ValncIro romanas iš 1935 metų Suvalki VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
jos ūkininku suki’imo . prieš Sme
ko mokslas? Kaina......... 25 Cnt.
tonos diktatūra. Pirma dali? 390
psl. Kaina............................... $3.00.
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va!u«jausiomis žiniomis papildyta tuo
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ........................... $4.00
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
meninių formų nlėtoiimcsi pagrin
rašė E. Vandervelde, vertė Vardfi.
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
nas. Kaina ............................ 25 Cnt.
ga su daugvbe paveikslu, gerame
pop’eriuje. Kaina ................... $8.50 TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas
SIAURUOJU TAKELIU. K.
B.
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve JUOZAS STALINAS, arba kaip
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00
Kaukazo išpoois buvo pasidaręs
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVTETU
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū- DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
.ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
vos socialdemokratų raštai dėl bol
mo istorija ir valdyme praktika,
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
labai daug informacijų, 96 psl.
voje. Kaina ............................. 25 Cnt.
Kaina ................................... 50 Cnt.
SOCIALDEMOKRATŲ
NEPRIKLAUSOMOS
IJETUVOS LIETUVOS
PARTIJOS
PROGRAMINĖS GAI.
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
RĖŠ, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.
bai daug paveiksiu, 255 psl. gera
popiera. Kaina ....................... $5.00 VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI.
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00
STAUS VIETINfNKAS? Parašė
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
pažinti. Kaina ....................... $1.20
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais.
MILŽINO PAUNKSMft. Balio Sruo
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
gos trilogiška istorijos kronika, 73
veikslų, 396 psl., geras popierius,
psl.. didelio formato, gera pemiekaina ....................................... $10.00
ra, kaina................................... $2.50
ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Futino-MyKODĖL AS NETIKTU I DIEVĄ?
kolaičio romanas trijose dalyse.
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
tai. Kama ........................... 20 Cnt
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės.
ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽODY
Visos trys dalys įrištos j viena
NAS, virš 20,000 žodžių, 368 pus
knygų, kieti viršai, 081 puslapis.
lapiai, kaina ........................... $4.00
Kaina .................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<30 E. Broadway

------1—

So. Boaton, Mass.

Puslapis septintai

KELEIVIS ,SO. BOSTON
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WATERBURY, CONN.

KONSULATAS JIEŠKO

VIETINES ŽINIOS

Našlių karalienė
M. Gailienė

J

Balfo Milcaktiea minėj

Latviai moka pagerbti
savo kultūrininkus

Žalgirio muito minėjimui
Dr. M. Gimhutieae —
Sandaros Moterų Klubas
Lapkričio 6 d. Latvių
Deimantavičius Pranas, Kazio nienė Veronika ir sūnūs AlLapkričio mėn. 13 d.
jau baigiama pasiruošti
jau vienuoliktus metus ren- Spaudos Draugija Dauguvos
sūnus, gimęs Palemone, Kau* ’ fonsas ir Leonas,
Balfo skyriaus valdy b a
'gia
našlių banketus ir visuo Vanagų namuose minėjo
no apsk., 1923 m. kovo 1d.
Jankauskienė - Ambraziunaitė Waterburyje, Conn., ruošia
Kaip jau buvo rašyta, Pasaulinio Pabėgėlių Ko met jie yra gausūs. Toks bu- Krišjano Barono gimimo
Kaniėauskaitė- Bartnikienė Eu Juzefą, Simono ir Elzbietos dūk- Balfo veiklos 15-kos metų Žalgirio mūšio 550 metų
genija.
tė.
minėjimą. Minėjimas jvyks sukaktis bus minima lap miteto Massashusetts val ivo ir praeitą sekmadienį 125 metų sukaktį. Barons
stijos skyrius ir Bostono rengtasis,—į jį susirinko dar praeitame šimtmetyj su
Kindurys Antanas iš Mineiš- Kasparavičius Kazys, gimęs 48 Green St. Lietuvių Klukričio 27 d. Lietuvių Pilie Prekybos Jaunieji Rūmai Bostono ir apylinkės našlių rinko viiš 200,000 liaudies
kiemio km., Linkmenų vai., Ute 1918 m. Amerikoje.
bo "salėje, pradžia 4-tą vai. čių Dr-jos naujojoj salėj,
sumanė pagerbti įvairių pilna L Pil. Draugijos salė. da>nų ir pasirūpino jas iš
nos apsk.
Kinderytė-Kletke Valerija. Vin- po pietų. Programoj bus: pradžia 5 vai vak.
tautų
daugiausia nusipel Šiemet našlių karaliene leisti 6 tomuose, paskutiny
Kraužlys Juozas.
co duktė ir vyras Kletke AlberBalfo veiklos apžvalga,
Paskaitą skaitys istori niusius asmenis, kur dėl po
išrinkta Marija Gailienė iš sis tomas išėjo 1915 m.
Kubilius Albertas.
tas.
meninė dalis, skani lietu- kas Simas Sužiedėlis iš New
litinio
ir
religinio
persekioji

Minėjimą pradėjo Os
Dorchesterio, kuri karalium
Macevičiūtė-Kuprienė (Kuprys) Kovas Jonas iš Lieplaukės,: viškų valgių
vakarienė, Yorko, bus įteiktos Ben
mo
savajame
krašte
per
valds
Akmentinš, Spaudos
pasirinko
Stasį
Sakalauską
įveiks bufetas, bus muzika, druomenės paskirtos pre
Vincė, Petro duktė, iš Skuodo. Telšių apsk.
paskutiniuosius 20 metų yra iš So. Bostono. Palydovės Draugijos sekretorius.
Mickevičius Boleslovas ir Vla Laštautas Jonas, gyvenęs Kau- šokiai ir kiti įvairumai,
mijos Lituanistinės moky atvykę į JAV.
Apie K. Baroną ir jo dai
—Marija Barpšienė iš Fradislovas, Kazimiero sūnus, iš ne, Šančiuose.
j Balfo skyriaus valdyba klos mokiniams už geriau
Tokiais asmenimis iš ke mingham, Jula Barz ir Kazi- nas kalbėjo fil. dr. Bruno
Krakių.
Meiliūnas Jonas ir Petras, Si- kviečia Waterburio ir jo sius rašinius apie Žalgirio
turių
šimtų kandidatų pri zūnieia Mikėnienė, abi iš Jėgeris iš New Haveno, Ci
Milkovaitis Adomas ir jo se mo sūnūs.
apylinkės lietuvių visuome- mūšį, bus pagerbti tie, ku
rulis pranešė, kad Barono
serys Anelė Steponauskienė, Nakvasaitė- Jančauskienė Ona. nę minėjime kuo skaitlin- rie dalyvavo to mūšio mi pažinta 5, jų tarpe ir dr. Dorchesterio.
Marija
Gimbutienė,
žino

Iš ilgiausiai našlavusių iš sukaktis paminėta ne tik
Ema ir Morta Giedraitienė.
Patumsis Antanas, Patunosienė giausiai dalyvauti ir tuo nėjime Bostone prieš 50
ma
archeologė,
kuri
ne

rinkta
Saurienė iš Dorches įvairiuose kraštuose išsis
Mitrikevičius Pranas.
Konstaneija ir Patumsytės Da- būdu Balfo labdarybės kil- metų.
kartą yra dalyvavusi Ame terio.
klaidžiusių latvių, bet minė
Paliušis Jurgis Juozas, Juozo nutė ir. Laimutė iš Kauno-A. nų darbą paremti.
Meninę dalį atliks jau rikos archeologų delegaci
jimas
rado didesnio ar ma
Kuopos pirmininkė, Jad
sūnus, gimęs 1918 m, iš Lietu Panemunės.
J Tad iki malonaus pasi- seniai Bostone begirdėta
vos grįžo į Pittsburgh, Pa., Petrrauskas Stasys Karolis, matymo šio mėn. 13 d. 4-tą Stasė Daugėlienė, aktorė jose tarptautiniuose kon vyga Keslerienė, kaip tikrai žesnio atgarsio ir tų kr aštų
1939 metais.
Adomo sūnus, gimęs 1919 m., vai. po pietų 48 Green St. Regina Nikolskytė ir šv. gresuose, parašiusi nevieną sumanus pulkininkas, ir šį spaudoje.
mokslinį darbą, uolią vi kartą gražiai tvarkė susirin
Aktorius J. Puče paskaitė
Sakalauskas Antanas, turėjęs gyvenęs Šiauliuose ir Braunau, Lietuvių Klubo salėje.
Petro parapijos choras, ku suomenininką
kusius našlius ir našles. O | Barono surinktų dainų, M.
kepyklą Raseiniuose.
Australijoje.
Balfo skyriaus valdyba
riam vadovauja komp. Je
Visi
išrinktieji
kandida

tai
nėra taip lengvas darbas, i Lambergas, M. Efferts aSteponauskienė-Milkovaitytė A- Sieg Heinrich ir jo seserys Anronimas Kačinskas.
tai bus iškilmingai pagerbti
j komponuojama, jų padai
nelė, jos sūnus Steponauskas ni Maria, gyvenęs Klaipėdoje,
GERAS JAUNŲJŲ
Po minėjimo bus šokiai, lapkričio 17 d. 8:30 vai. nes ir čia, kaip prezidenti navo. Be to, dainavo “Liga”
niuose rinkimuose, veikia
Albinas, jos seserys Ema ir šlapikytė, Jono duktė iš VidauPAVYZDYS
veiks bufetas.
vak.
Mass.
Tenhnologijos
“partijos,” agituojama, kar- choras, kuriam vadovauja J.
Morta Giedraitienė bei brolis jos km., Šimkaičių vai., Rasei
Instituto
Kresge
auditorijo

ščiuojamasi. J. Keslerienė Austrums.
Milkovaitis Adomas.
nių apsk.
Lietuvių Studnetų S-gos Dorchesterio Moterų Klubo je. Įėjimas $1.00.
moka visus sutaikyti ir to
Vicht Marija, Jono duktė, gi Steponavičius Benediktas, Ma- New Yorko skyrius savo šu
Ž—is
dėl
bankete
visą
laiką
buvo
musi Lietuvoje.
to ir Domicėlės sūnus, iš Anyk- sirinkime nutarė ne tik rašSveikina ii Šveicarijos
gera nuotaika.
Vilimas (ar Viliumas) Vladas, ščių m., Utenos apsk.
Klubo susirinkimas bus
tu kreiptis į Valstybės seLietuviai šoks Lavvrence
kilęs nuo Kruopių.
Dr. Vladas Kaupas lap
Zaksaitė Domicėlė, Jono duktė, i kretorių ir prašyti jį iškelti šį ketvirtadienį, lapkričio
Vikšnelis Jonas, Petro sūnus. Vidaujos kaimo., Šimkaičių vai.,. Jungtinėse Tautose Sovietų 10 d. 7:30 vai vak. So. Bos kričio 19 siunčia iš Ženevos Aleknos išvyko į Floridą
Onos Ivaškienės vadovau
Alenckas Antanas .Juozas ir j Raseinių apsk,
{Sąjungos kolonializmo klau tono Lietuvių Piliečių Dr-jos daug linkėjimų. Buvęs Tau
jamas Liętuvių Tautinių šo
Vincentas, Jurgio ir Elzbietos Brazauskas Justinas ir Vladas simą, bet pavedė valdy patalpose.
tų Sąjungos rūmuose, ma
Mūsų kaimynai Emilija kių Sambūris lapkričio 17
sūnūs.
iš Drutūnų km., Kaltinėnų vai., bai sudaryti 3 asmenų dele
Visos narės prašomos da tęs ir salę, kurios sienos ir Antanas Aleknos praeitą
d. šoks Lawrence YMCA
Bučionienė-Kniubaitė Paulina, Švenčionių apsk.
gaciją, kuri aplankytų visas lyvauti, nes bus tariamasi papuoštos Lietuvos medžių trečiadienį išvyko į Floridą rengiamame tautinių šokių
Petro duktė, iš Lapšaus km., Domeikaitė Ona, Lauryno dukt. naujųjų Azijos ir Afrikos Kalėdų
pobūvio reikalu. lentomis, gintaru tt Mat, ir grįš tik kitą pavasarį.
vakare.
Seirijų vai., Alytaus apsk.., ir Galkus Viktoras, kilęs iš Kur valstybių delegacijas Jung Po susirinkimo bus pasilink prie jų statybos visos tau
šeima.
šėnų, išvestas darbams į Vokie tinėse Tautose ir išdėstytų sminimas.
Valdyba
tos prisidėjo.
Svečias iš Pennsylvanijos
Cigleris Bronius, Karolio sūnus, tiją.
joms Sov. Sąjungos kolonia
gimęs 1917 m.
Praeitą savaitgalį Bosto
Ieškomieji arba apie juos ži lizmą pavergtoje Lietuvoje.
DR. BRUNO KALVAIČIUI
Dabrila Jurgis .advokatas, iš
šulė Zmuidzinavičiūtė-Kaminskienė
ne lankėsi Juozas Johnson- Ur
nantieji maloniai prašomi atsiieško savo brolio Žmuidzinavičiaus
Kauno.
SKAITYTOJŲ BALSAI
mirus, su skausmu reiškiu savo užuojautą jo žmonai,
Januškis iš Easton, Pa. Jis Miko, arba jo vaikų. Jie patys ar
žinantieji rašykite:
Dilbaitė Otilija, mokytojavusi
čia buvo atvykęs savo brolio juos
Uršulė Kaminskienė
tems, broliams ir giminėms.
Zarasu apvlinkyje.
I CONSULATE GENERAL
Dėkojame
Šalčininkų rajonas, Jačiūnų paštas
ir brolienės aplankyti.
Gojaus kaimas.
Gelčys Jurgis, Antano sūnus,
OF LITHUANIA
Jonas čekauskas
Lietuvos T. S. R.
gimęs 1922 m., Paciūnų km. • 41 We»t 82-nd Street
Atvykę pasisvečiuoti į BrooLietuvių Piliečių Dr-jos
Jakučiūnas Julijonas, Jakučiu-'
New York 24, N. Y.
klyną, atsilankėme ir į Lietuvių
šurum burum bus lapkričio Gedminienės Amelijos duktė Adolfi
na Plavičienė ieško JUOZO ŽIRONO,
Darbininkų Dr-jos 7 kuopos su
13 d., pradžia 2 vai.
kuris gyveno ar gyvena Chicagoj ar
NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI
sirinkimą. Jame mes buvome
apylinkėse. Jis pats ar jį žinantieji
• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamušalu, juodos ar
rašykite:
taip nuoširdžiai, drugiškai su
rudos spalvos, dydis nuo 36 iki 42 ......................................... $33.00
Adolfina Plavičienė
Sv. Rašto Tyrinėtojų
dydis virš 42 numerio ............................................. $37.00
Kolchozas “Tarybinis Balsas”
tikti, kaip niekad nesitikėjome.
Rudiškių paštas, Joniškio rajonas.
VISIEMS, KURIE SIUNČIA SIUNTINIUS I LIETUVĄ,
• VYRŲ 3/4 ILGUMO ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
SKELBIMAS
To mes ilgai nepamiršime.
Lietuvos T. S. R.
(46
šalu. šone užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos
„
dydis
nuo
36
iki
42
.............
..
$61.00
ARBA J KITUS KRAŠTUS.
Nuoširdus ačiū kuopos pirm.
!
PASAULIO IŠGELBĖTOJAS
dydis virš 42 numerio................$70.00
Artinantis šv. Kalėdoms, mes paruošėme eilę žemiau išvardintų Bronei Spūdienei ir visiems
I
• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis
• Aš, Jonas žagaras, ieškau savo
Mes švento
Rašto
skaitytojai, draugų ir parapijonų: Wilimo Griustandartinių siuntinių. Prašome patikrinti šių siuntnių kai kuopos nariams.
z
nuo 36 iki 42.................................$96.00
virš 42 numerio............................ 106.00
nas ir Jūs įsitikinsite, kad jų kainos yra labai pigios, tačiau jie
nuo 1874 metų skelbiant Jėzaus no iš Detroit, Mich, Stanley Buklio
B.
E.
Umbrasai
iš Warce;:ter, Mass, (aš su juo dir
•
GRYNOS
VILNOS
MEDŽIAGOS
ŽAKETAI
su
TIKRU
AVI

turi didelę vertę Lietuvoje.
Kristaus karalystę, kurios prašėme bau 1910 m. Swift Co.), Felikso PlaNIUKO pamušalu, 3/4 ilgumo su TIKRU KAILINIU KALDetroit, Mich.
tonio, kurs gyvena kažkur Russel St,
NIERIU, tamsių spalvų, dydis nuo 36 iki 42........................ $98.00
1. Pusvilnonės medžiagos penkiems vyriškiems arba mo
prieš 19 šimtų metų. Dabar atėjo Detroit, Mich, ir kitų save draugų
virš 42 numerio.................... $110.00
teriškiems kostiumams. Iš viso 17 jardų, Pamušalų 7tį
tikrasis laikas apie kų
pranašai ir pažįstamų. Atsiliepkite adresu:
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. ... $15.00
jardo, Siūlų 5 špūlės. Sagų 3 tuzinai ir adatų 1 pokelis .. $49.90
Geriau vėliau negu niekad
Jonas Zagars
• TROPALINAS, naujai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia
kalbėjo.
492 W. Coomer
2. Tas pats, kaip siuntinys No. 1
ga, juoda ar pilka, 1 jardas 54” platumo ............................ $4.15
San Antonio, Texas
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Man yra labai malonu šiandien
Prie to pridedama 100% vilnonės 2 medžiagos vyriš
• Moterų DIRBTINIO ZAMSIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu,
Aš tik dabar tegaliu pasvei
labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos ............................ $38.00
kiems, arba moteriškiems paltams. Viso 6 jardai............... $79.90
skelbti jums geras . naujienas
ir
Ieškau savo draugo Stanislovo Yukinti visus keleiviečius jų Ke
•
PERSI
ANELLA,
moterų
dirbtinių
kailių
apsiaustai,
neatskiria

pranešti, kad
prisiartina
Dievo rašėno (iš Lietuvos paeina nuo Kel
3. 100% vilnonės medžiagos 2 vyriškiems, arba moteriš
mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00
leivio 55 metų sukakties proga
mės). Jis anksčiau gyveno Waterbukiems paltams. Viso 6 jardai.
pilnas apsiaustalo ilgumas........... $99.00
nuskirtasis laikas sunaikinti šitas rv, Conn, o dabar girdėjau farmoje,
ir palinkėti dar ilgų ilgų sėk
100% yilnonės medžiagos trims vyriškiems kostiu
• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. $71.00
šėtono karalystes ir įsteigti Dievo Thomaston, Conn. Turiu svarbų rei
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas........... $75.00
kalų. Jis pats ar jį žinantieji atsimams viso 10 jardų
mingų metų.
karalystę ant žemės. Dievas bus ’iepkite adresu:
100% vilnonės medžiagos dviems moteriškoms sukne
• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FLEECE) medžiaga, gražių
Man jau 84 metai, todėl aš
R. Praspaliauskas
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų ru.
lėms. Viso 6 jardai..........................................................................$99.90
išgelbėtoju žmonijos iš pavojaus,
2435 W. 45th St,
bams ar chalatams, 1 jardas 60” platumo ........................ $2.90
jau vargu besulauksiu Kelei
Chicago 32, III.
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— o taipgi: medžiagų kostiumams, apsiaustams, žaketams, sukne
4. Cukraus 20 svarų; Miltų 10 svarų; Kakao 5 svarai;
pasaulio iš nelaimingo stovio kokia
lėms, šiltiems šalikams, apatiniams ir kL_
šveicariško šokolado 24 plytelės po 3VĮ oz. Viso 5 svarai. .. $49.90 vio net 60 metų sukakties.
me jis dabar yra. Pasaulis šioje
Mes galim dabar siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS, MO
šia proga siučiu prenumera
Į aukščiau paminėtas kainas įeina visos išlaidos ir pristatymas
prasmėje reiškia žmones, kurie gy Aš. Marijona šešdaitė-Loveikienė, iš
TOCIKLAMS PADANGAS
Veluikių km, Skaudvilės parap, ieš
Lietuvon. Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garan tą ir už kalendorių.
SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MOŠŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
vena ant žemės Beveik visi žino, kau savo brolio Antano vaikų ir se
tuotas. Prie kiekvieno standartinio siuntinio galima pridėti bet
BAR
GALIMA
SIŲSTI
TIK
SU
DAKTARO
IŠ
TEN
RECEPTU
N. Maželis
sers Agotos šešdaitės, ištekėjusios
Reikalaukite mūsų Maisto Paketų surašo.
kad pasaulio žmonės yra pavojinga •iž Simo Yankausko iš Kalniškių km.
kokius pageidaujamus daiktus ir už tai reikės primokėti tik pa
Benami. South Africa
pildomą muitą.
me stovyje. Todėl su pasitikėjimu Skaudvilės parap. Jie patys ar juos
žinantieii rašykite
Visų siunčiamų prekių kokybė yra garantuota, prašome įsiti
galime daryti išvadų, kad didis Je
Mrs. Mary Smith
Afrikoj
yra
vadinamasis
kinti, jog siunčiant per mus Jūs tikrai sutaupote iki 50%.
51 Reservoir St, CAMBRIDGE, Mass. Tel. KI 7-8705
12"«0 Zenobia St,
hova
Dievas
liepė
savo
žodyje
už

Papildomų informacijų ir •pavyzdžių reikalu prašome rašyti lie krokodilų paukštelis. Jis laisvai
Denver 4, Colo.
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rašyti
visa
kas
reikalinga
tikram
tuviškai ir Jūs tuojaus gausite lietuviškai atsakymą.
įlenda į krokodilo nasrus, išpamokymui tokio žmogaus, kuris
lesa tarp jo dantų užsillkusį
PENSININKEI VIETA
nori surasti išgelbėjimų. (Skaitykit
maistą ir vėl išlenda lauk. Ir
Noriu gauti
pensininkę moterį,
Biblijoje, 2 Petro: 1 p., 20-21 e, kuri sutiktų pas mane gyventi. Esu
132 FRANKLIN AVĖ.
HARTFORD, CONN.
įdomu, kad jis išlekia neatsinašlė. Prašom rašyti ar asmeniškai
ir skaitykite 1 Kor. 10 per., 11 e.). kreiptis adresu:
* sukęs, kitaip sakant, uodega
TEL. CHapel 6-4724
Jungi* lietuvius bendram lietuviškam daroai, aitaMJa
Mrs. A. Yarusienė
Viešpats įsteigs savo teisybės
pirmyn.
25 Arrnisten St,
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia koį

Jieškojimai

I

Labai Svarbus Pranešimas

TAZAB

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje

karaliją ant žemės ir per jų bus

vas dėl Lietuvos laisvos ateitie*. *

HARTFORD

HARTFORD

HARTFORD

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su Inturisto leidimu veikianti siuntinių persiuntimo firma, kuri
siunčia įvairios sudėties siuntinius į Lietuvų ir kitus rusų okupuotus kraštus

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

CONN.

Telef.

CH 7-5164

Per eilę sėkmingų praktikos metų įsigijo gerų vardę bei reputacijų sąžiningai ir greitai patarnauda
ma savo klijentams. Per šių firmų siunčiami siunti mai, «pilnai apdrausti ir garantuoti, pasiekia adre
satų per 5-9 savaites, oro paštu—per 19-12 dienų. V isi mokesčiai sumokami čia pat, tokiu būdu gavė
jui nieko'netenka primokėti.
Kviečiame aplankyti PACKAGE EXPRESS R TRAVEL AGENCY, Ine. Hartforde ir įsitikinti didžiu
liu pasirinkimu įvairiausių prekių, taip pageidaujamų už geležinės uždangos. Parduodame 24-40%
žemiau normalios kaino*.
AŪcreipkite dėmesį į mūsų specialinius STANDARTINIUS SIUNTINIUS ir jų žemas kainas:
1. 100% vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumam* *u pasiuntimu tik už ..................................... $29.00
2. 100% vilnonės angliškos medžiagos 3 kostiumams 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 šią firmų užsakomi įvairūs muzikos instrumentai, siuvamos mašinos, elektriniai įvairūs reikme
nys, taip pat ir įvairios sudėties maisto siuntiniai. Reikalaukite mūsų katalogu, prašom teirautis
apie kainas, j vairu* vaistai su receptais čia užsakomi ir pasiunčiami adresatui. Pinigai siunčiami kur
su $1.00 — 10 rublių. Kas negalite asmeniškai mus aplankyti, įvairiais siuntinių siuntimo reikalais,
prašome kreiptis laiškais i
PACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY. Iae.
HARTFORDE, CONN.
Darbo valandos: kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 vak. šeštadien. ir sekmadien. nuo 8:30 iki 4 vai. p. p.

suteikta žmonėms

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 daitančlai
ir dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudas sumą.
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mšm^.
SLA apdrauda—SAUGL NELIEČIAMA ir NEPRARASTINĄ. SLA nariu galima būti auo
gilios senacvie.
galits
Daugiau žinių apie SLA darbus ir
tl SLA kuopuose, kurios yra visom
talijom ir SLA Centre. Rašykite tokiu

tikrai

tas,

I
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kų

visos teisingos širdys trokšta. Pir
ma bus reikalinga žmonėms pažinti

tiesų ir priimti

Viešpatį Jėzų, tų

didį atpirkėjų. Todėl, brangūs prie-

teliai, Dievas taip

patvarkė,

turės visi teisybę priimti,

be

kad

jos

pasaulis nebus išgelbėtas.

Kų reiškia tiesa atsakymas šiuose

TRUKžOLfiS
Trukžolių šaknis
nuo patrūkimo, po
krūtine skaudėji
mo, palengvina atkosėjimą, suteikia
prakaitavimą
ir
priduoda geresnį

tekstuose taip kalba mūsų karalius

apetitą. Svaras

Jėžus Kristus: Pasaulis turės pri

$3.00.
Laukinių žemuogių Lapai
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsisenėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

pažinti Jėzų

Kristų už karalių, ir

pažinti Kristaus aukų, ir pripažinti

Dievų už išgelbėtojų, ir pripažinti
grisus Dievo planus: Vienas Dievas

ir Jėzus Kristus.

Dr. M. J. VINIKAS
307 Woot 30th Street, N«w York 1, N. Y.

Brockton, Mass.

Skelbia:
Jurgis Vanagas
3954 E. 41st St, Cleveland 5. Ohio
Mes turime pasiskaitymui lapelių,
,' atsiųsime nemokamai paprašius.

Mes nesiunčiam per C. O. D.

Alezandar’s
395 Broadvvay
South Boston 27, Maaa.

Puslapis aštuntas

Nr. 45, Lapkričio9, 1960

KELEIVIS 30. BOSTON
Laisvė* Varpo koncertas

SVARBUS

PRANEŠIMAS

tinį siuntinį papildomai ga' lite pridėti ir savo atsineštų
ar vietoje pirktų daiktų, tik
Ik išlaki papildomai patys
"mokale. F

PARDUODAMAS NAMAS
2 šeimų namas 5-5 kamb., apačioj
šildymas garu, elektra šildo vandeni,
yra 3 akrai žemės, daržinė gyvu
mams, savininkui mirus, parduodamas
■■neinama kaina. Kreiptis į Mrs.
Davis, 192 Spiing St., (kampas Ply
mouth Si.) bridgeuater, Mass.

Metinis Laisvės Varpo V“,en“.
JT i
: koncertas įvyks lapkričio
S. S. S. R. kraštu*
! 13 d. 3 vai po pietų High
School salėje, Thomas Park,
General Parcel & Travel
Mums bus malonu suteikCompany
ti atvykusiems visas reikiaPOLISHERS & BUFFKRS
So. Bostone. Tai bus jau
septintas Laisvės Varpo kul 359 West Broadvvay, South mas informacijas siuntinių Vyrai turintieji “platinu” patyrimo
ingi dtrp.uvei. ra. iovus darbas
L. Bendruomenė* padėka tūrinis parengimas.
LAIŠKAI PLAUKIA
Ligi Boston, praneša, kad dabar siuntimo reikalu. Įstaiga_ati- let'-a
ir vit šiauriai. Kreiptis asmeniškai:
DELEGACIJOMS
dara kasdien nuo 9 iki 9:30 AMEKaCAN ELECTKOl’LATiNG
šiol jis yra surengęs ketuL. Bendruomenės banke rius koncertus ii* du vaidini turi didelį pasii inkimą visų vai. vak., ketvirtadieniais 7 HarvardCOMPANY
Street, Cambridge
lūšių vietinių ir importuotų
Praeitą savaitę ALTo sky tas praėjo su pasisekimu. mus.
1
TRu' bridge S-1660
nuo
9
iki
7:30
vai.
vak.
ir
prekių, kurios reikalingos
rius i savo posėdį sukvietė Reiškiame padėką prof.
Šiemetiniame koncer t e siuntinių sudarymui. Visos šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai.
organizacijų atstovus ir ta Končiui ir A. Matjoškai pasiiodys naujos mūsų me prekės yra parduodamos ui*- i P° Piet4PRANEŠIMAS
rėsi, kaip išjudinti visuome iž pasakytas kalbas ban ninės jėgos, plačiai žinomos mo kainomis ir jų kokybė General Parcel and Travel
nę, kad delegacijoms Jung keto metu, skautėms, ateiti ne tik lietuvių, bet ir ameri yra garantuotas. Daugelis iš
Company
Globė Parcel Service,
tinėse Tautose būtų siučia- ninkams, parapijos, šešta kiečių tarpe. Mūsų liaudies Jūsų, kurie siuntėte siunti
kurios
vedėjas yra J. Ado
359 We*t Broadvvay
ma ko daugiau laiškų-pra dieninės mokyklos moki dainas, lietuvių kompozito nius per šią Įstaigą, Įsitiki
South Boston, Mass.
monis, praneša siuntėjams,
šymų iškelti Sovietų Są niams ir tautinių šokių ma rių kūrinius ir opeių arijas note, jog mes dedame visas
Telef. AN 8-5040
kad užpirktas didesnis kie
jungos kolonializmo kiau žiesiems už meninės pro koncerte atliks sol. M. Krip pastangas, kad persiuntimo
kis prekių dar pigesnėmis
(Skelb.)
simą. kitaip tariant ir Lietu gramos atlikimą, stud. R. kauskienė iš Chicagos ir sol. išlaidos susidarytų kuo pi
kainomis negu iki šiol, ir jos
Bričkui už vadovimą ban V. Verikaitis iš Toronto.
vos pavergimą.
gesnės, ir, kad Jūsų siunti
bus parduodamos savikaina
Posėdy paaiškėjo, kat ketui.
Kiekvienas jų dainuos ne nys galimai greičiau pasiekNAMAI PARDAVĖM CI
(norintieji galės patikrinti
Ačiū už sveikinimus dr. tik atskirai, bet taip pat tų adresatą,
kai kurios organizacijos ii
0. ROSTONE Col. Rd. 3 šeimų pirkimo sąskaitas), nes ši
atskiri asmenys jau labai Vileišiui, Mačiui, inž. Iz- abudu trauks duetus.
-4 kamb. $5,900; 6 šeimų netoli
j Pradedant rudens sezoną, jūros,
3-4 4-3-4-4 kamb. $7,500; 6 šei- įstaiga nėra suinteresuota
dickui ir Kežiui.
sukruto.
Sol. M. Kripkauskienė'mes sudarėme
iu, netoli jūros, 3-4-4-3-4-4 kamb., turėti pelno iš parduodamų
Didelė padėka So. Bos- pasirodys Bostone pirmą
Ateitininkai jau
kelis
1 vonios, balti pečiai ir sinkos už
specialų standartinį siuntinį, $10,600; 6 šeimų 3-4-4-S-4-4 kamb. prekių.
šimtus pasiuntę, rašo inži :ono lietuvių parapijos kle kartą. Ji yra maždaug sol.
alti pečiai ir sinkos, 6 nuolatiniai
kurio kaina yra nepaprastai vandens
Šiuo būdu siuntėjams su
šildytuvai iš rūsio, naujas
nieriai, teisininkai, vyčiai, bonui ir kunigams už skel P. Bičkienės lygio.
__
____
„
_
__
plumingas,
6
vonios,
kaina
sumažinta
• žema—pigi, tačiau jis turi
sitaupys daug išlaidų. Gali
Lietuvių Darbininkų Dr-ja, bimą ir raginimą parapijie
Šiemet^.t^.. scHstes
pasi-:didelę
dide,ę vertę
vertę Lietuvoje.
Uetuvoje. Šio
šio SVKU
.
ma
pasirinkti Įvairių vilno
L. Socialdemokratų S-gos čius dalyvauti bendruome rodymo didžiajame amen- siuntinio sudėtis yra sekanti: sinkos, kietos grindys $9,500; 3 šei
mų 4-5-5 kamb., 3 vonios, balti pečiai nių, rajano, taftos medžia
kp. ALTO skyrius taip pat nės bankete.
kiečių koncerte Chicagoje, Pusvilnonės angliškos me ir sinkos $7,500; 3 šeimų 3-4-4 kamb. gų, import impilams medž.,
Dėkojame O. Vilėniškie- laikraščiai rašė: Solistė
jau parašė visoms svarbes
už $3,700; 3 šeimų 5-6-6 kamb., bal
džiagos
vyriškiem
ar
mote

tos sinkos ir pečiai, didelis daržas už odų, megztinių, itališkkų ki
įei,
kuri
taip
gražiai
vado

nėms delegacijoms ir dar
$19,000.
Monika Kripkauskienė pa
vavo visam banketo paruo sirodė ištraukose iš operos riškiem kostiumam—20 jar 9 šeimų 3-4-4—3-4-4 ir 3-4-4 kamb., limų ir lovoms užtiesalų,
rašo.
ajamų $255 mėn., $11,500.
Kiek teko patirti, iš at šimui, taip pat nuoširdi “La Bohema’* (Puccini). dų, pamušalų 7> 2 jardų, siū DORCHESTERY: netoli Col. stoties skarelių ir kt
lų
5
špūlės,
sagu
3
tuzinai
ir
(Skelb.) (—)
! šeimų 5-5-5 kamb., balti pečiai ir
skirų asmenų pažymėtini □adėka ponioms, kurios Ji dainavo, pildant trečio
inkos $14,000; Netoii busų linijos 3
adatų
1
pokelis.
šio
siunti

šeimų eolon. 6-6-6 kamb., 3 st.
inž. K. Barūnas, kuri* vie aukojo maistą: Eitavičienei, akto kvartetą, drauge su
aliejumi, baltos sinkos ir pečiai, 5 \\Siuvykla ir Valykla
nio
kaina
tik
49.90
dol.
ir
į
nas pirmųjų parašė 60 de Ulpienei, Jurgelienei, Žič- trimis amerikiečiais solis
’is kiemas $19,500; 3 šeimų 6-6-6
šią kainą įeina visos per ••e
lamb., 3 st aliejumi, balti pečiai ir 1I (Custom Tailor Shop & Cleaner)
legacijų, J. Strazdas, D. kienei, Barūnienei, Nenor- tais, o taipogi jai teko dai
os, didelis kiemas $18,500.
LIETUVIS SAVININKAS
siuntimo išlaidos—pristaty sin'Prano
Lemberto Namų Pardavimo
1 Vaškienė,, inž. Kuodi* ir kt. tienei, Andriušienei, Pe nuoti paskutinį koncerto
392
W. Broadway, So. Boston
mas adresatui. Visi mūsų Įstaigoje tralima pirkti įvairių namų
Vaičait i e n e i, numerį — Mussetos valsą siuntiniai
Kurios organizacijos dar tronienei,
vra nndmnsti ir in ne tik Bo*10"6’ *** ir apylinkės miesTelef. AN 8-2125
nes virš 120 kitų miestų NeFinaIe iš antro akto; čia Siuntiniui JI3 HpClldU^tl H JŲ tuose,
neparašė, tuoj rašykite.Ne- Aukštikalnienei, Ivaškienei,
AT1DARA
ŠEŠTADIENIAIS ir
kiln. Turto Pardavimo {staigų listinpristatymas užtikrintas
KASDIEN PO 5 VAL. VAKARO
eai (aprašymai) su fotografijomis,
turi likti nė vienos kad ir Skudžinskienei, Kuncaitie- mūsų solistė dainavo drau
Prašome pasinaudoti šia •raunami jo įstaigoje, kuri randasi: Pasirinkimas gatavų drabužių,
mažiausio* organizacijos, gi- Dačinskienei už gražų-ge su kitu solistu ir choro
vyr. kelnių ir kostiumų
E. Rroadwav, So. Bostone
reta proga ii atvykti pas 397
Telef. AN 8-7031 ir AN 8-1453
šitos pareigos neatlikusio*. tortą loterijai ir Razvadau- ansambliu. Programoje prie
Sav. Gedus Puodžius
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mus
apžiūrėti
standartinį
miliniui.■imi
Rašykite skubiai atskiri skienei. Žemiau išvardintos šio numerio buvo išskirti
o taip pat pasiti-'
‘
asmenys arba bendrai pasi ponios aukojo maistą ir dir nai pažymėta tik jos vienos siuntinį,
GR 9-1805 ir AN 8-9304
krinti
ir
palvginti
prekių
išnuomojami kambariai
.
- r v °
r
Išnuomojami du kambariai su vibo virtuvėje: Venskienė, pavardė”.
rašydami laišką.
KHlllHS.
; sais įtaisymais vienam arba dviem
Dengiame Stogus
Rašykite trumpai, pavyz Vaičaitienė, Girulienė, GraSolistė yra dainavusi Chi
Pastebime, kad Į standar-'^ITg.i^Ji'žSJ,“ 12
džių galite gauti ir Keleivio žuiienė, Stankūnaitė, Ga cagos Lietuvių Vyrų Choro
ir Taisome Juos
linienė, Mučinskienė, O. Vi- operų pastatymuose (Rigoredakcijoj.
ŽVYRU ir SMALA TAISOM
Adresuokite: Secretary of lėniškienė ir Karosienė. Vi letto, Faustas, Carmen),
Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo
State, Washington, D. C., soms didelis ačių.
o taip pat Chicagos Park
IR f KIJA
AS
SOVIETŲ
VALDOMAS
SRITIS
me iš lauko sienas.
Ačių bartenderiams: Kal District operos pastatymuo
arba vienai ar daugiau de
Free Estimates
ciečiame visus naudotis greitu
Ki se. Visur ji susilaukia dide
legacijų : Delegation of...... vaičiui, Biknevičiui,
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO
patarnavimu patikimos įstaigos
Du broliai lietuviai
t
Unite Nations, New York, liuliu! ir Baškiui, kurie taip lio pasisekimo.
Charles ir Peter Kislauskai
Pristatymas garantuotas
šąžiningai dirbo.
N. Y.
Sol. V. Verikaitis yra
Garantuojame gerą darbą
Siuntiniai apdrausti
Taip pat nuoširdžiai dė lygiai gerai žinomas lietu
Vyksta j Vliko suvažiavimą kojame spaudai — Kelei viams, kaip ir amerikie {Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigioviui, Draugui, Darbininkui, čiams. Jis dažnai dalyvauja jmis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti
Apsidrausk
už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu.
I Vyriausiojo Lietuvos Iš-! P*™3} “
laikraščiams Kanados televizijos progra Iriežtukų nuo
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
laisvinimo Komiteto (Vii- "r™“"?- kūne teikėsi at- mose, o taip pat įvairių i{
Draudžiame nuo polio, viso
ko) suvažiavimą New Yor- sl’ankyti i mūsų banketą,
operų pastatymuose. Pasku
kių kitokių ligų ir nuo nelai
tiniu metu jis dirbo Phoeke lapkričio 12 d. iš BosL. Bostono Apylinkės
mių (ugnis, audra ir kt.) ..
nix operoje New Yorke. ■ 359 W. Broadway, So. Boston, Man. Tel. AN 8-5040
tono vyksta Keleivio reValdyba
Visais
insurance reikalais
Anksčiau jam teko dirbti
daktorius J. Sonda ir Vil
kreiptis:
Stratford Shakespeare a n , ..
niaus Krašto Lietuvių S-gos
SLA 308 kuopa pagerbs
BRONIS KONTRIM
Festival, Ontario, Kanado- Kasdien 9 A..M. 6 P. M
atstovai: inž. B. Galinis, F.
delegatu*
Justice
of thePeace—Constable
je. Jis pasižymi ne tik geru į šeštadieniais 8 A. M. • 4 P. M.
Ki-ša ir S. Jurgelevičius.
598 E. Broadvvay
balsu, bet taip pat puikia
1 So. Boston 27, Mass.
SLA 308 kuopa šį šešta vaidyba.
SLA 308 kuopa pagerbs dieni, lapkričio 12 d. San
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
Abiem solistam akompa
suvažiavimas
daros salėj (124 F gatvėj) nuos muz. J. Kačinskas iš
TAUPYK DAUG 8 $ $ 5 JOSŲ KURO IŠLAIDOSE
rengia SLA pobūvį SLA So. Bostono.
Gruodžio mėn. 4 d. 1 seimo delegams pagerbti.
gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
Kaip ankstyvesni Laisvės Turėdamas
vai. po pietų Sandaros
Dažau ir Taisau
kai
įrengta
su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku
Visų apylinkės kuopų Varpo koncertai, taip ir
svetainėje, So. Bostone šau nariai ir jų svečiai prašomi
U2 SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
c Lipdau popierius ir taisau *
kiamas SLA 2-ros apskr. dalyvauti. Bus visiems įdo šis vyksta šūkiu: “Pažinki
e Namus iš lauko ir viduje. 3
me
savo
talentus
”
.
Visų
pa

£ viską, ką pataisyti reikia. 5
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
suvažiavimas.
mu ir linksma, grieš orkes reiga dėti visas pastangas,
Naudoju tik geriausią
14
CENTŲ
UŽ
GALIONĄ
Prašome visas SLA kuo tras, bus galima ir pašokti.
medžiagą.
-j
kad mūsų talentai būtų kuo
pas išrinkti delegatus Į su
JONAS STARINSKAS
4
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
plačiausiai žinomi ir re
važiavimą ir kiek galima
220
Savin
Hill
Avė.
Balfo rūbų vaju*
miami. Nepraleiskime retos
aptarnavimas visiems mūsų reguliarišskaitlingiau jame dalyvauti.
Dorchester, Mass.
*
progos
išgirsti
gerą
ir
įdomų
Po suvažiavimo toje pat
kiems aliejinio kuro kostumieriams
Tek CO 5-5854
1
f.
Balfo Bostono skyrius koncertą.
svetainėje bus vakarienė,
kurioje kviečiame delega nuo lapkričio 1 d. vykdo
drabužių ir avalynės vajų.
tus dalyvauti.
.
45 DORSET ST, DORCHESTER
Kas jų gali paaukoti prašo Lankėsi A. Liutkuvienė
Charles J. Kay
Nakti, Sekmadieniais ir švenzi rr
f 0/1 /
J. Gedmintas
LIETUVIS
J
mi atnešti į šv. Petro lietu
I tadieniais ŠAUKIT
U™ O-ltUl:
Sekretorius
vių paiapijos salę.
Praeitą savaitę aplankė j Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
Plumbing—Heating—Gas—Oil
---------------------------------------------------------re
Anelė Liutkuvienė iš Brid įJ pagrindų.
I Gazo šilimą permainyti $275
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA
ge waterio, Mass., kuri lap
Telefonas: CO 5-5839
NAUJOJOJ ANGLIJOJ
kričio 26 d. minės savo am
12 MT. VERNON STREET
žiaus 83-čią sukaktį. Kai ji
apsilanko, visuomet išrašo
[ DORCHESTER 25, MASS.
390 West Broadway, So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764
kam
-nors
Keleivį.
Tą
patį
iminnnnuinsiiiinb
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
padarė
ir
šį
kartą.
Be
to,
ji
kitas Rusijos valdomas sritis.
I' naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas padovanojo ir knygų.
i? SSSR muitą aorooka siuntėjas.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj
iš stoties WLYN, 1360 kilociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių
pasaulinių žinių santrauka
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broadpay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

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

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

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

TeL AV 2-4026

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

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ

: General Parcel & Travel Co., Ine

!

FORTŪNA FUEL CO.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

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

b
TELEFONAS

AN 8-2805

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

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

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

379 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

B The Apothecary

V AISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Lietuviška Ti kra Vaistine

15 toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tu sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. siuntinį perpakavę,
pranešime Jums. kiek ksinuo’a persiuntimas.

limesta reikaliga eilutė

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.

Praeito numerio 8 pusi.
žinioj “Nuo kepyklos dar
bininko iki vidaus speciasto” 24 eilutėj parašyta
“nis”, o turėjo būti: “gė,

Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel.
pa dežėje. kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
22 svarų siuntinius
(ST4IG* LFFTITVIŠK4 KRFIPKITfcS 1.IFTVVHKAI

V isi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame su l'-’TI RISTO įgaliojimai*....................
ięionif) vidaus litTtl trvdvtoio
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nite .b K* J .
KM K. .
J
9 vai. r,to iki 7 tek rėk- « šeštadieniais nuo R ryto iki 2_val. po pietą.
ĮspPCiaVEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Parduodame liktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir iT.rime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, Htrėr.y gėlimo ir kitų ligų.
Jei reik vaistų—eikit f lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
382a W. BROADVFAY. Urp E ir P gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas A N 8-6020
Nuo 9 ryto iki S vai. vak. išskyrus švenUdienins. Ir sekmad-

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
VYC1OJE įvyksta pamaldos Ue
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JUR*
NAS.
A. Jurėnas yra Harvarck
universiteto doktorantas ir
či Sv. Raštą į lietuvių kalbą.

Flood Sąare
Hardvvare Co.
Saviainkas N. J. ALEKNA

628 EAST BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

I

