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55-IEJI METAI

Amerikos Karo Laivai
Patruliuoja Karibų Jūrą

Japonija Rinko Naują Parlamentą; Laimėjo Karo Sąjun
gos Su Amerika Šalininkai; Socialistų Partija Susti
prėjo Dešiniųjų Socialistų Sąskaiton; Bendrai,
Parlamento Sąstatas Mažai Pasikeitė.

rrezidentas Įsakė Karo Laivams ir Lėktuvams Saugoti
Gvatemalos ir Nikaragvos Pakraičius; Kuba Pyksta,

Sekmadieni lapkočio 20
d. Japorijoje vyko parla
mento rinkimai. Svarbiau
sias klausimas rinkimuose
buvo karo sąjungos su Ame
rika klausimas.
Karo sąjungos sutartis
buvo jau seniau pasirašyta
ir Japonijos parlamento pa
tvirtinta, bet klausimas vis
dar buvo lyg nebaigtas aiš
kinti todėl, kad pasirašant
tą sutartį ir paskui ją patvir
tinant Japonijos sostinėje
vyko triukšmingos demon
stracijos prieš karo sąjungą
ir prezidentas Eisenhoweris
dėl tų neramumų Japonijos
sostinėje buvo priverstas
net savo kelionę į Japoniją
atidėti. Todėl buvo laukia
ma naujų rinkimų, kurie tu

Maskva Spausdina
Naujausius Rublius

Darbo Unijos Remia
Pažangią Programą

Kubai Pritaria Maskva ir Pekinas; Amerikos
Valstybė* Seka {vykius.

Pereitos savaitės gale
Amerikos prezidentas D. D.
Eisenhower davė įsakymą
karo laivynui patraliuoti
Karibų jūroje Gvatemalos
ir Nikaragvos pakiaščius,
kad į tuos kraštus negalėtų
atvykti iš svetur ginkluoti
vyrai ir ginklai kovai prieš
minėtų dviejų respublikų
vyriausybes.
Tokį patvarkymą prezi
dentas padarė po to, kai ir
Gvatemalos ir Nikaragvos
vyriausybės prašė padėti
joms gintis nuo iš Kubos at
vykstančių “sukilėlių,” ku
rie praeitą savaitę bandė
sukelti tose respublikose pi
lietinį karą. Pirmas pasise
kimas nepasisekė, bet Gva
temalos ir Nikaragvos vy
riausybė baukštosi, kad iš
Kubos galį atvykti stipresni kariški daliniai ir ko gero
gali rasti pritarimo tų šalių
žmonėse.

Nuo Naujų Metų Sovietų
Šį trečiadienį Amerikos
Rusijoj bus įvesti nauji pi
unijų vadai turės pasimaty
nigai,
kurie irgi vadinsis
mą su naujai išrinktuoju
rubliais, bet naujas rublis
prezidentu J. F. Kennedy ir
bus lygus dešimčiai dabar
aptars su juo įstatymų lei
tinių rublių. Seniau rusai
dimo programą, kiek ji lie
Pirmoj eilėj trečias iš dešinės sėdi VLIK’o prezid amo pirmininkas A. Trimakas, šeštas vicepirmi sakė, kad naujų pinigų įve
čia darbininkų reikalus.
dimas nieko nepakeis nei
Unijų atstovai .nano, kad ninkas J. Slikliorius, aštuntas sekretorius Henri as Blazas.
kainose, nei uždarbiuose,
prezidentas Kennedy, perė
tik kur seniau buvo skaito
męs valdžią, turėtų bandyti Kongo Netvarkai
i S. Juan Miesto Galva Prancūzijoj Bręsta
ma 10 rublių, dabar bus 1
įgyvendinti tą liberalinę
Galo
Dar
Nesimato
Bus
Be
Komunijos
Jėgų
Bandymas
įublis.
Bet pereitą savaitę
programą, kokią jis atstova
Sovietų vyriausybė paskelvo rinkimų kampanijoj ir
Kongo
valstybėje,
kurią
i
Puertoriko
sostinės
St.
Prieš
du
metus
Piancūzij
bė, kad bus pakeista ir rub
kongrese pokonvencinėj se
sijoje. Kai kas pasakoja, pasiėmė tvarkyti Jungtinių Juan miesto mėtas yra mo- joj kairuomenės bruzdėji- lio tarptautinė vertė ir dokad naujas prezidentas “ne Tautų organizacija, tvarkos teris Felisa Rincon de Gau- mas ir Alžyro prancūzų su- ; leris ateityje kainuos tik 90
turi mandato” vykdyti savo dar vis nėra. JT seimas šio- tier. Ji yia praktikuojanti kilimas prieš Paryžiaus vy- kapeikų, o rublio “aukso
programą, nes jis nedidele mis dienomis balsuos kokią katalikė ir kartu liaudies riausybę privedė prie ket- vertė” ilgi pakeičiama. To
I dauguma yra išrinktas. Bet delegaciją iš tos valstybės, demokratų partijos uoli vei- virtosios respublikos galo. dėl naujausia pinigų reforreJio
narodvti.7 ---ar 4ianonu
--------------------------------- X----- X
mn Ki,c
pripažinti teisėtą. Amerika kėja. Kai Puertoriko vysku= į valdžią grįžo generolas de Xil<*
LZVtD nn
irv tilr
vin vionn
tfvjiv niilin
«owo*w
tauta karo sutarčiai pritaria i 33 su viršum milionai, kurie remia prezidento Kasavabu pai paskelbė, kad katalikai Gaulle. Dabar ir penktoji
nuo
rublio
nubraukimas,
bet
(už jį balsavo, laukia jo ža
ar ne.
dėtos programos įgyvendi paskirtą delegaciją, kurios negali balsuoti už liaudies respublika, priešaky su de ir rublio vertės paaukštini
Rinkimai Japonijoj paro nimo. Pasitarime unijų at priešakyje dabar, stovi pats demokratę partiją, St Juan Gaulliu irgi pergyvena kri- mas santykyje su doleriu k
dė, kad japonų tautos dide stovai tokius klausimus ir prezidentas.
miesto galva tam pasiprie- zę ir dėl tos pa? priežasties, kitais užsienių pinigais.
lė dauguma karo sutarčiai
New Orleans Mieste
Tuo
tarpu
Konge
kariššino,
ji ir pati balsavo už kaip ir ketvirtoji respublika,
mano išsiaiškinti su būsimu
su Amerika pritaria. Sosti prezidentu.
kas neva tai diktatorius pul- ; savo pat tiją ir kitus kvietė i Prancūzai nesutaria dėl
NAUJOJI VALDŽIA
Integracija Užkliuvo
nės demonstrantai visiškai
Alžerijos ateities: gen. de
kir.inkas Mobutu įsakė Gha- į už ją balsuoti.
neatstovavo tautos nuomo
Pereitą savaitę federali
nos diplomatui išsikrausty
Spaudoj dabar pilna spė
Po rinkimų vyskupai pa Gaulle siūlo duoti tam kraš
nės. Rinkimų rezultatai yra J. F. KENNEDY TARIASI ti iš Kongo, bet Ghanos at
nio
teismo įsakymu moky
tui
apsisprendimo
teisę,
o
liojimų, kas įeis į naują vy
tokie:
! Būsimas prezidentas J. F. stovas sako, kad jis ir ne reikalavo, kad tikintieji ei daugelis prancūzų mano, riausybę, kurią dabar būsi klos New Orleans mieste
dami išpažinties pasisakytų
Liberalų demokratų par
mano to įsakymo klausyti. balsavę už liaudies demo kad tai yra lygu atsisaky mas prezidentas J. F. Ken Louisianos valstijoj buvo
Kennedy
dabar
kas
dieną
tija (dešinieji), kuri aiš
į dvi “baltas” mokyklas pri
mui nuo to krašto. Taip ma
Vadinasi, svetimos valsty
kiai pasisakė už karo sutar turi pasitarimus su savo bės diplomatas pats savo kratų partiją ir už tai tokie no ir daug armijos karinin- nedy organizuoja.
Iš naujo prezidento apie imtos kelios negrės mokinės,
. .
, . . ,
tį su Amerika, pravedė į įvairiais patarėjais, būsi nuožiūra sprendžia, ar jis žmonės gaus iš kunigų nu- ,
kaip jie gali savo k5’
kurle ka' būsimą vyriausybę neteko šešių metų mergaičių pasi
raująjį pailamentą 297 at mais vyriausybės nariais ir klausys įsakymo apleisti ša rodymu,
nuodėmę išpirkti k i gerą "auPa Al^njoj pries arabų nė žodžio girdėti, bet spau rodymas mokyklose sukėlė
stovus (turėjo 283), sociali partijos vadais. Šią savaitę lį ar ne .. .
kelią atsiversti.
’ s
i nacionalistų sukdel.us
da spėliojimais jau pririnko mieste riaušes ir policija tu
stai, kurie griežtai pasisakė jis tarsis su C. M. Clifford,
I
įvykiai
dabar
bręsta
ir
Po išsprendimo delegacinaujam prezidentui daugiau rėjo vandeniu ir lazdomis
prieš karo sąjungą, pravedė kurį jis paskyrė ryšiams už jjos J. Tautose klausimo,
Ponia Felisa Rincon de gal jau greitu laiku pasiro- bendradarbių, negu yra vy- riaušininkus raminti.
į parlamentą 146 atstovus megsti ir valdžios perėmimo Į bus daromas bandymas su Gautier viešai sakė, kad ji dys, kiek armija bus ištiki nausybėje vietų.
Šią savaitę New Orleans
(turėjo 122) ir socialistai reikalą aptarti su dabartine taikinti Kongo politikierius, eis prie komunijos ir kuni ma prezidento de Gaulle
I spėliojimus traukiami ir mokyklos yra uždaros, bet
atskilę nuo partijos turėjo administracija.
gai
jai
neatsakys
jos,
nežiū

vyriausybei. Prezidentas ke republikonai, kurie, girdi, kaip seksis simboliška inte
kad jie mažiau peštųsi savo
40 vietų, o naujame parla
rint kad ji balsavo už liau ta atsiklausti tautos dėl Al fautinės vienybės sumeti gracija ateinančią savaitę
tarpe.
mente beturi tik 16 vietų.
PRALOŠĖ PLAUKUS
dies demokratų partiją ir iš žyro likimo, bet jeigu armi mais turės irgi valdžioj būti. niekas nežino.
Komunistai turėjo 1 atsto
Protestai ir riaušės kilo
tos nuodėmės neatliko išpa ja pasirodvtų tam priešinga,
vą, o dabar turi 2, jie gali
ne pirmą dieną, kai keli ne
Ruošiami Vežimai Į žinties. Praeitą sekmadienį tai penktoji respublika gali
EINA TALKON
girtis, kad laimėjo 100% !
grų vaikai pasirodė moky
miesto galva bandė priimti nueiti ketvirtosios respubli
Marsą
ir
Venerą
Pasikeitimai įvyko tik
klose, bet vėliau savaitės bė
komuniją, bet kunigas jai kos keliu.
opozicijos eilėse, socialistų
gyje. Ypač pasižymėjo ne
Amerikos mokslininkai nedavė, esą ji yra nusidė
partija greičiausiai eis vėl
ramumuose jaunikliai, mo
jau ruošia prietaisus, kurie jėlė ir kol neatliks atgailos, Dolerių Taupymas
prie susivienijimo. Komuni
kyklų amžiaus paaugliai.
ateityje padės nuo žemės komunijos negaus.
stų įtaka, kaip buvo taip ir
Vyks Visu Frontu
paleistoms raketoms pasiek
Dabar nežinia, ar St. Ju
lieka labai menka, nors kai
Republikonai Tikisi
ti Marsą ir Venerą. Jau an miesto galva liks ir atei
kuriose unijose komunistų
Prezidentas Eisenhower
‘Suvaldyti' Kennedy
1962 metais tokie prietaisai tyje be komunijos, ar gal ji
įtaka yra stipresnė, negu ga
būsią pagaminti ir išban keliaus į Kanosą maišą užsi pereitą savaitę paskelbė do
lima spėti iš rinkimų davi
Republikonų partijos va
lerių taupvmo programą ir
dyti,
todėl
tada
gal
jau
bus
vilkusi
ir
iš
ten
parsiveš
iš

nių.
das Charles A. Halleck, žypirmon eilėn numatė, jog
galima pasiekti ir artimiau rišimą.
Amerikos užsienių politi
mus atstovų rūmų narys ir
mūsų kariškių užsieniuose
sias
nuo
žemės
planetas.
Puertoriko
bedieviai
da

kai Japonijos rinkimai yra
republikonų vadas juose,
Mokslininkai sako, kad bar turi visai gerus laikus. šeimos bus atšauktos iš už
svarbūs tuo, kad ateinan
sako,
kad būsimame kong
sienių. Virš 200 šimtų tūk
paleistos
raketos
ir
be
vado

Už
juos
agituoja
kunigai
tiems 10 metų užtikrina
rese republikonai ir pietiniai
stančių karių šeimų narių
vavimo gali prisiartinti prie savo darbais. . .
Amerikai kariškas bazes
demokratai veiks išvien ir
turės gyventi Amerikoje, o
planetų,
bet
paskutinis
ra

Japonijos salose ir Japoni
sutrukdys visokius “plačiapatys kariai tarnaus užsie
ketų kelio tarpas į planetas
ja pasižada būti sąjunginin
akius
” demokrato preziden
STIPRINS NATO KARO niuose vieni. Kad šeimų iš
turi
būti
vadovaujamas
ir
kas Tolimuose Rytuose, kur
to pasimojimus. Girdi, ko
tam reikalui ruošiami jau SĄJUNGOS VIENYBĘ skyrimas nebūtų toks skau
Sovietų Sąjunga ir komuni
alicija
tarp republikonų ir
dus, tarnyba užsieniuose
trūs
prietaisai,
kurie
rake

stinė Kinija yra lygiai ne
dešiniųjų demokratų privers
Senatorius L. B. Johnson, bus sutrumpinta, kariai da
tas ves prie planetų.
draugingos mūsų kraštui.
Mažutė
Linda
Breese
iš
Coir prezidentą laikytis “svei
naujai išrinktas viceprezi žniau bus keičiami.
ko” nusistatymo vyriausy
dentas, po pasitarimo su J.
Tai yra tik vienas būdas I u m bas. O., vyksta į New
JEIGU ...
Yorką
padėti
“
March
of
bėje.
F. Kennedy, šią savaitę lan taupyti dolerius. Kitas bū
BOLŠEVIKŲ VIRŠŪNES
Dimes” vajui. Tame vajuje
Demokratai turi kongrese
Jeigu Amerikos rinkimai kosi Paryžiuje NATO val das bus apkarpymas išlaidų pinigai renkami tokiems,
daugumą,
bet į tą daugumą
Maskvoje vis dar posė- Joseph McLeak iš Philadel būtų buvę kiek anksčiau da stybių parlamentarų susi mūsų diplomtams kelionėms
ligoniams. kaip ši mažytė
įeina ir pietinių valstybių
ir panašiems reikalams.
džiuja bolševikiško pasau phijos buvo tikras, kad Ni- romi, Nixonas būtų laimė rinkime.
mergaitė,
kuri
gimė
su
nuo

atstovai,
kurie didelėj dau
Dolerių taupymąs daro
Iš šen. L. B. Johnson pa
lio viršūnės ir vis dar aiš xonas laimės, todėl ėjo la jęs 3:2 santykiu. Taip sako
kina Lenino talmudą ar su žybų iš savo plaukų. Nixon dr. Warren Miller, Michig reiškimu spėjama, kad jis mas rvšium su Amerikai ne- gu nugarkauliu ir kitais gumoje yra dešinus ir arti
gyvenimas turi būti taikus, pralaimėjo, ir tas vyrukas an universiteto profesorius. > ir J. F. Kennedy sieks stip-; palankiu “mokėjimų balan trūkumais, kuriuos tik pa mesni dešiniesiems republi
su jeigu daug ką gali pa- 'rinti NATO valstybių vieny- 'su” per pastaruosius kelis kartotinos operacijos paša konams negu savo partijos
ar ne? Tuo klausimu kinai gavo duoti savo gražius
lino.
liberalams.
keisti iš pag» indų.
bę ir bendradarbiavimą.
'metus.
plaukus nuskusti.
ir rasai pešasi * # *
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Kas savaite

Iš Amerikos vieno uosto pereitą savaitę išplaukė po- !
vandeninis laivas “George Wa$hington” savo pareigų i
Sargyba jūrose .
’ Žinoma, išeitį suras ir ti
eiti nežinomose jūrose. Laivas išsivežė 16 naujųjų rake
kintieji. Jie ir ateityje papil
tų “Polaris” su vandenilio bombomis. Povandeninis lai
Prezidentas D. D. Eisen- dinės tą pačią ‘nuodėmę’, o
vas budės jūrosi ir bus bet kada pasiruošęs savo baisiuo
hower pereitą savaitę įsakė paskui' po rinkimų, eis pas
sius ginklus pasiųsti į priešo žemę, jei ateitų toks įsaky
Amerikos karo laivams ir kunigus ją ‘numazgoti? To
mas iš Amerikos prezidento. “Polai is” raketos lekia 1,200
lėktuvams prižiūrėti Gvate kiu būdu ir geriausia partija
ir jos dar gerinamos, kad galėtų nuskristi 1.500 ar dau
malos ir Nikaragvos pakraš bus valdžioje ir tikinčiųjų
čiuose, kad niekas į tas val sąžinės bus švarios .. .
giau mylių. “Polaris” raketos buvo atsakymas i rusų pla
stybes negabentų “sukilė
čiai garsinamas tolimo skridimo raketas, kuriomis So
lių” ir ginklų. Tokį įsakymą
vietų Rusijos diktatorius Chruščiovas tiek kartų gyrėsi,
prezidentas davė karo lai Rusų rublis
grasino ir kurias jis sakosi gaminąs “kaip dešras?’
vynui po to, kai Gvatema
Prie povandeninio laivo “George IVashington” dar
Sovietų Rusija vykdo
los ir Nikaragvos vyriausy naują “pinigų reformą.” Vi
šiais metais bus prijungtas kitas povandeninis laivas, ku
bės prašė Washingtoną pa si rubliai ten bus iškeisti į
ris jau yra išbandytas ir kurio ‘‘Polaris” raketos yra ruo
dėti joms gintis nuo iš už naujus rublius ir už kiekvie
šiamos. Po antro seks trečias ir ketvirtas ir ilgainiui gal
sienių atvykstančių maišti nus 10 senų rublis piliečiai
net 45 povandeniniai laivai, visi varomi atųmine energi
ninkų, kurie abejose valsty gaus lygiai vieną naują ru
ja ir visi ginkluoti baisiosioms vandenilio bombomis,
bėse bandė nuversti esamas blį. Panašią reformą nese
plaukios Sovietų Sąjungos pakraščiuose ir lauks Įsakymo
vyriausybes ii* pastatyti ten niai pravedė ir prancūzai,
Alžerijos gyventojai europiečiai pikti ant Prancūzijos prezidento de Gaulle, kad jis
“kubiškas” vyriausybes prie tik ten vienas naujas franiš Amerikos prezidento pradėti daužyti Sovietų kraštą,
nori duoti jai d3111#*3*11 savarankumo ir ap sisprendimo teisę. Riaušininkai šaukia
valstybės vairo.
jei Maskvos diktatoriai mestųsi Į karišką avantiūrą ir ne
senųjų frankų.
“Aiierija prancūziška.“ Jie Įsiveržė ir į J AV Informacijos Centrą, sulaužė baldus,
sitenkindami raketų barškinimu, paleistų jas i darbą. Iš
Dėl
šito
Amerikos
vyriau

suplėšė knygas ir 1.1. Apie 100 riaušinink y buvo sužeista. Prezidentas de Gaulle
Bolševikai aiškina, kad jų
sybės patvarkymo garsiai
“George Washingon” submarino kelionės i ilgą budėjimą
rengiasi skelbti referendumą—duoti Aižė rijai apsisprendimo teisę ar ne?
naujausioji
pinigų reformą
pyksta Kuba, komunistinė
prie plačiosios Sovietijos Amerika nedarė jokios paslap
Kinija, Sovietų Rusija. Ypa “nieko nenuskriaus,” bet ar
ties, tegu žino ir rusai, kad raketomis barškinimas jiems
pakenks, jei ir toliau pasi tingai Kubos vyriausybė ir tikrai nenuskriaus, tą paro
nieko neduos.
rašysiu slapyvardžiu.
spauda dėl to garsiai prote dys tik gyvenimas. Daug
Be abejonės nišai turi galingų atominių ir vandenilio
P. Sirvydas bahdo ginti stuoja ir sako, kad tai esąs kas negali net įsivaizduoti,
“TŽ” redaktorių už jo nepaginklų ii* niekas jų kariškos galybės nemano mažinti, bet
tik pasiruošimas pulti revo kad bolševikai, vykdydami
sisakvmą
dėl
A.
šalčiaus
piniginę reformą, iškęstų
Lenino pranašautas karas tarp Sovietų Rusijos ir “im..Keleivis” Nr. 45 įtalpino, mais ir aiškino, kad kol Ike
“blūdijimo” su gairių keiti liucinę Kubą...
perialistimų kraštų,” šių dienų kariškos technikos pasie-; Vyt. Sirvydo laišką, kui- šis ir Dulles gyvi, nėro ko bijo- mu. Esą, už redakcijos ribų
Kodėl Kubai pulti reikėtų nesuleidę savo nagų į pilie
kimų akivaizdoje, skamba kaip pamišėlio balsas iš ana- einasi nuteikinėjęs skaityto- ti, viskas esą tvarkoje. Nors bendiadarbiai daro ką nori. patruliuoti Nikaragvos ir čių kišenes. Tokia jų jau yra
pus kapo. Jei kinų komunistai tariasi galį rizikuoti pra- jus Maskvai naudinga kryp- Gauthier ir br. Rockefelle- Argi taip? A. šalčius juk Gvatemalos pakraščius Ka sena praktika ir maža pa
rasti 300 milionų žmonių, tai Chruščiovas ir jo sėbrai Pm?‘ T*-1 °vėje v r a taip, riu fondo paskelbti rapor buvo “TŽ” čempionas. Jei ribų jūroje, tą gal tik Kubos grindo manyti, kad jie yra
tai atkreipė visų dėmesį į
pasikeitę.
Kremliuje tokio kruvino “liuksuso sau negali pevelyti,• pats lėkia. Iš esmės ne tik į-usišką pavojų, bet p. Sir jis nudardėjo pas kolchozų barzduoti vyrai žino. Tikre
Po karo bolševikai jau
įkvėpimo gauti, nybėje yra taip, kad Kuba
nes kas tada beliktų iš jų šalies ir iš jų šiltai Įsėdėtų vietų toki ar kitoki jo nuotaika vydas to pavojaus ne tik ne vieversius
tai “TŽ” skaitytojai tą turė
vykdė vieną piniginę refor
ant rusų ir kitų tautų sprando? Ne žmoniškumo sumeti ir rašymas mažai kam rūpi, matė, bet ramino “TŽ” skai tu žinoti, ne tiesa? Bet p. siekia perkelti savo revoliu mą ir ta proga iškraustė pi
mais, bet dėl savo kailio išsaugojimo Maskvos diktato bet ir jo “Tėviškės Žiburiuo tytojus. kad jokio pavojaus Sirvydas ir p. Šapoka mano ciją į Centralinės Amerikos liečių kišenes be jokio gai
riai negali mestis i karą, nors savo raketomis jie barš- se
* ” skelbti
skciuu straipsniai
su aipsniai mažai
mažai nesą. Vadinasi, išdavė savo kitaip. Dėl to mes ir stebė kraštus ir tam tikslui siun
.
i-i
. , . ...
j
kam teapejo. Bet kai kuni- raportą . . .
čia gerai ginkluotus “sukilė lesčio. Tada jie įvedė nau
jomės.
Tik
tas
nieko
negel

kmti ir nenustos, nes kai kam toks tuscias narsumas da- j ginių žmonių augintas leO kiek p. Sirvyras prisaplius” į kaimyninius kraštus jus pinigus ir mainė senuo
ro įspūdžio. Bet ir patys rusai ir amerikiečiai žino, kad 1 punėlis A. šalčius įsigudri- navo apie “federuotą Rusi bėjo.
ir tikisi taip revoliucinį gai- sius 10 rublių į vieną naują
Menkas
argumentas
yra
nuo grasinimo iki raketų leidimo yra ilgas kelias. Tik be- no Įlįsti į “Darbą,” tada ją,” tai tiesiog galima stebė
rublį. Tik pinigus padėtus į
ir tas, kad dr. P. Ancevičius įsrą išplėsti. Amerikos karo bankus išmainė kitokiu
tis.
Net
ir
“
TŽ
”
vienas
ben

pročiai galėtų gal apsispręsti karu siekti savo tikslų.
maišas staiga plyšo ir pyla,
prieš 20 su viršum metų lai laivai ir lėktuvai tą revoliu
nors
pavėluotai, pasipylė dradarbis neapsikentęs pa- kęs
Pasaulis jau eilė metų, po rusų sugebėjimo pasiga
J. Paleckį “tyru patrio cinį žaidimą apsunkins. Bet “kursu.” Tokią vagystę va
lašė straipsnį apie p. Sirvy
art
neišmanėlio
ir
jo
sėbrų.
minti atominių ginklų, gyvena “balansuoto teroro” lai Ta proga buvo užsimintas ir do kūrybą ir uždėjo tokią tu.” Juk nėra abejonės, kad Amerikos karo laivai, nors dinti reforma buvo tik nesu
kotarpį. Kariauti nei viena, nei kita pusė nebegali ryž d. šiivydo pasidarbavimas antgalve: “Iš kur tas nuola ir kunigai kadaise laikė ir gali apsaugoti Nikaragvos sipratimas, bet bolševikai
tis ir tik daboja, kad priešingoji pusė nesugalvotų kokių mūsų spaudoje. Kas kaltas? tinis Maskvos liaupsini mirusį prof. Pakarklį geru ir Gvatemalos pakraščius ir tada gyrėsi, kad jie “dir
ba” proletariato naudai.
ir savu, kol jis buvo ateiti
nors naujų ginklų ar naujų priemonių baisiesiems gin- ; O kas gi vra tas p. Sirvy mas?” Pagal tą straipsnį ninku, taip pat ir Salomė nuo svečių “sukilėlių” atsi- Vėliau bolševikai sustabdė
klams gabenti. Kai rusai pradėjo girtis savo tolimo skri das, apie kuri Ged. Galva apie trečdalis p. Sirvydo kū^ ja Neris, (dar vienas kur , lankymo, ilgainiui negalės nuošimčių mokėjimą už val
lybos vienu ar kitu būdu
išlaikyti Nikaragvos diktadimo raketomis ir savo žodžius parėmė sputnikais, Ame rašė, kad Jis “ . . . mūsų suka
Maskvai naudinga mis) buvo kunigams gera, jtoriaus soste ir Gvatemalos stybės paskolas ir tą vagystę
spaudoje paties nesuvirškin
rikoje buvo kilę susirūpinimo dėl šalies saugumo. Pas tą mišiainę, įvyniotą į ma- linkme. (“TŽ” Nr 38-402). kai veikė ateitininkų eilėse,
dešinio prezidento valdžio Į jie irgi vadino “reforma.”
o
tokių
“
buvusių
tyrų
”
gali

kubomis buvo gerinamos raketos ir “Polaris” yra vienas įakovskiškus skudurus mėg Viename savo straipsnyje
je, jei neskatins tų kraštų i Todėl ir girdimos abejonės,
tų pastangų vaisius. Bet čia ne galas. Spauda praneša, kad sta kaišioti” (“Draugas” 23, p. Sirvydas “įrodė,” kad “ir ma priskaityti kiek nori.
vykdyti demokratiškas re kad jie šį kartą pasitenkintų
Dėl
A.
šalčiaus
dar
rei

virš
kolchozų
čiulba
veveršiomis dienomis anglų karo lėktuvai skraidė virš Ameri 9. 1957)? Kiek anksčiau jis
kėtų pridėti, kad jo pasiro formas. Bet tai bus jau nau tik pinigų pakeitimu ir nesys.
”
Kiti
sako,
kad
kolcho

rodos
garsėjo
kaip
vienas
tykotų žmonių apiplėšti. . .
kos miestų ir niekas jų nepastebėjo, nors visi miestai ir
zinis vieversys ar tik nebus dymas “Darbe” jį pastatė į jos Amerikos administraci
iš
nedaugelio
žinančių,
kad
pramonės centrai yra aptverti radarinėmis stotimis. An ir vien rožančium ar pana susukęs sau lizdelį p. Sirvy vietą ir šiandien visi žino, jos reikalas.
glų “puolimas” buvo dargi iš anksto žinomas ir visvien šiais poteriais galima išva do intelektualinėj pastogėj kas tai per žmogus. Bet p.
Mokyklų integracija
ir iš ten čiulba ar čiulbėjo Šapoka, jei pats neišmanė
lėktuvai sugebėjo “aplankyti” tuos miestus nepastebėti duoti Lietuvą.
apie savo bendradarbį, buvo 450,000 nusidėjėlių
1954 metais Amerikos
ir “nepagauti.” Panašiu būdu galima juk būtų lankyti ir
Savo laiške p. Sirvydas “TŽ” puslapiuose . . .• saviškių
įspėtas.
M.
Meiliū

slapyvardžio naudoji
Pueitoriko saloje padau aukščiausias teismas išnešė
sovietų miestus .. . Moderniško karo baisumą kabo ne tik prašo citatų jo veidui nu moDėl
nas “Drauge” jau senokai jį
p.
Sirvydas
vadina
ma

ant Vakarų pasaulio, bet ir ant sovietiško pasaulio ir kas šviesti. Tų tai via tokia gau ne “kurmiu.” Je? buvo kur itarė, kad jis pretenduoja į gėjo nusidėjėlių. Jų ten da- sprendimą už mokyklų se
kad jomis galima būtų
Bimbos įpėdinius, o Matu dar yra net 450,000. Tai vis gregacijos panaikinimą. Po
gali būti tikras, kad jis iš karo išeis pergalėtojas, o ne “sybė,
miai
Kapsas,
Maironis,
AišKeleivio” 2 ar 3 laidas už
6 metų daugelis seniau segriuvėsių krūva? Todėl balansuotas teroras lygiai gresia pildyti. Bendrais bruožais bė, Vaižgantas ir daugybė lionis dar 1059 m. liepos 18 naujausios rūšies nusidėjė greguotų mokyklų jau yra
patarė “TŽ” redakcijai nuo liai, kurie nusidėjo tuo, kad
abiem pusėm ir karo pavojus dėl to turi būti mažesnis. o. Sirvydo daugelio metų kitų garsių lietuvių, arba to jo
atsikratvti. Bet veltui.
rinkimuose balsavo už ka mišrios, ištisos valstijos jau
Prie derybų stalo abi pusės sėdi lygiai ginkluotos ir to kūrybą “TŽ-iuose” galima kie žmonės, kaip Molieras,
talikų vyskupų draudžiamą atsisakė nuo skirstymo mo
Volteris, Stendalis ir bega
dėl Chruščiovas su savo ultimatumais nieko negali pagąs nusakyti kaip žmogaus besi lės kitų, tai ir man nieko ne
kinių pagal jų odos spalvą,
Torontietis
partiją.
rūpinančio, kad lietuviai ne
dinti. Derybos, jei jos kada vyks, vyks tarp lygių.
Po rinkimų vyskupai iš bet iki aukščiausio teismo
nuskriaustų perdaug nekal
aiškino, kad tie žmonės, ku sprendimo visiško įvykdy
to ruso. Vienu laiku jis ‘TŽ’
rie balsavo ne taip, kaip vy mo dar praeis gal ir nema
papylė straipsnių seriją, iš
kurių skaitytojui galėjo at
skupai įsakė, turi, eidami iš žai laiko.
rodyti, kad ne rusai daro
Didžiausias pasipriešini
pažinties, pasisakyti kuni
skriaudą okupuotai Lietu
mas
mokyklų integracijai
gui apie savo politinę nuo
Ir
lietuvių
spaudoje
buvo
j jie kada būtų rimtai kelia- dėmę, o kunigas, savo nuo jaučiamas penkiose pietinė
vai,
bet,
priešingai,
lyg
lie
ZLATKIENĖ PARAŠĄ matyti tiesą, negalima nė tuviai būtų prispaudę ne ašoma apie didingą sovietų I mi, paliestų trijų kontinentų
se valstijose—Louisianoj,
bumų užčiaupti giminėms, kaltą i uskelį . . .
PADĖJO
planą užtvenkti Beringo są- žmonių gyvenimą ir todėl žiūra paskirs bausmę ...
i kurie papasakoja savo perGalima įsivaizdinti, kad Mississippi, Alabamoj, GeO apie taiką p. Sirvydas įaurį ir pakeisti šiaurės sri- reikalautų visų susitarimo.
Rochesterietė Veronika 'gyvenimus ir patirtas iš rusų kokių gražių dalvkų ne- čių klimatą.
Žinoma, jei . planas būtų daugeliui tikinčiųjų žmonių orgijoj ir South Carolina.
Zlatkienė, kuri lankėsi Lie ir jų sėbrų skriaudas.
Beringo sąsiaurį užtvenk rimtas, o ne paprastas “sva vyskupų patvarkymas bus Negrų gausumas ir įsigyve
ra prikalbėjęs ir vis pakiš
nemaža širdgėla. Jie balsa nę papročiai ten ypač kliu
tuvoje su “pažangiųjų” eks Bolševikas Gasiūnas, grį davo skaitytojui minti, kad ti tai nėra bulvę suvalgyti. jojimas popieriuįe.”
Dabar pasirodo, kad vi vo už, jų manymu, geriausią do mokyklų integraciją pra
kursija, parašė laišką Broo- žęs iš Lietuvos, gyrėsi, kad ‘ik nesupvkinkime ruso, tai Tas sąsiauris yra 55 mylių
klyno “Darbininkui” ir pa jis susibaręs su savo seseria, ka bus išsaugota, jei mes ilgumo, jis yra tarp Alaskos sas Beringo užtvenkimo partiją, o dabar turi dėl to vesti.
Pereitą savaitę federali
tvirtina viską, ką tas laik kuri jam, matomai, skundėsi, ir visi Vakarai bus taikingi. ir Sovietų Rusijos. Jei jį kas “planas” yra tik pasakaitė prašyti nuodėmės atleidimo
norėtų
tvenkti,
tai
turėtų
ir
suaugusiems
vaikams,
arba
Apie
Sovietų
Rusijos
paver

nio
teismo įsakymu buvo
skurdžiu
kolchozo
gyveni

iš
kunigų,
kurie
patys
tokią
raštis jos vardu buvo jau
Sov.
Rusija
ir
Jungtinės
“
moksliška
fikcija.
”
Yra
to

gtas
tautas
p.
Sirvydas
pa

bandoma pradėti mokyklų
paskelbęs apie sovietiškos mu, o Gasiūnas dedasi bol
Amerikos Valstybės susitar ki rašytojų rūšis, kurie ap nuodėmę sugalvojo ir dabar integraciją New Orleans
sakodavo,
kad
jų
yra
daug
ševikų “vadu,” todėl jis ma
su jąja bando terorizuoti ti
Lietuvos “malonumus.”
ir jos sukiltų ir nusikratytų ti, nes kaip jį kitaip galima rašo visokius nebūtus mok
V. Zlatkienė sako, kad nė, kad jo sesuo yra neišma rusiško jungo, jei jos tik pa būtu užpilti cementu, akme slo pasiekimus ir juo kas gu kinčiuosius. .. Išeina nei šis, didmiestyj, Louisianos val
stijoj. J dvi mokyklas buvo
Klaipėdoje lietuviai ją ir jos nėlė ir nesupranta komuniz norėtų ir jei jorųs ten tikrai nimis ir žvyru? Bet į Ameri driau sugalvoja visokių ga- nei tas.
Geriausia, žinoma, tiems, paskirtos kelios mokinės
kelionės draugus išvadino mo malonumų. Gasiūno pa būtų negera ... O kai paga ką rusai su tokiu pasiūlymu į limų mandrybių, juo praškurie gali gyventi be kuni negrės. Dėl to mieste kilo
“išgamomis,” nes manė, jog vyzdys rodo, kad yra dur liau vengrai sukilo ir rusų visai nesikreipė ir oficialiai ' matnesnis jis yra.
Bolševikų Rusijoj dažnai gų išgalvotų “nuodėmių” ir riaušės ir policija tik per
visi turistai yra komunistai nių, kuriuos tik grabo lenta, tankai juos sutriuškino, ta čia nieks nieko nežino, kad
rusai
tokį
planą
turi.
moksliškas išmislas ir didin visai nesikreipia į juos dėl didelį vargą atstatė tvarką.
ar jiems prijaučiantieji žmo arba jų pačių asmeninis pa da p. Sirvydas surankiojo iš
Jei kada kas rimtai imtoj gi bolševizmo planai susi nuodėmių atleidimo. Reikia Bandymas parodė, kad nuo
tyrimas tegali pagydyti nuo visu biblijų “įrodymus,”
nės.
galvoti
apie tokį planą, tai pina ir patys bolševizmo manyti, kad daugelis žmo teismo sprendimo iki to
kad
reikia
mylėti
savo
prie

Atsitikimas su V. Zlat bolševikiško fanatizmo. V.
reikalą
spręstų
ne kuri nors vadai nebežino, kur ten
šą
(rusą),
nes
taip
ir
ponas
nių, kurie iki šiolei ėjo pas sprendimo į g y vendinimo
kienė rodo. kad kelionės į Zlatkienės patyrimas rodo
viena
šalis,
bet
tai
būtų
vi

Dievulis
yra
liepęs
.
.
.
juos
baigiasi
pasaka
ir
Lietuvą, jei keliauja bolše ką kita. Nuvažiavo, pasikal Kai Amerikoje kilo aliar sos eilės valstybių aptaria prasideda rimtas planavi kunigus savo nuodėmių nu yra ilgas kelias. Įsigyvenę
vikų visai neapdumintas bėjo, pati savo akimis pa mas dėl pavojaus iš rusų ir mas ir sprendžiamas planas. mas. Taip pas juos yra ir sikratyti, dabar apsieis be papročiai vienu teismo pasi
žmogus, nėra toki jau tikra matė ir parvažiavusi sako, dėl Amerikos atsilikimo Viena valstybė negali pasi- politikoje, o ne tik moksliš jų patarnavimo, bet prisiri- sakymu nesuduoda pašali
šusiems prie savo tradicinės ‘ nami.
propaganda, kaip kai kam ką matė, o ne tą, ką jai pro- kai kurių ginklų rūšyje, p. moti “keisti klimatą” ar pa kuose planuose.
tikybos apsisprendimas bus
atrodo. Tikrovės paslėpti . pagandistai kalbėjo ir žala- į y . Sirvydas paskubėjo mus našias išdaigas daryti, juo
J. D.
gal nelengvas.
* ** savo
-----užtikrini- labiau, kad tokie planai, jei
(Nukelta į 7-ą pusi.)
negalima nuo to, kuris nori' ti jo.
nuraminti

Atsakymas Vyt. Sirvydui
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Užtvenkti Beringo sąsiaurį!
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Konservatorių partija
pradeda smukti

Liberalų partijai valdant
Kanadą per 22 metus be
pertraukos ir nieko neda
rant piliečių reikalams pa
gerinti, 1937 metų rinki
muose iš negirdėtos dau
gumos parlamente 1958 ko
vo mėn. parlamento rinki
muose ji begavo apie 50
atstovų iš 265 atstovų. Pi
liečiai. Įpykę ant liberalų,
juos išlavė iš valdžios ir
pastatė konservatorius į val
džią su Jahn Diefenbakeriu
priešaky, taip pat su dvi
guba dauguma parlamente.
Eidamas Į rinkimus Die
fenbakeris žadėjo visiems
ir visko. Bedarbiams, kurių
jau tada buvo šimtai tūks
tančių, Diefenbakeris priža
dėjo: “... kol aš būsiu Ka
nados ministerių pirminin
ku, Kanadoje tada nebus
nė vieno žmogaus be dar
bo”. Ir piliečiai patikėjo,
kad tas konservatorių “su
permenas” tikrai taip ir
padarys.
Šluojant liberalus iš val
džios, smarkiai nukentėjo
ir Kanados Socialdemokra
tų Partija (CCF).
Kanados socialdemokratams pralaimėjimas išėjo į

Pastebėjęs toki CCF pra
laimėjimą, Canadian La
bor Congress, kitaip sakant
vyriausia unijos vadovybė,
pirmame savo suvažiavime
Winnipege nutarė pasiūlyti
darbo unijoms susijungti
su Kanados Socialdemokra
tų Partija (CCF). Canadian
Labor Congress apima
daugiau miliono organizuo
tų darbininkų. CCF Partija
į unijas organizuotų dar
bininkų pasiūlymą priėmė
ir nutarė iš unijų ir CCF
partijos Įsteigti NAUJĄ
PARTŲĄ, kuri jungtų
darbininkus,
ūkinin kus,
smulkius biznierius, rašti
nių tarnautojus, inteligen
tiją ir visus liberališkai gal
vojančius žmones.
Iš abiejų sąjūdžių sudadarytas komitetas per dve
jus metus dirbo paruošia
mąjį naujos partijos dar
bą. Paruošta programa,
statutas, įsteigta naujos par
tijos skyriai ir tt Kitų me
tų liepos pradžioj Įvyks
bendras tų dviejų sąjūdžių
suvažiavimas Ottavos (so
stinės) mieste. Tame su
važiavime gims nauja so

Pirlapfe trečiai

cialdemokratinė darbininkų
partija nauju vardu.
Kanados darbo unijos pa
darė istorinę progresą, kurį
reikia sveikinti. Kanados
komerciniai kapitalistų lai
kraščiai ŠĮ susivienijimą
vadina politine Kanados So
cialdemokratų Par tijos
(CCF) savižudyste.
Nauja partija išgąsdino
visu* pranašus.

DUJOMIS GINA SENUS PAPROČIUS

SUMAŽINO BAUSMĘ

ŽMOGŽUDŽIUI

(E) Masinių žudymų
Lietuvoje byloje Ulme prieš
buv. Klaipėdos policijos
vyr. leitenantą SchmidtHammer ir buv. Kretingos
policijos pareigūną Praną
LukĮ-JakĮ teismas lapkričio
3 d. paskelbė sprendimą.
Teisiamajam Schmidt-Ham‘mer už padėjimą nužudyti
313 atvejais palikta 8 me
tų sunkiųjų darbų kalėlipio
bausmė, Lukiui- jakiui
bausmė iš 7 metų sdk su
mažinta iki 5 metų, atimant
pilietines teises 2 metams.
Iškalėtas iki sprendimo
laikas atskaitytas šitaip:
Našhville, Tex., restoranu savininkai, kurie nenori juo
Schmidt-Hammer apie 1
dųjų lankytojų, paleidžia iš tam tikrų aparatų dujas
mt., Lukiui- Jakiui 3 metai
ir tuo būdu priveržia negrus studentus restoraną ap
8 mėn. Teismas kai tų nuta
leisti. Negrai studentai reikalauja, kad restoranų sa
rė nuo Lukio- Jakio nuimti
vininkai patarnautų visiems klijentams, neskirstydami
areštą, jį iš kalėjimo palei
jų pagal odos spaliu
sti (antrasis teisiamasis jau
prieš tai buvo laisvas).
gu buvusioji Lietuvių auProkurorai buvo pasiūlę
MIAMI, FLA.
ditorija, tą pačią nelietu- abu teisiamuosius nubausti
; viams išnuomoja. Dabar vėl tomis pačiomis baus
Pagerbė gimusiu*
j savam pastate lietuviai bus mėmis, nes abiejų kaltė
lapkričio mėnesį
esanti Įrodyta ir nė vienas
Lietuvių Piliečių Klubas kampininkai.
Toks čikagiečių apsilei- jų negalĮs pasiteisinti, kad
jvedė paprotĮ minėti gim ! dimas
niekuo nepateisina-į anuomet nenusimanę, ką
tadienius. Lapkričio 13 d. mas- Tai rodo M savigar- į darą, kai aklai pildė gestabuvo pagerbti g1
' 1 bos ir lietuviško sąmonin-. P° Įsakymus Lietuvos palapkričio mėnesĮ.
sienio gyventojus masiniai
Gruodžio mėnesĮ gimu gurno stoką.

Spalio 31 d. Kanadoje
buvo 4 papildomi rinkimai
Į federalinį parlamentą.
Trijose vietose CCF jau
išstatė naujos partijos vardu
kandidatus ir Peterboro
rinkiminėj apygardoj, kon
servatorių tvirtovėj per 20
metų, laimėjo naujos parti
jos kandidatas, jaunas
gimnazijos mokytojas Walter Pitman, gavęs beveik
dvigubai daugiau balsų
ne konservatorių ir libera
lų kandidatai kartu sudėjus.
Niagara Falls apygardoje
naujos partijos kandidatas
Michelson padvigubino bal
sų skaičių. Didieji laikraš
čiai, kurie pranašavo savi
žudybę, smarkiai išsigando.
Dabar jie pranašauja at
virkščiai, kad senos parti
jos neturi filosofijos, kad
piliečiai balsuodavo už vie
ną ar kitą partiją, kad sieji bus pagerbti gruodžio
dabar balsuotojai ieško vidury. Tą mėnesĮ gimusieji
filosofijos partijose, kad registruojasi pas savo ve
NAUJOJI PARTIJA TURI dėją Morozą.
FILOSOFIJĄ IR, KAD
Moterų banketas
SEKANČIUOSE
RINKI
Moterų Klubo metinis
MUOSE NAUJOJI PAR
banketas
bus gruodžio 11d.
TIJA PAVERS GAL BŪT
IR DIRELĘ DAL| AT Moterų banketai būna įdoSTOVŲ iš liberalų ir kon i mūs ir malonūs. Jos kviečia
servatorių. “Globė and 1 visus atsilankyti.
Mail” redaktorius mano,
Klubo įkurtuvės
kad daugiau nukentės libe
Padidintos salės Įkurtu
ralai. Naujoji partija gali
atnešti naują gadynę ka ves ir klubo mecenato Moc
kaus pagerbimas ruošiamas
nadiečiams.
sausio mėnesį.
-J. N.
Dabar šviesi, jauki salė
turi 500 vietų ir tinkamą
vaidinimams sceną.
DAILININKO PRANO
PARODA MIUNCHENE

(E) Tautų susitikimo
namuose Miunchene (Bogenhausen, Rauchstr. 22)
lapkričio 11 d. 19,30 vai.
atidaroma dailininko Prano
(Gailiaus) kūrinių paroda,
įžengiamąjį žodį tars dr.
P. Rėklaitis. Po to ivyks
Baltų Draugijos pobūvis
tuose pačiuose rūmuose.
— To paties dailininko
Prano paroda liepos mėnesĮ
įvyko Erlangene, rugpiū
čio mėn. Stuttgarte ir rug
sėjo mėn. B«d Oynhausene.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant
Joje
Apie kelionų Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto 8d Pacifiko;
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra"
įspūdžiai iž Kalifornijos;
Raudonmedžių imperija;
lietuvis vyną,daro;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; šuakmenijt
Yellowstone Parkas su verdančiais šalviaiaia, meškomis ir tt.;
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova;
Pa* mormonu*: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;

Neišmatuoti Tezas valstijos turtai;
Plaridos vaizdai;
Jaunystės Baltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
Upe po žeme; žuvy* be aidų...
Ir daug, daug kitų įdomybių I
8a gražiab pavsBrebb

Knygą jau išėjo. UfrtoalriiwffflM knygą tuoj pat
simčiame. Kainą 76 centai.
•‘KELEIVIS*’
Sa. Beaūųa Ž7»

VOKIETIJA

r.

sušaudyti.

KAS SKAITO, KASO
TAS DUONOS NEPRAJO

MICHIGAN PADANGĖJE
DETROIT,

MICH.

Justina* Pilka

Atrodo, kad tik vakar
Detroitą perlėkė gūdi žinia:
Justinas Pilka užgeso!
Paskui ašaros, gėlės, pasku
tiniai atsisveikinimo žo
džiai, paskutinis žvilgsnis
Į palapinėje paliktą vienišą
karstą Woodmere kapinėse^.. Ir... jau dvylika mėne
sių, taigi.
Daug reįkėtų kalbėti apie
ŠĮ jautrų socialdemokratą.
Bet, sakau, tie vieni metai
buvo tokie trumpi, o velio
nio prisiminimas žmonėse
tebėra toks gyvas, kad dar
niekam nereikia kartoti
Justino biografijos. Jo mir
ties metines minėdami ga
lime tik pasiskųsti, kad
baisiai didelę spragą ve
lionis paliko tiek LSS 116
kuopoje, tiek ir daugelyje
organizacijų.
Justino Pilkos mirties
dieną — lapkričio 24-ji —
šiemet yra Padėkos Diena.
Liūdna šią sukaktį minės
visa Pilkauskų-Pilkų gimi
nė Lietuvoje ir Sibile...
Tebūna, Tau, Justinai,
lengva Amerikos žemelė!...
Minė* Steigiamojo seimo

Gynėjai prašė abu ištei
Detroito Lietuvių Orga
sinti. Vis dėlto paaiškėję,
MANCHESTER, CONN.
tais laikais veikusios nenor nizacijų Centro v-ba sekJ. v*ri • ,
XI1<XUTCU|, £1 UVU4JV 11
malios
sąlygos
ir
atskiri
Mūsų padėka
asmens ne visada galėję ren)Pa St seimo 40-ties
Prašau Keleivio redak- rizikuoti pagal savo sąžinę. me^ų sukakties minėjimą,
ciją išspausdinti šią mano
Teismas sav© sprendimo jau ^tik° jame dalyvauti,
ir mano žmonos padėką.
motyvuose t. k. pabrėžė *r žiupsnelį prisiminimų
Staiga sunkiai susirgau, esąs Įsitikinęs, kad nei paberti buvęs . St. seimo
buvo reikalinga operacija, vienam kaltinamajam nesą parys (liaudininkų frakcikuri senesnio amžiaus žmo- galima taikyti “Befehlsnot- j°s) a^s- Pu^-. K. Žukas iš
nėms nevisada būna sėk- stand” (Įsakymo prievar- Clevelando. Minėjimas bus
minga. Aš buvatf iš tų, ku- tos)) situacijos. Jie matę Ispanų (buv. Lietuvių) sariems ji pavyko — aš jau ir žinoję, ką darą. Schmidt-. ^je ir prasidės 12 vai.
sveikstu namie.
Hammer jau pirmose egze
Organizacijų Centro
Ačiū draugams, kaimy kucijose Gargžduose žino
sausio 7 d.
nams ir pažįstamiems, ku jęs, kas čia vykdoma, o
Dloco tradicinis vakaras,
rie lankė mane namie ir vykdamas masinių šau
ligoninėj, atsiuntė raštu dymų Į Kretingą ir Palangą kurio pelnas visada eina
minėjimo
sveikinimų ir. liųkėjimų bei tuo
labiau
aiškiai supratęs, Vasario 16-sios
Ld
H,JnrSutnfwengnmu,
sj
sezoną
tru
Lietuvė
kad čia turima reikalo su
dovaųų.
putį pavėlavo ir bus 1961
Ypač dėkoju broliui B. masiniu nusikaltimu, naiki
CHICAGO, ILL.
Vedeikiui, Hartfordo lietu nant tam tikrus gyventojus. m., sausio 7 d.,šeštadienį
vių radijo valandos vedė Kai dėl Lukio-Jakio, teis Ispanų salėje. Z. Arlau&kaiNetekome Lietuvių
jams ir visai valdybai už mas radęs įrodyta, kad jis tės-Mikšienės • vadovauja
auditorijos
pranešimą bangomis apie 1941 metų vasarą suarešta mas Dramos Mėgėjų Sam
būris suvaidins A. Bissont
Senieji Čikagos lietuviai mano ligą ir suraminimą vęs 83 asmenis ir perda 4 v. dramą “Nežinomoji”.
sumanė ir vargais negalais “Tyli naktis” daina, mūsų vęs gestapui, kuris juos nu Drama nepaprastai įdomi,
pasistatė lietuvių tautinį draugams James ir Bene žudė. Be to, jis kitais at vaidinta visų tautų scenose
pastatą — Lietuvių audito diktui Kvietkams, kurie už- vejais suėmęs dar 20 as daugelį kartų, gi JAV lie
riją, ir džiaugėsi, didžiavosi rekordavo kas radijo va menų ir jie vėliau taip pat tuviuose bus matoma pir
tą darbą atlikę. Jo statytojai landoje buvo apie mane buvę sušaudyti. Teismo nuo mą kartą (buvusi kartą
tikėjo, kad tas pastatas il pasakyta, ir kai aš grįžau mone, Lukys parodęs tokį vaidinta Lietuvos valst.
gai lietuviams tarnaus, o namo, atvežė man ir aš ga uolumą dėlto, kad norėjęs teatre Kaune 1927 metus).
gestapui įsiteikti. Tačiau,
jame Įrašytas lietuviškai lėjau viską girdėti.
Po vaidinimo bus bufetas
kadangi
bylą
šį
kartą
svar

Dar
kartą
ačiū
visiems,
vardas dar ilgiau bylos, kad
ir šokiai. Vaidinimo pra
tai lietuvių darbo vaisiai. kurie mane atsiminė ligos stant žymiai mažiau liudi džia — 7 vai. vakare.
ninkų prieš jį pasisakė,
metu.
Bet jie apsiriko.
Alfonsas Nakas
kartą, teis
Antanas ir Julija Biretai kaip pirmąjį
Turbūt dėl to, k»d dau
mas
rado
tikslu
sprendimą
guma steigėjų jau mirė,'
kiek sušvelninti ir bausmę
NEW YORK, N. Y.
kiti išsivažinėjo, o likusieji
WORCESTER, MASS.
sumažinti
(iš
7
iki
5
metų).
lietuviškiems reikalams at
I Balfo talką!
Stuttgarto radijo komen
šalo, Auditorija išnuomota
Sandaros 1 apskr.
tatorius
dr.
Kienžlė
ryntan
nelietuviams ir, matyti, to
suvažiavimas
su tuo spendimu L k. pa Gerbiamas Tautieti,
kiomis sąlygomis, kad jie
Balfui tenka rūpintis
Sandaros pirmosios apsk sakė “ Teismas nepallco tūkstančiais likusių V. Vo
gali elgtis lyg tas pastatas
rities suvažiavimas bus jokios abejonės, kas yra kietijoj, kurių dauguma
jų būtų.
ir muuįžmoghauch kaltininkai
nnimunn*! **
Jie pakabino didžiulę gruodžio 11 d. Sandaros tikrieji
7-sios
kuopos
salėje
So.įždžiai
—
tai
būtent
Hitle- k .
’ Jj
’ .
iškabą “Harmony Club”,
kuri užtemdo ne tik “Li Bostone (124 F St.). Pra- ris, Himmleris, Heydriehas
12 vaI«
* kiti”.Byla dar kartą pathuanian Auditorium” para džia
Būtų labai malonu, kad rodžiusi, kas buvo tie, kurie 2? .- *
ar Wnrn>
šą, bet ir sudarko pastato
kuopos atsiųstų ko gausiau savo laiku valde V<A«fc».
j d
priekį.
SMr*
Keistas dalykas. Kitų vie delegatų su gerais sumany- Tuo atodpu Uhno.rpaaamus,
kaip
veikla
praplėsti,
sios
byk»
p
nskaity
tiaos
.
tovių lietuviai turi gražiai
Suvažiavime bus renka- pne istorines reikšmės fak- persekiojami. I Balfo taip
laikomus savus namus, o
ką daro Čikagos, lietuvių ma ū* nauja kitų metų vai- tų.
pat kreipiasi lietuviai iš
----------------------------■------ kitų pasaulio kampų, kurie
sostine vadinamos, lietu dyba.
Vėžio šokti neišmokinai.
Petras Miliauskas
viai? Jie, užuot turėję ke
ten pateko karo tremties
lius didesnius pastatus, nemetu ir skursta.
Sekretorius

Balfas stengiasi tą pagal
bą teikti, kiek tik ištekliai
leidžia, tačiau tai gali pa
dalyti tik lietuvių aukomis
Balfui.
Balfo Centro Valdyba
ir Didžiojo New Yorko
direktoriai kreipiasi į Jus,
newyorkiečiai, lygiai ir į
visus JAV lietuvius ir pra
šo — padėkite Balfui tęsti
krikščioniškos labd a r o s
darbus.
Prašome ne sau, o pra
šome tremtiniams, kali
niams, ligoniams, alkaniems
lietuviams. Aukščiausias ne
pagailėjo mums geresnio
gyvenimo, duokime nors
mažą auką vargan, nelai
mėn patekusiems broliams
lietuviams.
Savo auką siųskite: •
United Lithunian
Fund, 105 Grand
Brooklyn 11 N. Y.

Relief
Street,

Visų šelpiamųjų vardu
nuoširdžiai iš anksto dėko
jame.
Balfo dierektoriai
(New Yorko gyventojai)
J. Audėnas, St. Briedis,
J. G inkus, P. Minkūnas, B.
Spūdienė.
Balfo Centro Valdyba

(New Yorko ir New jersey
gyventojai)
Pirm. Kan. dr. J. B. Kon
čius, vicepirm. V. Abraitis,
vicepirm. kun. J. Pakalniš
kis, ižd. A. Trečiokas, sekr.
V. Alksninis.

Atvyko E. Mieželaiti*

Lapkričio 14d. iš Sovietų
Sąjungos atskrido 4 rašy
tojai. Jų tarpe yra ir lietuvis
Eduardas Mieželaitis, da
bartinis Lietuvos Rašytojų
S-gos pirm. Iš kitoj vietoj
atspausdintos jo kalbos
ištraukos matyti, kad tai
poetas, kurio smegenys ge
rai komunistinio skysčio iš
plauti.
ADV. STEP. BRIEDŽIO
PADĖKA

Visiems draugams, pažį
stamiems, visoms organiza
cijoms, kurie žodžiu ar raštu
mane pagerbė, dalyvavo
mano amžiaus 60 metų su
kakties proga suruoštame
spalio 29 d. F. Bručo sve
tainėje bankete, reiškiu
nuoširdžią padėką.
Adv. Steponas Briedis, Jr.

Brooklyn, N. Y.
UNION CITY, CONN.

Bu* našlių banketas

Našlių Klubas gruodžio
3 d. 7:30 vai. vak. rengia
banketą. Tikėtai po £2.50.
Bus gardžiij valgių ir sal
džių gėrimų. Gausite šių
metų kelmučių, kugelio,
kalakutienos, skanių dešrų
ir tt.
Banketas bus RendezVou* restorane Bank St,
Waterbury.

Našlės ir našliai, tą dieną
visi būkite šitame bankete.
Valdyba
TURIME LIETUVOS
ISTORIJA

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

Puslapis ketvirtas

Nr. 47, Lapkričio 23, 1960

KELEIVIS ,S0. BOSTON

Vieningi laisvinimo darbe

KIEK NUOSTOLIŲ DĖL DEGTUKO

visur bendradarbiavo, kad
tuos minėjimus padarytų
reikšmingus. Tarybos iš
leisti manifestai įvairiomis
kalbomis buvo plačiai pa
skleisti įvairiuose kraštuose.

Lapkričio 12-13 dienomis, V. Sidzikauskas apžvel....
, .. . .
New Yorke Free Baltic gė tarptautinę politinę paNenori ar negali traktorių mame aukšte taip pat ma- Įjouse patalpose posėdžia- dėtį, H. Blazas laisvinimo
Liūdna padėtis
loniai nuteigianti.
nuteikianti. Mini
Mini irii vo Vyriausio Lietuvos Iš- Į darbą kintančiose sąlygose,
remontuoti
lomai
pavergtajame krašte
laisvinimo Komitetas (Vii- o J. Audėnas kalbėjo apie
(E) Vilniaus radijas da-j Literatų kavinę”.
vė Žemės ūkio ministerijos
. vaįgykla esa^n “S1 kas). Į šitą metinį suvažia- gyventojų pasikeitimus paVakarų delsimas kelti
vvriausiojo
inžinieriaus skoningai įrengta. Me* ne- vjmą saV0 atstovus atsiun- vergtoje Lietuvoje.
pavergtųjų bylą slegiančiai
veikė mūsų žmones. Lais
Tais ir kitais klausimais
duomenis apie traktorių ir
ume s!° Praneslmo apie tė visos komitetui priklauvės prošvaisčių stoka ne
buvo
gyvos
diskusijos.
Jose
kitų mašinų remontavimą ..
.
. .
..
sancios partijos ir kitos
kolchozuose ir rajonuose cms citavę, jei ne šita* bu organizacijos. Posėdžiams nesijautė partinių skirtumų,
vieną jų pastūmėjo prisiPav., Kelmės rajono žemės
zod.^ ’. _ pasikeisdami vadovavo dr. visiems terūpėjo, kas ir
taikinimo keliu. Jie, žino
ūkio technikos remonto pla- *lO$C kav,ne~ A. Trimakas, L. Šmulkštys, kaip daryti, kad Lietuvos
ma, dėl to dar nepasidarė
komunistais. Perdaug at
ne numatvta iš 129 remonto "
dr. D. Krivickas, dr. K. laisvinimo darbas būtų
šiauri vra tikrovė, kad ji
reikalingu traktorių remor- .pa?r'a,ty?1 *? .
groji Šidlauskas ir B. Galinis, veiksmingesnis.
ir
kultūrą,
kurie
turi
ateiti
^,.^,^0
H
.
Blazas.
būtų juos patraukusi. Ta
t Nevienas prisiminė, kad
tuoti : emonto stotvse tik
į mūsų namus, į musų bu
čiau, kaip negausus būtų
daigeriau
būtų,
jei
visos
15. Pasvalio rajone iš 323 tus”.
Sveikinimai
susvyravusiųjų būrys, jųjų
politinės srovės (turėta
tiktai 10*traktorių, Panevė
Či» pabrėžtina, kad taip
Šis Vliko suvažiavimas, galvoje iš Vliko išėjusius
pasukimas kita kryptimi,
žio rajone iš 76 suplanuota
parašyta Maskvos laikra atrodo, sulaukė didesnio frontininkus ii* tautininkus)
silpnina pavergtųjų atspa
remontuoti tik 12. Dali re
štyje.
dėmesio
regu
kuris
kitas.
rumą. Visai suprantama
būtų
Vlik'e,
bet
taip
pat
montuotinu mašinų kolchoTai
rodo
gautieji
sveikini

visų buvo viena nuomonė,
todėl, kad besisielojartieji
zai keta patvs remontuoti, i Lietuvos geležinkeliečiai —
mai.
kad durys jiems atidarytos,
Lietuvos ateitimi paverg
bet ministerijos pareigūnas
geriausi visoje Sovietų
Pittsburghe Pa., vaikai degtukais padegė namus. Gai
žodžiu
sveikino
gen.
kon.
ir
jei
jiems
rūpi
bendras
tieji lietuviai įspėja mus
tai laiko netikslu, nes ge-!
Sąjungoje
srą gesinant buvo sužeisti 7 ugniagesiai.
sulas J. Budrys, kuiis per darbas, o ne tuščias užsis
nepasikliauti komunistų ta
riems remontams reikią ge
(E) Lietuvos geležinke skaitė ir Lietuvos atstovo pyrimas, kiekvieną dieną
riamu nuosaikumu ir jų
ru dirbtuvių, kurių kolcho- liečiai laimėjo Sovietų SąJ. Rajecko sveikinimą. At gali ateiti ir sėsti prie ben !
siūlomais kultūriniais mai
zai patys neturi- Remontuo- jungos pereinamąją raudo siuntė sveikinimus ir visi
dro
stalo.
nais.
ti primityv įose sąlygose nąją vėliavą ir pirmą pini- Lietuvos diplomatai, jų
Nepaisant šių šešėlių,
nesą Įmanoma.
ginę premiją už sėkmingą tarpe ii- S. Lozoraitis.. Visi
Kanados įnašas
mūsų
pavergtosios tautos
Dr. A. Trimako žymiai to judėjimas už laisvą ap“P.u”
lenktyniavimą.
Lietuvos
jie
pareiškė
vieningą
norą
Kaides spaustuve pereme
gyvenime, daugis tų, kurie
Suvažiavime dalyvavo ir
Geležinkelių valdybos vir- bendrai dirbti Lietuvos Kanados Lietuvių Tautos sutrugipintas pranešimas, sisprendimą nesulaikomai brendo okupacijos režimo
veliavą ii “Vaizdo’
šininkas jau kelintus metus, laisvinimo darbą. Tai ma- Fondo pirm. Vaidotas, ku- į padarrytas VLIKO metinia- griaus betkokias kolonines sąlygose, ieško tiesos, jei
me suvažiavime lapkričio sistemas, komunistines ar
(E) Už gerus darbus, yra G. Žemaitis (ansčiau į Jonus reiškinys, nes juk
ris nuoširdžiai rūpinasi : 12 d.
į kitokias. Vakaių įsijungi- ne kitur, tai bent laisvųjų
Kauno “Raidės’ spaustuvė buvo rusas),
buvo laikas, kada mūsų fondo reikalais. Kanadiečių’
apdovanuota
“raudonąja
“Pavergtųjų tautų laisvės mas į tą judėjimą tik pa- lietuvių radijo programose.
diplomatų
tarpe
buvo
to

Kadangi paver gt a m e
fondas jau yra parėmęs
Standartiniai namai už
vėliava”, kurią iki šiol tu
kių, kurie su Vliku neno Vliką daugiau ne $50,000. • liepsna ir jų išlaisvinimo greitins vyksmą. Laisvės ! krašte leidžiama tik ko10.500
rublių
—
be
medžiagų
rėjo Vilniaus “Vaizdo”
rėjo bendradarbiauti. Ge Suvažiavimas kanadiečiams; viltys turi būti nuolat palai šūkiai skamba net tamsiau ; munistinė literatūra, jie
komos ir keliamos”. Taip siuose Afrikos užkampiuo
spaustuvė. “Raidės spaus
(E) Lietuvos spaudoje riau vėliau negu niekad.
pareiškė
padėką.
patarė vakariečiams dr. se. Jie tuo labiau vilioja 'gaudo senąsias laisvės lai
tuvės direktorius dabar yra tilpo skelbimai, kad par Antras malonus reiški- _
...
31. Jurkevičius. Kaip pasi duodami trijų kambarių nys: Suvažiavimą sveikino Pa,,ko *cna‘It Prezidiumas Charles Malik, buvęs Jung mūsų žmones. Jokia jėga kų spausdintas knygas ar
žymėję rinkėjai minimi su virtuve ir v ei and a ną-j Valstybės departamento Vliko prezidiumas buvo; tinių Tautų Generalinės jų laisvės ilgesio neuž- į vienu ar kitu kanalu pra
ir juos pa
Gražys, Brazauskas, Leo mai (karkasinės kontrukci- var(ju pasekretorius Dillon, išrinktas 3 metams. Tas Asamblėjos pirmininkas ir gniauš. Gali Maskva, kaip siskverbiančius
siekiančius
Eltos
biulete
navičius, Kaminskas ir kt. jos) po 10.500 rublių. Gy- j^y ambasadorius Jungt. laikas pasibaigė ir jis atsis-; Lebano Užsienių Reikalų savo laiku senoji Roma,
nius ir kitus laisvųjų lietu
Spaustuvėje buvo išspaus venamasis plotas 37,1 m., Tautose Wadsworth, Kana- tatydino, bet suvažiavimas Ministeris. Tai, ką jis pasa siųsti savo prokonsulus — vių leidinius. Vilniuje ir
dinta ateistinės Ragausko naudingas plotas 51,4 ky. (jos premijeras Diefenba- vėl tuos pačius asmenis kė, yra laisvojo pasaulio raudonus agentus ir Rau- ' Kaune veikia dargi slapti
knygos trys laidos ir kt. m. \ eranda 12 kv. m. (šį- jęer> 5»ew Yorko gubema- išrinko kitiems 3 metams, pareiga pavergtųjų tautų donosios Armijos vienetus, knygynėliai, kurie už tam
Iki metų galo esą numato feris, cementas, kokliai, torius Rockefeller, senato- būtent: Pirm. dr. Antaną atžvilgiu. Ši pareiga juo, sputnikus ar ekspertus į tikrą mokesti skolina pa
ma išspausdinti dar 13 pa- stiklas, sausas gipso tinkas j-jaj Keating ir Dodd.
Trimaką, vicepirm. Joną labiau yra privaloma pačių'visas pasaulio puses, ji li- geidaujamas knygas.
v adinimų knygų bendro ir mineralinė vata) parduo- Daug simpatijos pareik- Stikliorių 4r sekr. Henriką pavergtųjų tautų laisvėje • kimo nuosprendžio neiš
gyvenantiems nariams, ku- i vengs. Griuvo Roma, Hit- VLIKo radijo programos
190.000 egz. tiražo. Jų tar-; damos už papildomą kainą. šta Rockfellerio ir Wads- Blazą.
s i
rie turi padėti savo tautie-1 lerio ir Musolinio diktatūpe būsianti
irRemarko, Naujoji kaina nustatyta
WOrtho sveikinimuose. PaSuminėtose
sąly g o s e
Rezoliucijos
čiams svetimųjų jungu nu-' ros, neišgelbės nė Maskvos
knygos “Vakarų fronte nie- nuo spalio 15 d.
skutinysis pažadėjo kalbėti
VLIKo
radijo
programos
jokios ofenzyvos, mainai
ko naujo” vertimas (kuris Lietuvoje mažiau iškulta, npie Soviety Sąjungos ko- Suvažiavimo išiinkto j i sikratyti.
įgauna ypatingos reikšmės.
Turėdamas tai galvoje, ar subversija.
Lietuvoje buvo išėjęs jau
negu kitur
lonializmą, kai tas klausi- komisija (dr. D. Krivickas,
Jas žmonės klauso, nepai
prieš karą). Prieš okupuo
,
.... mas bus svarstomas Jung. dr. K. Šidlauskas ir L. VLIKas darė visa, kas bu
Lietuvos Laisvės kovų
sant stipraus trukdymo.
Juo komunistiniai Tautose
jant Lietuvą spaustuvė priŠmulkštys)*- paruošė 10 re vo galima mūsų pavergtųjų
dvidešimtmetis
Naujausiomis
žiniomis truk
klausė darbininkų-spaustu- vadai spartina kolchozinin- par žodžiu sveikino La- zoliucijų, kurios bus vėliau brolių vilčiai sustiprinti,
kad laisvė, kurios jie taip
Ta proga komunistų bu domieji įtaisai veikia ne
vininkų kooperatyvui, kuris kus greičiau kulti, juo šie, tvijos delegacijos PET pirm. paskeltos.
laukia, tikrai ateis ir kad vo išleista anglų, prancūzų, vien Vilniuje ir Kaune, bet
Įgytame sklype buvo pasis- atrodo, delsia. Oficialiais d,. y Masens JAV LietuSuvažiavime nebuvo
jie vėl galės laisvai tvarky skandinavų, ispanų, vokie taip pat Šiauliuose ir Ra
tatęs 3-jų aukštų spaustuvei duomenimis, spalio 31 d. vių Bendraom.’ pirm. J. ŠleS. Kairio
tis savoje nepriklausomoje čių ir portugalų kalbomis seiniuose.
namą.
, Lietuvoje buvo iškulta grū- petys, Tautos Fondo pirm.
Laisvojo pasaulio
Dr. A. Trimakas, pradė valstybėje. Antras VLIKo brošiūrų apie Lietuvą. Jo
Vėl svarstomas Birštono ;dmiU kult,ŪrU tlk t? - nV'i prel. J. Balkūnas ir Vencinformacija
M Virinta SwikU?nė Pmyžiaus lietUViU damas suvažiavimą, primi uždavinys buvo dėti visas mis buvo siekiama Įtikinti
pastangas,
kad
Lietuvos
by

pasaulį, kad lietuvių tauta
klausimas
. ?saniĮllI
| rardii, o raštais Latvijos nė, kad neseniai mirė bu
Angliškaisiais, vokiškai
Klausimu
ir ankštinių kultūrų sekios^ Estijos atstovai jr ALTo vęs Eltos bendradarbis A. la būtų išlaikyta gyva.
pati, savo laisvu noru pri siais irr itališkaisiais ELTos
Apžvelgęs tarptautinę pa sijungusi prie Sovietų Są biuleteniais
(E) Valstybiniame mok- i Lietuvoje iki tos dienos bu-|cenp.o
(jr p Grigaitis, Pauliukonis, kad 75 m. su
informavome
kaktį minėjo buvęs pirm. dėtį, dr. A. Trimakas kal jungos ir dabar džiaugiasi ir toliau laisvąjį pasaulį
sliniame technikos kabinete vo supilta tik 22%, Gūdit
....
Apyskaitos
dideliais kultūriniais, ūki apie tautos vargus ir pa
prel. M. Krupavičius, o 70 bėjo :
šiomis dienomis vėl buvo joje 69.
Prasidėjęs
plataus
masniais ir socialiniais laimėji dėtį krašte. Visų biuletenių
metų
dabartinis
Vykd.
Ta

Suvažiavimui
davė
apy

svarstomas Nerrfuno užtven- |
--------------------------mais. Tam tari amam dažnumas ir tiražas buvo
kimo ties Birštonu ir Aly- SIDZIKAUSKAS | PIETŲ skaitą Vliko prezidiumas rybos pirm. J. Glemža, ir
džiaugsmui
pareikšti Vil padidintas. Žymaus pasise
kad
buvęs
pirmasis
Vliko
(Pirm.
dr.
A.
Trimakas,
tum klausimas, statant ties
AMERIKĄ
zidiumui
pasveikinti
S.
Kai

niuje, Kaune ir Šiauliuose kimo susilaukė visi sumi
vicepirm. J. Stikliorius, pirmininkas Steponas Kai
Birštonu naują elektrinę,
rį
ir
palinkėti
jam
sveikatos.
buvo suorganizuotos didžiu nėtieji biuleteniai, kurių
rys
šiuo
metu
sunkiai
serga
seki*.
H.
Blazas)
ii
Vykdo

kurios pajėgumas būtų be
Pavergtųjų Europos Tau
(Pirm. J. ir todėl suvažiavime negali įgaliojo pasveikinti Pietų lės dainų šventės. Jų gau žiniomis pasinaudojo visa
veik 7 kartus didesnis, negu tų Seimo ir Lietuvos Lais moji Taryba
Kauno hidroelektrinės. Jos vės Komiteto pirmininkas Glemža, dr. P. Karvelis ir dalyvauti. Tai bus, rodos, Amerikos lietuvių kongresą siausia, kaip Sovietai skel eilė užsienio spaudos orga
bia, buvusi Vilniuje, kur nų. Komunistams besiver
energijos savikaina būsian Vladas Sidzikauskas lap J. Kairys), kuri yra Vokie pirmasis Vliko suvažiavi
dalyvavę
per 32.000 dai žiant į Pietų Ameriką,
Suvažiavimas
Įgaliojo
V.
mas,
kuriame
S.
Kairys
ne

ti mažesnė kaip 2 kapeikos kričio 24 d. išvyksta i Pie tijoje.
Sidzikauską pasveikinti Pie nininkų ir šokėjų. Į šventę ruošiamės pradėti leisti
Dr. A. Trimako sutrum dalyvavo.
už kilovatvalandi. Statant tų Ameriką. Jis dalyvaus
elektrinę, reiksią padalyti Pietų Amerikos lietuvių pintas pranešimas dedamas S. Kairys Vliko pirminin tų Amerikos lietuvių kon buvo atsiųsti visų sovietinių ELTos biuletenius ispanų
du tvenkinius. — Žinoma, kongrese Argentinos sos kitoj vietoj. Čia dar galima ku buvo tuo metu, kada gresą, kuris susirenka Ar respublikų atstovai su vi kalba. Daromi žygiai pato
tai kol kas tik planai, apta tinėj gruodžio 3-5 dienomis. būtų pridurti, kad prezi iis veikė pogrindy. Laimingu gentinos sostinėj gruodžio cepremjeru Suslovu prieša bulinti lietuviškuosius EL
3-5 dienomis.
kyje. Iš tikrųjų ne lietuvių Tos biuletenius, kurių pa
riami specialistų rateliuose.
Ta proga jis aplankys diumo nariai dirba be jo būdu jam pavyko išvengti
V.
Sidzikauskas
Į
Pietų
tauta
reiškė toje šventėje
_____ —
didesnes lietuvių kolonijas kio atlyginimo. Vykdomoj nacių arešto Lietuvoje, bet Ameriką vyksta Pavergtųjų savo džiaugsmą, bet Sus- grindinis tikslas yra infor
Vilniaus svetainės
Taryboj tik vienas narys buvo pagautas laiveliu be
muoti lietuviškąją spaudą
pavyzdys Sovietų Sąjungos
Jr
Tautų Europos Organiza lovas visaip įtikinėjo lietu apie mūsų pavergtųjų bro
plaukiant
į
Švediją
ir
ka

tegauna
kuklų
atlyginimą,
tarsis ten su valdžios atsto
buitinei ateičiai
darbą uiiua
dirba lintas Liepojoje. Nuo di cijos reikalais, ten jis pasi vius, kad jie turi būti dė lių vargus ir VLIKo veiklą.
vais Lietuvos ir kitu Europos kuris
^uris Tarybos uaiuą
(Ej Tur būt retai pasi pavergtųjų tautų laisvinimo v,s« Ialk«- RastlneJ dlrba desnės bėdos jam pavyko matys su valdžios atstovais kingi Maskvai už prijungi
Bendrieji Lietuvos
viena sekretorė, Žinoma, išsisukti, nes jis važiavo ir informuos juos apie mą prie Sovietų Sąjungos.
taiko, kad Vilniaus svetai- reikalais*
laisvinimo žygiai
nuolat dirba Eltos redak kita pavarde ir todėl dėl Europos pavergtąsias tau Ta pačia proga jis pagra
nės būtų taip išgiriamos
toriai, radijo stoties klau Vliko veiklos negalėjo jo tas. Jis dalyvaus ne tik mi sino apsileidėliams, kurie
Lietuvos laisvinimo rei
Maskvos laikraštyje. “LiŽALGIRIO MŪŠIS
nerodo
noro
padėti
“
didžio

nėtame
kongrese,
pasvei

kaltinti.
symo
ir
Įvairių
radijo
kalais buvo daiyta žygių
ter«turnaja Gazieta” nesekins jį Vliko vardu, bet ir sios tėvynės” ekspansijai. kiekvieną tinkamu progą.
Gyvendamas
Vokietijoje
stočių
(Madride,
Romoj
ir
niai išspausdino iliustruotų“Keleivis”
išleido istori- v„
ir Amerikoj, jis nuoširdžiai aplankys Brazilijos ir Uru Tuo Suslovas patvirtino, Nebuvo praleista nei vieno
reportažų apie Vilniaus j jos rtaktarfe Vandos Smokad Lietuvių tauta nesijau tarptautinio didžiųjų ga
Reikia pripažinti, kad sielojosi Vliko veikla ir gvajaus lietuvius.
Suvažiavimas buvo baig čia laiminga Sovietų oku lybių susitikimo Lietuvos
sias kavines. Kai žmogus f
, P
* f4- • 24 — * tos•s kuklios
kuklios lėšos,
lėšos, kurios
kurios uoliai jame dirbo. Vilko
.
,7 VT
knygelę
Žalgirio
musis . .
tas
Lietuvos himnu. Jo da pacijoje ir kad jos žmonės bylai priminti. Konferencijų
veikla
jis
domisi
ir
sirgda

.apsistojus A. ir V. Nasvycių1 ..- A
1:išmokamos algoms, yra
Neturintieji laižo storų kny- dešimteriopai uždirbamos,
mas. Kai šių eilučių auto- lyviai skirstėsi su didesniu nerodo entuziazmo Sovie Ženevoje, Paryžiuje ir Nevv
suprojektuotame viešbutyje gų apie tą Lietuvos iston,
nil
_
__
_______
_
ą„..
;
,
...
, .. .. Vliko prezidiumas turi rius Vliko posėdžių protar- pasiryžimu savo gyvena tams vergauti.
Yorke dalyviai buvo prašo
••Neringa”, jis čia aptinkąs
,ios
svarbų
įvyki
skaityti
su
ą
aręs
Vakarų
ir
Rytų
py
jį
aplankė
lovoj
gulintį
Laisvajame
pasaul
y
j
e
mose
vietose
skatinti
visus
mi Lietuvos reikalą kelti.
su dideliu skoniu, jaukiai
mūsų
tautos
laisvės
kovų
s^oj
knygelėj
ras
tą,
s
j
en
ų
komisijas,
kurios
ruoir
sunkiai
atsilankiusį
besielotis
laisvinimo
dai
bu,
I
Tolygiai buvo kreiptasi
ir smagiai Įrengtas sales ir
dvidešimtmetis
buvo
pla

kiekvienas
turėtų
žinoti.
šia
vertingas
studijas.
Tam
pažinusį,
ir
pasakė
atėjęs
ieškoti
draugų
amerikiečių
net kelis kartus i Jungtinių
kambarius.
čiai
atžymėtas
visur,
kur
Knygeles
kaina
o
J
centų,
sm
ūgi
s
buvo
dr.
K.
iš
Vliko
posėdžių,
jis
patarpe
ir
visais
kitais
būdais
Tautų
Saugumo Tarybos
“Užeikite į bet kurį kam
gyvena daugiau lietuvių. ir Generalinės Asamblėjos
plėsti
veiklą
dėl
Lietuvos
Pakšto
mirtis.
Nelengva
klausė
:
“
O
kokia
Vliko
darbarį ir jūs pamatysite tą
VLIKas tą reikalą iškėlė
laisvės.
Pamiršti ir suprasti — su- bus komisijai surasti kitą, botvarkė”.
naują, kas būdinga nūdie(Nukeltą į 5-tą psl.)
dar pernai. VLIKo žmonės
J. V-gas
Suvažiavimas pavedė pre
niam butui”. Kavinė pir- brendusiu žmogaus pažymys, kulis pakeistų mirusį.

Dar vieneri kovos metai
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Puslapis penktai

KELEIVIS ,80. BOSTON

Socialinė medicina
Tinkamos medicinos pa
galbos krašto visiems gy
ventojams sutvarky mas
tampa vis opesnis. Jis sun
ku sutvarkyti, nes jis turi
į galingų priešų. Prieš jį sto
ja galingos draudimo ben
drovės, gydytojų sąjungos
vadovybė ir kt.Bet jis yra
šių dienų klausimas ir ank
sčiau ar vėliau turės būti
teigiamai išspręstas.
Keleivio Nr. 40 buvo pa
kedentos dr. K. Ambrazai
čio “Drauge” paskelbtos
mintys, nukreiptos prieš so
cialinę mediciną. Kadangi
tai svarbus reikalas, čia
perspausdiname med. dr.
Jono Adomavičiaus straip
snį, kuiis buvo išspausdin
tas Naujienose. Tame
straipsny dr. Adomavičius
ne tik įrodo socialinės me
dicinos įvedimo reikalin
gumą, bet karčios teisybės
žodį taria ir savo kolegoms
gydytojams, kurie stoja
prieš visų gyventojų tinka
mą aprūpinimą medicinos
pagalba.

cialinisi , kultūriniais ir
politiniais pranešimais;
2) Išleisti ELTos biulete
nius ispanų kalba, o taip
pat kitokius informacinius
leidinius, kuiie pasitarnau
tų Lietuvos laisvės bylai;
3) Pagyvinti santykius
su išeivija ir atlankyti visas
didesnes lietuvių kolonijas
Amerikoje ir Kanadoje su
pranešimais apie Lietuvos
laisvinimo reikalus;
4) Sustiprinti Vykdomą
ją Tarybą naujomis jėgo
mis;
5) Sudaryti VLIKo at
stovybes ar paskirti įgalio
tinius visur ten, kur vieti
nės organizacijos dėl betkokių sumetimų nesutiktų
ar negalėtų ateiti VLIKui
talkon: 6) Suaktyvinti VLIKo
narių veiklą jų gyveramų
vietų visuomenėje, kad su
Houston, Texas, baldu dirbtuvė “pasamdė” 3 šimpan
keltų didesnį susidomėjimą
zė veislės beždžiones pagalviams kimšti, lovoms į dė
Lietuvos laisvės byla;
žes dėti ir kėdžių kojoms pritaikyti. Prižiūrėtojas Eu
7) Pritraukti daugiau
gene Nelson moko vieną beždžionę mašiną valdyti.
jaunimo į Lietuvos laisvi
nimo darbą;
8) Sudalyti iš vietinių
DAR VIENERI KOVOS nizmo klausimu — dalyti
gyventojų svetimtaučių vi
na.
METAI
suose kraštuose, Lietuvos
Santykiai su kitais
laisvės draugų centrus;
Atkelta iš 4 psL
veiksniais
9) Užmegzti tampres
narius Lietuvos bylos rei
Santykiai su Altu buvo nius ryšius su svetimųjų
kalu. Tais pačiais reikalais kaip visuomet glaudūs. spaudos ir radijo atstovais
buvo lankytasi Washingto- Šiais metais susilaukta iš Lietuvos laisvės bylai skel
ne ir, šalia pareiškimų žo jo didesnės paramos negu bti;
10) Visokeriopai paremti
džiu, palikti ilgesni ar trum anksčiau. Visiems stipriai
pesni memorandumai. Te parėmus ALTo vajus, ge- pabaltiečių bendradarbialegramomis ir raštu prašy resni buvo rezultatai ir dau- vimą ir jų jungtinius žytas JAV prezidentas, kitų giau surinkta lėšų, kas įga- -ius Baltijos kraštams išVakarų vyriausybių galvos lino ALTą mūsų veiklą lasvinti;
11) Aktyviai dalyvauti
ir užsienio politikos vado- stipriau paremti.
vai žygių Lietuvos naudai
Pernai, kaip ir anksčiau, I Pavergtųjų Tautų veikloje
Tais pat Lietuvos laisvinimo YLIKo nariai aktyviai reišPlikyti glaudžius sau
sumetimais buvo dalyvauta kėsi Pavergtųjų Europos tykius su tų tautų, ypatinBEŽDŽIONĘ MOKO BALDUS DIRBTI

katą gelbėti padėk, nuolat
tą būdą gerindamas
Turtingasis susiranda pri
dėt amą medicinišką pagal
bą be kitų malonės, bet
kur dėtis tokiam, kuris tai
pats atlikti nepajėgia! Kad
piniguoti nesubrendėl i a i
vargo žmogaus skriaudų
nepažįsta, kaip kai kurie
šio krašto medikai, tai dar
galima suprasti — mat so
tus alkano neužjaučia. Bet
gailėtis tokio nesusibalan
savusio reikia, kuris prieš
kelis metus Vokietijoje
studentaudamas, ten, bulvių
su silke užkandęs, jautėsi
rojuje atsidūręs, šiandien
šiame krašte jau gydytoju
tapęs, vargo žmogų užmir
šta — prieš socialinę medi
ciną, prieš tą svarbiausią
vidutinio žmogaus gero
vę išeina, pats save katali
ku laikydamas dar, o nelai
me, katalikišku save vadi
nančiame laikraštyje medi
cinišką netiesą skelbia, tai
čia jau ne artimui meilės,
bet visiško mūsų dvasinio
j
nuosmukio
demonstravimas
Red.
‘toks elgesys yra!
Pajutomis nestiprus, ypač
agentas, bus nuo ugnies ir
Medicina šiandien, šalia
—Gut momink, Maik!
—Labas rytas, tėve. Kas nuo vagystės. Nu, ir inšiu- kūno ir proto sveikatos, dar mokytas, žmonijai yra
rino. Rodos, viskas buvo susibalansavimą laiko tre peilis! Toks vienos politi
nauja tavo parapijoj?
—Mano parapija, vaike, okei. Zacirka važinėjasi čia būtina sveiko žmogaus nės grupės priprašytas, ra
labai džiaugiasi, kad turė nauju marmabilu ir džiau savybe. Nesusibalansa vęs šo netiesą apie mediciniš
sime kataliką prezidentą. giasi. Sako, dabar nebijau žmogus — peilis žmonijai! kos pagalbos valstybiniu
Ketina rengti didelį balių nei ugnies, nei vagies. Per Kai tokie nesusibalansavę mastu patvarkymą. Toks
ii tikrai demokratiškai pa naktį laiko ant sti y t o r.e- žmonės patampa politikais, socialinę mediciną žmo
nėms Halloween baubu persilinksminti. Gal ir tu ateisi rakintą. Vot, sako, tegul gydytojais, kunigais, tėpavagia, jei nori. O jei kas jvais bei motinomis ar ku statydamas, pamiršta, kad
pašokti, ką?
—Aš, tėve, nematau, ko nori, sako, tai tegul ir pa riais kitais visuomenės vie gydytojo diplomą gaudamas
dega. O kas man, sako? šąją nuomonę formuojan i prisiekė vien tiesai tarnauti, Baltijos Valstybių Laisvės Tautu t PET? Seime ir £ai kaimyninių kraštų, atčia linksmintis.
visokeriopai žmogui padė
—0 aš rokuoju, kad bis- Juk inšiurytas. Ai- bus pa čiais asmenimis, jie yra damas!
Taryboje, PET, tartasi su Lietuvos Laisvės Komitete, stovais laisvės kovos žykį pasilinksminti reikia. vogtas, ar sudegs, vistiek, vargas kraštui, ne pyragai
Lietuvos diplomatais ir
p Lietuviu Rerdruome- giams denntl ir stlPnnti;
bendradarbiauta
Lietuvos
• ,ų Bendniome
1£) gu
didintu budru.
Juk linksma, kad mūsų bal sako, inšiurans klumpanija artimui ir nelaimė sau pa
Vien šviesa ir tiesa mus
ycimidudiuiduuj _ , Y ne nusipelno įvertinimo
. .-..b , .. . .
užmokės
pinigus.
Bet
ai

čiam.
Tokie
mokyti
būda

sai nenuėjo niekais. O
kelius telydi
Laisvės Komitete, įs kūno tpn kur Ptos orXniZaciios ,m.u st^be4 tarptautiniųjvymi padaro daugiau žalos
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suoti, bet šį sykį ir jis įmetė kad Zacirka ir kalamaškos Tokie, pavyzdžiui, stodami mis, su Basaniais ir Axsel ir užsienių reikalų valdy- veda j; Lietuvos iaisvini. kelti.
neteko, ir negavo jokio in- kovon prieš socialinę medi Muntėmis — nes jų kelias, tojas dr. Karvelis keletą
savo votą už Kennedy.
—
jšiuranso,
ir turėjo dar te- ciną, stoja kovon prieš ser šviesos ir tiesos kelias. Bet kartų lankėsi Bonnoje Aus- mo darbą.
—O ką jis tikisi už tai
NAUJOS KNYGOS
Didžiausia, žinoma, VLI' lefono klumpanijai užmo gantį retuitingą žmogų, to negana. Tokiu keliu rei waertiges Amte; be to,
gauti?
—Nu, gal ateis geresni kėti už stulpą. Tai matai, peikdami socialinę medici kia ir savo brolį iš tamsos aktyviai pasireiškė įvai- Ko padėka tenka plačiajai' SAULĖ KRYŽIUOSE,
ną — užblokuodami tą vie- vesti. Tai lietuviško mediko riuose tarptautiniuse su- v}suo/neny* kui i sav o gau- Leonardo Anc|riekaus eilėkokios suktybės!
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kad nereikėtų streikuoti; išgėrė, kad akys geriau ma
yra būtinas, nežiūrint kam
DUGNE, Vitalijos Bogutaijis gali daug gero padaryti, tytų kelią, ir išvažiavo. Mar- bartinio gyvenimo tiesą, — drambliui ar asilui (res kreiptasi į visuomenę, pra dos nepamirš.
tėseilėiaščiai, 58 pusi., iš
mabilas lekia net žviegda kad tikra šių dienų medicina publikonams ar demokra šant žygių ar nurodant.
Maiki.
Ateities darbai
leido “Aeitis”, kaina nepa
—Ne, tėve, prezidentas mas. Ale kur buvę nebuvę, pas neturtingą žmogų gali tams) mes daugiau širdies kas tam tikrais klausimais
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—Kodėl negali?
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ixiikolo-1
i rų santykius ir kaskart di- VAS, parengė Stasys Yla,
Šiandieninė medicina tai ar dabar
aktualiu
—Todėl, kad ne jis nu mi. Zaciika pamatė, kad cialinės medicinos vieške
dejanti komunistų veržlu 478 pusk, kaina nepažymė
ne prieš dvidešimt metų
stato kainas, ne jis moka šlėktai. Pasuko į šoną ir liu.
mą pavergti daugiau tautų, ta, išleido Ateitininkų Fe
Bet kokia šundaktarystė buvusioji — šiandien už
darbininkams algas. Tai triokšt! — į telefono stulpą.
neI)a^e,^’’nant deracija prel. K. A. Vasio
viena. O antra, jeigu algos Jis išlėkė iš mašinos ku gali ateiti ir ateina pas žmo ligoninėje praleistą dieną kai jis darbo nustojęs ir, neį
nes
visokiais
šunkeliais,
apdraudos
nustojo,
o
dar
.
tautos
nedalios, yia lėšomis. (916 Wiloughby
reikia ketvirtą šimtinės ža
dar daugiau pakiltų, tai lia virčiais, o mašina paga
leikalinga:
Avė, Brooklvn 21, N. Y.).
negalėtų atpigti pragyveni vo fajerą ir pradėjo liep bet pilnu medicinos mok liukių sukrapštyti, o kur labiau susirgo?! Kur ši»nslu
pasinaudoti
šiandien,
dar būtinai reikiamoji vi dien dėtis nesveikam tėvui,! 1) Plėsti toliau \LIKo; —
mas. Priešingai, jis dar dau snoti.
išskyrus
milijonierius
ar
—Ai jis labai susižeidė?
sokia kitokia šiandieninė kai čionvkštė apdraudos Į radijo programas į paverg- į Daina — žmogaus sparnai,
giau pabrangtų.
kraštą ir sustiprinti jas Ji kelia ir ugdo žmogų.
jiems
panašius,
visi
mes
sudėtinga medicininė pa kompanija jo nedraudžia?
—Ne, tik naują balakoną
—Nu, tai gal padarytų
M. Gorkis
nors geresnius zakonus, persiplėšė. Ale vistiek kažin vidutiniokai tegalime tik galba? šiandien vienas pats Kur dėtis seneliui, kai jis ideologiniais, tautiniais, sokas davė žinią policijai ir sutelktomis jėgomis patys vidutiniokas savo sveikatos vaikams ar vienuolynui už- sukčius suvaldytų.
—Sukčius, tėve, reikėtų Zacirka buvo nuvežtas oš- sau ir kits kitam padėdami. negali sutvarkyti — yra rašęs savo tuitą, pats gat
ff
u
suvaldyti, bet tad ne pre pitolėn. Tenai jį apžiūrėjo Sveikatai pašlijus, kaip ir reikalinga organizuota pa vėj atsidūrė, kai vaikai
namui
sudegus,
visi
kiti
galba, ir tokia pagalba ne kaip vilkai tik ir laukia jo
zidento reikalas; tai yra po ir paleido. Tada jis parei
turi
ateiti
pagalbon,
pavyz

gali būti biznierių rankose, mirties?... Tai tik trys aša
kalavo, kad inšiurans klum
licijos ir teismų pareigą.
KALENDORIUS 1961 METAMS
džiui,
Šveicarijoje
jau
pui

bet turi būti pačios valdžios ros, parinktos iš ašanj jū
—Bet policija ir teismai panija išmokėtų jam pini
Mūzų kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis
nieko nedaro, Maiki. Jeigu gus už armobilą. Sako, bu kiausiai veikiančiu socia kontrolėje, sutvarkant taip, ros! Neteisingai kalba, kas
linės
medicinos
keliu.
Nieko
kad žmogus per savo dar sako, kad čia žmonės svei bus išleistas prieš Naujus Metus ir pasiųstas visiems jį
ir uždaro kokį žuliką į la- vo inšiurytas ir sudegė,
čia
naujo
kurti
nereikia
—
bingąjį amžių įmokėtų tam kai ir laimingai gyvena ir užsisakiusiems. Jau laikas jį užsisakyti.
kupą, tai tas pasisamdo taigi duokit šen pinigus.
tik
nukopijuok
ir
rytoj
jau
tikrą reikiamą sumą, kad tik tinginiai vargsta. Ir čia
Kalendoriuje, kaip kasmet, bus įvairių skaitymų,,
suktą lojarį ir sūdžia ištei Inšiurans lojaris peržiūrėjo
geriausiu
būdu
žmogui
sveivėliau susirgęs galėtų gauti yra milijonai labai dorų, eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški
sina. Vot, aš tau pasakysiu, popierius ir sako: jes, sako,
pilną ligoninės ir gydytojo darbščių, tik nesveikų žmo vardai ir plati kalendorinė dalis.
kaip mano frentas Zacirka tavo vežimas buvo inšiurypagalbą,
pasirinkda mas nių. Jiems reikia padėti,
buvo apmautas. Jis nusipir tas nuo ugnies ir vagystės,
Fėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir
—Aš, tėve, nežinau. Se laisvai pagal savo norą. pagalbą reikia ko greičiau
ko naują marmabilą ir inšiu- ale čia vagystės nebuvo,
ypač
dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
rino, kad nesudegtų. Ale vien tik ugnis, todėl klum novės Graikijoj gyveno toks Tatai yra atsiekiama Sočiai siai organizuoti, nes nelai
mė vienus aplanko nueida na kai:.a parduoti nebegalime. Šiais metais turėjome nuo
inšiurans klumpanijos agen panija negali nieko mokėti filosofas, Diogenas, kui is, Security keliu einant.
Taip jau tvarkomasi ma, kitus grįždama, ir laz stolių dėl kalendoiiaus kainos žemumo. Todėl praneša
tas įkalbėjo jam, kad in- ir nemokės. Sako, agiymen- sakoma, vaikščiojęs su ži
me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus
šiurytų ir nuo pavogimo. tas reikalauja, kad ugnis buriu ir ieškojęs teisybės ar Europos kraštuose. Ten su da turi du galu.
Žinai, sako, vagių dabar ir vagystė būtų krūvoj. Ir ba teisingo žmogaus, bet sirgęs žmogus yra nepaly Kad ir kažin kaip nusi
Kaina 75 centai
visur pilna. Pamatys naują mano Zacirka negavo nei mirė nieko nesuradęs. Na, ginamai laimingesnis, negu politikavusieji priešių s i s,
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
mašiną ir nudžiaus. Olrait, cento. Negana to, iš korto tai kaip aš galėčiau pasa tokion bėdon patekęs dar šiame krašte socialinė me
dicina
bus
įvesta.
Laimingi
kyti,
kur
yra
teisybė?
bininkas šiame krašte. Kur,
sako Zacirka, jeigu reikia, atėjo dar paviestka, kad
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tai reikia, ir padaryk kaip
636
E.
Broadvvay
-----:------ South Boston 27, Mas*.
reikia: inšiuryk nuo ugnies pą. Nu, tai pasakyk. Maiki, tokio daikto ir nėra ant siam tokiam, kurs buvo mo pagreitinimui būsime
svieto.
dirbęs ir aprlraudą mokėjęs, ’nors širdelių prisidėję.
ir nuo vagystės. Okei, sako kur čia teisybė?
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Žmogus priima į save LIETUVIS PASIŽYMĖJO
dominti plačiąją visuomenę
apie
80% pastebėjimų per
ALGERIJOJE
politinių pabėgėlių klausi
mu, sumanė pagerbti tuos, savo akis. Dabar mūsų akys
(E) Lietuvių kilmės pran
kurie per paskutiniuosius savo pastebėjime teturi
maža
pertrauką.
Visur
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cūzų
vyr. leitenantas Jurgis
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kraštą
atvykę
Prieš 11 metų ji Bostono aukščiau minėto universisu, šviesa spinduliuojanti, Norkevičius nuo šių metų
viešbuty tarnavo kambari- teto Peabody muziejuje, labiausia pasižymėjo.
viliojanti,
iškilminga ar (pradžios eina kuopos vado
Į
komisiją,
kuri
kandida

ne, o šiandien garsaus Ha- Jai yra pavesta didelis darvardo universiteto pavesta bas apie Rytų Europos pro- tus atrinko, įėjo tokie žmo žaisminga ir tt. Ji mus be pareigas Algerijoje. Nese
V. FUNKIENĖ-GRINKEVIČIŪTE
'rašo knygas apie Rytų Eu- istorę, kurio du tomai jau nės, kaip kard. Cushing, veik visur lydi, erzina mū niai apdovanotas “Croix
ropos žilų žiliausią praeitį, yra išlesti. Ji jau nekaitą garsus širdies ligų specia sų regėjimą, ir visi tie de la Valeur Militaire”
Tai ne iš pasakos paimta, dalyvavo tarptautiniuose listas White ir kt. Jie iš “šviesos įspūdžiai” per mū ženklu. (Karo mokyklą jis
o iš šių dienų gyvenimo, mokslininkų kongresuose ir daug šimtų kandidatų iš- sų akis veikia mūsų smege yra baigęs 1957 metais,
Tai dr. Marijos Gimbutie- juose skaitė paskaitas. Ji rinko vengią dr. A. Szent- nis, kurie turi tuos visus trečiuoju iš 800).
: nės-Alseikaitės gyveni m o šią vasarą, kaip viena iš Gyorgi, kinietį J. Way, įspūdžius perdirbti, pervirJie buvo maždaug vienodo amžiaus, abu Silvestrai
JAV delegatų, dalyvavo jugoslavą M. Bogucanin, škinti.
Perdaug šviesos negerai
Girniai, abu labai panašūs vienas Į kitą, kaip tikri broliai,
pasauliniame Rytų žinovų kinietę H. Hau, latvį kuni
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proga aplankė Balkanų val
nerišo. Jie buvo tik draugai. Vienas jų buvo inžinierius, o
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kunigas turėjo savo parapiją ir kleboniją Rozalime, o
ieško
kiek
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kur
tiems
asmenims
buvo
įteik

čia adresus, pranešant naumokslo straipsnių lietuvių
Silvestras inžinierius gyveno Kaune, buvo vedęs ir turėjo
ir nelietuvių žurnaluose, tos sidabrinės Paul Revere ji
. . galėtų
. _ atsidusti nuo .viso- ją adresą nepamiršti paradukrą — mane.
išleidusi kelis mokslinius taurės su atitinkamu įrašu. kių Įspūdžių, pabūti viena, iyti ir
Kai Silvestras kunigas pirmąsyk aplankė mus Kau
veikalus įvairiomis kalbo Iškilmėse kalbėjo JAV pasilsėti, save atrasti. Jai
ne, tai nei mama. nei aš negalėjom patikėti, kad jie ne
Tarybos Pabėgėliams Glo reikia turėti kiek “ tam
mis.
giminės. Mane, kai dar maža buvau, viliodavo jo kuni
Ji dabar ne tik mokslo boti prezidentas, buvęs sumos ir nebūti beveik Turkijoj iki Kernai Ataturko
(jįs buvo prezidentu 1923- 38
giška apranga, ir kai jis pas mus atvažiuodavo, aš skubė
darbą dirba, bet suranda prez. Eisenhowerio patarė nuolat didelėj “šviesoj”.
davau pranešti kieme savo draugams, kad pas mus tikras
V. Funkienė
m-) tebuvo registruojami tik
laiko ir organizacinėj veik jas tautinių mažumų rei
kalais
M.
Rabb,
filmų
__________________
__________
berniukų
gimimai, o mergaičių
kunigas svečiuojasi. Laikas nuo laiko jis aplankydavo
loj dalyvauti. Ji veikli P.
žvaigždė
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ir
ši
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nesidomėta ir jie nemus, svečiuodavosi po kelias dienas ir jausdavosi kaip
Lietuvių Bendruomenės va
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sumanytojų
at

moterų ir miršta.
Ąriosto buvo registruojami.
dovybėj, Bostono Kultūros
namuose. Visuomet, tik įėjęs i namus, jis šaukdavo tar
stovai.
Klube, kuriam vienu metu
naitę: “Antose, statyk virdulį ai batai!” Jis mėgdavo ar
vadovavo
ir dažnai jame Be to, buvo parodytas
batą kaip ir mano tėvelis, ir jie išgerdavo jos labai daug.
trumpas filmas iš pabėgėlių
paskaitas skaito.
Na, žinoma, ne tik arbatos, bet ir stipresnių gėrimų su
ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
gyvenimo stovyklose.
To
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Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
dėdė Albinas ar dar kas no: s iš tėvelio draugų, ir jie loš
Bostonų
ir
čia,
kaip
viamenunis
buvo
pripažinta,
ne
tik
juos
susodi
.
davo kortomis ištisas valandas. Aš juos galėjau tada tik
turėjo sunkias pir- daugiausia t pasižymėjusia
t b t • • bioerafiias
iš tolo stebėti, nes arčiau jau geriau neprieik ... Kunigas ateiviai,
BUDO. Stepono Kairio ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio
mąsias dienas. Ji nors Vo- pabėgėle Mass. valstijoj. ipasaįant> kui^ kažkurie LIETUVA
istorinis romanas iš žemaičių krik
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
Silvestras man labai patikdavo gal todėl, kad jis beveik
što laikų, kieti apdarai ____ $3.50
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi
kietijoj buvo baigusi uni-l Jau buvo rašyta, kad amerikiečių laikraščiai jau
iš miego. geriausia dovana kiek
visai į mane jokio dėmesio nekreipdavo.
viena prosą, gražiais kietais vir ŽEMfi DEGA, J. Savicko karo metų
versitetą su daktaro laip- Mass. Valstybės Pabėgę- prieš tai buvo išspausdinę,
—Ką, Silvestrai, ar mano Valė neišaugo po tavo sniu, bet turėjo dirbti kam- liams Globoti Komitetas jr duodant jiems žodį tarti, šeliais, iliustruota, 116 puslapių, (1939-1945) užrašai. Pirmoji da
didelio formato. Kaina .... $5.50
lis 453 psL Kaina ....................$4.50
paskutinio vizito? — kartais klausdavo jį mano tėvas.
barine Sheraton Plaza vieš- ir Jaunųjų Komercijos Rū-į j šitą įškilmę susirinko DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an
— Ugu, — burbtelėdavo jis, su akimirksnio nuos buty, o šiandien ji dirba mai, norėdami daugiau su-'gana gausus būrys, buvo
troji dalis, 414 psl. kaina .... $4.50
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 45-1 psl.. kaina... .$6.00
taba pažvelgdamas į mane. Tas nustebimas jokiu būdu
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
------------------------------------------ kelios dešimtys ir lietuvių,
parodo, kaip keitėsi visuo
nereiškė, kad aš paaugau, bet kad aš apskritai dar čia pažiūrėjo net po lova, pabučiavo, pasakė “Na, miegok atėjusių savo tautietės ir 1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi aiškiai
menės santvaika ir kodėl ji dar
nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
esu ir net laukiu iš jo kažkokio dėmesio!
ramiai, viskas tvarkoje, tau kažkas pasirodė”, ir vėl už- kitų pasižymėjusių likimo Kaina ...................................... $6.00 keisis. Kaina ....................... 25 Ct.
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
Vieną dieną, svečiuodamasis pas mus, jis pasakė: gesino žvakę. Aš gulėjau, bet dar neramiai — vis kažko draugų pagerbti,
ŽVILGSNIS T PRAEITĮ. K. Žuko įliškio meistriškas aprašymas, kaip
karai einant prie galo tūkstančiai
“Kiek sykių aš buvau pas tave, Silvestrai, o tu pas mane laukiau. Pamažu pradėjau migti ir vėl pajutau, lyg Dr.
M.
Gimbutienė
gimė
į
TOŪS
DrGimbu
liežuvių bėgo į Vakarus nuo ru
dar ne. Aplankyk kada nors ir mane su visa savo šei kažkas perbėgo pagalve ir mano plaukais. Aš sušukau Vilniuje^ 1921 m. sausio 23 PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00
mokėsi Vilniaus ir Kau paruoš? Anicetas Simutis, daugy SUŽADfiTINfi. J. Ti tinio 15 trumpų
ma”. Nuo to laiko aš tik ir svajojau, kaip ir kada mes “Mama-a” ir panėriau po užklotu. “Na gi, žinai, kas
be žinių lietuvių i' anglų kalbomis
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
važiuosim į Rozalimą. Rozalimas! Pats tas gražus pava čia su tavim darosi F supyko mama, uždegė vėl žvakę, no gimnazijose, 1938 J~11*
apie lietuvius visame pasauly,
Paer Lagerk visto istori
_.
v._ _. .,XT - . , „ . įstojo į Kauno universitetą, 464 psl. Kaina ...................... $6.50 BARABAS,
dinimas jau vilodavo mane savo skambesiu. Bet vis tiek ...
apysaka, laimėjusi Nobelio pre
bet jau nėjo pas mane, o tik žiurėjo. “Neužgesink svie- Vėijau nerėio i Vilniaus UETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, nė
mijų. Kaina ........................ $2.25
surinko ir suredagavo Jonas Ba
prabėgo nemaža laiko, kol mes prisiruošėm. O kai jau SOs, tik neužgesink!” prašiau aš ją. “Gerai, gerai, ne- iunjv jr' pasirinko Lietuvos lys,
472 dainos su gaidomis. Ang
RAŠTAI. Garsiosios mū
viskas buvo sutarta ir susirašyta, pačiu paskutiniausiu užgesinsiu”, žadėjo mama, “palauksiu, kol užmigsi. ■ proistorės skyrių. Karo liškai duotas kiekvienos dainos ŽEMAITĖS
sų rašytojos pirmojo karo meta
turinys, todėl tinka dovanoti ir
Amerikoje parašyti vaizdeliai su
metu paaiškėjo, kad tėvas negali važiuoti, ir mums teko Matyt, saulėj per ilgai buvai, kad staiga tau nervai į viesulas privertė ją pasi- lietuviškai
nekalbantiems, įrišta
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
326
pusi.
kaina
......................
$5.00
tik su mama dviese nuvažiuoti. Aš buvau labai susijau sujudo”.
kaina........................................ 50 Ct,
i traukti iš Lietuvos univerLIETUVA, parašė M. Gimdinusi, kad galų gale pamatysiu Rozalimą ir paviešėsiu
Aš nurimau, užmerkiau akis ir pradėjau vėl snaus- ’ siteto nebaigus. Ji proisto- MAŽOJI
butienc, J. Gimbutas. J. Lingis, J. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
Balys ir J. Žilevičius. 226 psl..
pas Silvestrą Girnių. Jis pats su arkliais sutiko mus ir ti, kai išgirdau mamos šnibždėjimą: “Valė, Vale, tu t ės ir tautotyros studijas kaina
Amerikos lietuviams, 144 pusla
...................................... $5.00.
parsivežė į savo kleboniją. Bet buvo matyti, kad jis labai teisinga, čia ne nervai, bet didžiausia žiurkė...”
rtęsė Vienos, Insbrucko uni- LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG pių. Kaina ................................ $1.00
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
nusivylęs, jog mano tėvelis neatvažiavo. Sako, kad jau
Aš tik pratariau “Ak!”, šokau iš lovos, perbėgau' versitetuose, o Tiubingeno dedantiems
trijose dalyse, kiekviena dalis po
angliškai
mokytis,
ir tam tikras jo draugu būrelis kortomis lošti laukia,bet... kambarį ir kritau pas mamą į lovą po užklotu. Taip mes universitete, parašiusi vei- duoda iššsrima. angliškus pn.sikal- $2, ara visos 3 dalys........... $6.00
na, nieko nepadarysi! Klebonija buvo nedidelė, bet ap gulėjom susiglaudusios ir baimingai stebėjome, kaip lą “Laidosena Lietuvoje bėjimus. Kaina ................... 75 Cnt. NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
LITHUANIAN
M. Michelsonienė, 259 įvairių lietų,
supta didelio sodo, i kuri aš pirma proga ir pasprukau. didelė žiurkė šoko ir lipo ant durų, matyt, norėjo iš priešistoriniais laikais”, ga MARLBOROITGF'S
SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge
viškų ir kitų tentų valgių receptų,
vo
daktaro
laipsnį.
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
132 poslapiai, kaina.................. $l-25i
Gana greit radau ten kelis slyvų medžius su puikiomis, bėgti iš kambario bet durys buvo uždarytos. Reikėjo
angliškai kalbančiam, 14*
Dabar dr. M. Gimbutienė kytis
psl., kaina .......................... $1.25 POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo
jau dalinai prinokusiomis slyvomis. Jau spėjau keletą jų jas atidaryti, bet kaip? Kas turės tiek drąsos? Tik su šeima (vvras inž. dr. J.
M. Valadkos parašyta knyga, 250
puslapių. Kaina.......................... $2.50
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
suryti, kai mama rado mare ten. “Ne, ne”, sakė ji, “tik ne aš!
Gimbutas, dukterys: stu
PRADAI. Populiari ir naudinga
KISS IN THE DARK. J. Jazmino
nevalgyk, negražu! Palauk, kol Silvestras tau jų pasiū
knygą šių dienų klausimams su A anglų
Mama pasiėmė skėtį, išlipo iš lovos ir atsargiai dentė Danutė, aukšt. mo prasti.
kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
Kaina .......................... 50c.
na kietais viršeliais $2.09, o mink
lys. Dabar einam pietų, o po piet gal jis ir leis čia tau kiek pradėjo judėti durų link. Ačiū Dievui, žiurkė kažkur kyklos mokinė Živilė ir
štais viršeliais ........................ $1.00
ATEINA RUDUO. Ma
pasmaguriauti.” Pietų metu aš mėginau kelis sykius diplo pasislėpė. Mama atidarė duris ir greitai vėl grįžo Į lo pradž. mokyklos mokinė MIŠKAIS
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl. ATLAIDŲ PAVfiSYJ. P. Abelkio ro
kieti viršeliai Kaina .......... $5.00.
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
matiškai paliesti slyvų temą, bet jis nė kaip nereagavo. vą. Durys stovėjo atviros, bet žiurkės niekur nebuvo Julija) gyvena Bostono
eities, 467 psl. Kaina .......... $4.00
NEMUNO
SŪNŪS.
Andriaus
Valuc

Vėliau mama net suprato, kad geriau mums į kitą sodo matyti. “Gal ji jau išbėgo”, galvojo mama. Taip mes priemiesty W. Roxbury,
ko romanas iš 1035 metų Suvalki VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
pusę eiti pasėdėti, pasivaikščioti — matai, ten vėsiau, ii gulėjom ir laukėm. Visur buvo ramu. “Matyt, tikrai Mass., ir dirba mokslinį dar jos ūkininku suki’imo. prieš Sme toks tvanas būti ir kų apie tai sa
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3*0
ko mokslas? Kaina ...... 25 Cnt.
gi-ažiau... To užteko, kad mama man uždraudė net žiū išbėgo jau,” pasakė mama. O po kiek laiko ji tarė: bą Peabody muziejuje.
psl. Kaina..............................$3.00.
IR
BOL
rėti i slyvų pusę. Tai buvo man pirmas mažas nusivyli “Eisiu ii- uždarysiu duris, o tai gali iš kitur žiurkių pri Sėkmės daktarei tolimes NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va!u<- SOCIALDEMOKRATIJA
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
niame moksliniame darbe! ko romano antroji dalis, 426 pus jausiomis žiniomis papildyta tuo
mas, kad aš negalėjau slyvų valgyli tiesiog nuo medžių. bėgti”.
lapiai. Kaina ....................... $4.00
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.
Bet vis tiek buvau dar viskuo sužavėta, visu tuo, kas man
J. Vanagas
Mano širdis sutvaksėjo, išgirdus tokius spėlioji
LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
meninių formų nlėloiimcsi pagrin
nemauta, neįprasta.
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu,
mus. Mama uždarė duris, dar kiek palaukė, išsiuntė
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
nas. Kaina............................. 25 Cnt.
ga su daugvbe paveikslų, gerame
Mes su mama gavome didelį kambarį pastogėje, į mane vėl atgal į savo lovą ir užgesino šviesą. Ak, dabar
PERDAUG ŠVIESU
popieriuje. Kaina ................... $8.50 TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
kurį turėjome eiti tuščia pastoge. Man atrodė tai labai tik greičiau užmigti! Bet šįsyk mes abi iš karto išgir
Parašė Leonas Bliumas.' Trumpas
TAKELIU, K. B.
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
romantiška, ypač vakare, kai nuėjome tenai miegoti dome kažkokį triukšmą. Greitai uždegus šviesą, pama Mes tikrai žinome, kad SIAURUOJU
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
ir iš Amerikos lietuvių gyve JUOZAS STALINAS, arba kai*
ir Silvestras davė mums žvakę, nes elektros šviesos ten tėme, kaip ta mūsų žiurkė vėl šoko ant uždarų durų... ne tik triukšmas veikia mū vos
nimo. 178 psl., kaina .......... $2.09
Kaukazo išpoois buvo pasidaręs
viršuje nebuvo. Viena lova stovėjo prie vienos sienos, Ji dar buvo čia!. . Mes labai norėjome miegoti, bu sų nervus, bet ir šviesa. TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
kita prie kitos. Visas kambario plotas skyrė mano lovą vome pavargusios, bet kur t*u miegosi, kai kambaryje Mokslininkai jau pradeda ra
faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
vos socialdemokratų raštai dėl bol
mo istorija ir valdyme praktika.
r.uo mamos. Mama žvakę pastatė prie savo lovos, mes yra toks žvėris!” Visokiais būdais mėginom išvaryti apie tai galvoti. Dabar tu- Labai
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
daug informacijų, 96 psl.
dar kiek pasikalbėjom, palinkėjom viena kitai labos nak žiurkę iš kambario, bet kol mums tai pasisekė, pradėjo dėdamas beveik visur elek- Kaina ................................... 50 Cnt. voje. Kaina............................. 25 Cnt.
tros šviesą, žmogus gali NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU
ties, ir mama užgesino žvakę. Tamsu, ničnieko negali jau aušti, kol galėjom pradėti migti.
PARTIJOS PROGRAMINES GAI.
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
Rodos, mes norėjome paviešėti Rozalime kelias naktį paversti diena. Tu bai
RĖŠ, 32 osl., kaina........... 25 Cnt.
ma matyti, ir aš gulėjau susirietusi ir kiek abejinga. Po
daug
paveikslų,
255
psl.
gera
rint
elektros
šviesa,
fabri

popiera.
Kaina
......................
$5.00
VLIKO
GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
kiek laiko pradėjau jau snausti, kai pajutau, kad mano dienas, bet mama pasakė, kad jau šiandien popiet turi kuose galima dirbti dieną
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
plaukai lyg kaž kieno glostomi. “Mama?” tyliai pasa me išvažiuoti. Dėl žiurkės ar dėl ko nors kita — aš ne ir naktį.
ra vienybes, 80 psl., kaina .. $1.00
STAUS VIETININKAS? Parašė
žinau.
Aš
tik
žinau,
kad
Silvestras
buvo
kiek
nustebęs,
kunigas M. Valadka. Svarbu susi, SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
kiau ir pradėjau jau kiek stumtis į šoną, norėdama duoti
Visur dabar daug šviesos: pažinti.
Kaina ...................... $1.20
seniausių laikų iki Lietuvos ne
kai
išgirdo
apie
žiurkės
naktinį
vizitą.
Sakė,
kad,
rodos,
jai vietos atsigulti šalia manęs. Pajutau dar, kaip jos ran
gatvėse
pilna reklamų,
priklausomybės galo 1795 metais.
PAUNKSMĖ. Balio Sruo
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
ka dar svki palietė mano plaukus ir nustojo, bet mamos čia žiurkių niekuomet “nebuvo. Bet jis nemėgino at restoranuose, kavinėse ir t. MILŽINO
gos trilogiška istorijos kronika, 73
veikslų, 396 psl., geras popierius,
psl.. didelio formato, gera popiekaina ...................................... $10.00
balsą išgirdau iš kitos kambario pusės, iš jos lovos. “Ko kalbėti mus, o popiet net davė man kelis senus pusiau t. Net mūsų butai tapo ra,
kaina.................................. $2.50
SESfiLY. V. Putino-Mytu nori?” Aš sustingau. “Ma-mama, ar tai ne tu? Ar tu ištirpusius saldainius. Tai buvo, rodos, paskutinis įvy “šviesos pilimis”. Dienos KODĖL Aš NETIKIU T DIEVĄ? ALTORIŲ
kolaieio romanas trijose dalyse.
metu
daug
šviesos
veržiasi
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
nebuvai dabar tik prie manęs? Ar tu nelietei mano gal kis, kai aš didžiavausi, kad gavau iš jo saldainių.
tai. Kaina .......................... 20 Cnt.
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
per
didelius
modernius
lan

Silvestras dar daug sykių po šito mūsų vizito Ro
vą? !” “Aš,” nustebo mama. “Aš niekur nebuvau. Kaip
dėjo kunigystės dėl moterystės.
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY
gus,
daug
kur
juos
galima
Visos trys dalys įrištos j viena
zalime
aplankydavo
mus,
bet
kažkodėl
buvo
kiek
kitoks.
gulėjau čia. taip ir guliu”. “Ma-a-a-ma!” surikau aš tada,
NAS, virš 20,000 žodžių, 368 pus
knygų, kieti viriai, 631 puslapis.
pavadinti “stiklinėmis sie
Kaina .................................. $6.00.
“tai kas čia buvo, kas žaidė mano plaukais? Oi!” “Na, Rodos, jis jau neužsakydavo Antosei arbatos, o aš ne nomis”, o vakare mūsų lapiai, kaina .......................... $4.00
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
na, palauk, kas yra?—ramino mane mama ir skubėjo skubėdavau į kiemą pranešti savo bičiuliams, kad jis kambariuose sužiba baltos
uždegti žvakę. Silpna šviesa apšvietė kambarį. Nieko čia, atvažiavo. Gal todėl, kad aš jau buvau pusiau su-j jir net spalvotos elektros
KELEIVIS
be mūsų nebuvo, viskas ramu. Mama priėjo prie manęs, augusi..
E. Broadvag
—i—
Sa
lemputės.
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VIETA MOTERIAI
PLIKI PROGA
Dėl senatvės ir nesveikatos parduodu
Vyras 27 metų ieško moters ne
Floridoje: 3‘/» akrų orančių jaunesnės 65 metų. Dykai kambarys
pats nepajėgia prenumera Albumas leidžiamas pre namus
ir greipfrutų sodas, 220 medžių, na ir daržovės iš sodo. Turi būti rim
Lituanistinės m o kyklos tos sumokėti.
mas iš 6 kambarių, garažas 2 maši ta, r.e davatka. Rašyti:
numeratos būdu, kaina nom,
atskira vieta vištoms (jei no
Anelė
Liutkuvienė
A. Gulbin
kariuomenės diena Paeito sekmadienio banke
Bostonas pats nešvariausias
$10,00. Jau turima apie ri laikyti), kitas “cottage” iš vieno
33
School St., W.H«nover, Mass.
io, beveik nėra taksų: sodas
tas parodė, kad mokykla tuBridgewater, Mass.
800 prenumeratorių, bus lekmkar
duoda $1,000 per metus. Netoli žu
Gimtadienio proga svei spausdinama 1,000 egz.
L. Bendruomenės Apyl. ir tvirtą pagrindą. Į banketą
vingas ežeras, 4 mylios iki Eustis
miestelio, 12 mylių iki Grand Siland.
kiname
mūsų
didelę
bičiulę
Karo
Veteranų
“
Ramovės
”
prisirinko
pilna
Liet.
PilieLabai gera vieta, 20 pėdų virš van
Leidyklos adresas:
Globė laikrašty rašo viedens, noriu parduoti tik lietuviams.
Anelę
Liutkuvienę
ir
lin

skyriaus
valdybos
pastančių
Draugijos
mažoji
salė.
i
Nemunas, 6061 So. Ash Kaina $15,000. Rašykit:
nas asmuo iš Deaborn,
kime
jai
dar
ilgų
ilgų
metų.
gomis
lapkričio
19
d.
pamiY
ad
į.
nas
b
nepakenkė
nė
“
diJ. Miletz
land
Avė, Chicago 36, ILL.
Mich., kad jis aplankęs
Aš, Jonas Žagaras, ieškau savo
R R 2, Box 274
Red.
j draugų ir parapijonų: Wilimo Griū
daug miestų ir galįs pasaky- nėta Lietuvos kariuomenės dži°J°„ Patrioto pamoksliLeesburg,
Fla.
(4b
|VA1SENYBCŠ~
nu iš Detroit, Mich., Stanley Bukliu
.ninko” pastangos jį sukliuiš VVarcester, Mass., (aš su juo dir
ti, kad iš visų jo matytųjų diena.
bau 1910 m. Swift Co.), Felikso PlaSv. Rašto Tyrinėtojų
Bostonas esąs pats nešva Minėjimą pradėjo Bend- dyti- Mokinių mamytės pri- “IŠPLAUTŲ SMEGENŲ”
toi.io, kurs gvvena kažkur Russel St.,
Popiežius
Uonoriu8
IU,
už

SKELBIMAS
ruomenės pirm. P. Mučins- kepė tiek tortų, kad vien
GERAS PAVYZDYS
Detroit, Mich., ir kitų savo draugų
riausias.
ir pažįstamų. Atsiliepkite adresu:
tikrindamas nuodėmių atleidi
ka
s,
toliau
jam
vadovavo
1
j
a
>s
galėjai
sotus
būti.
O
ANTRAS KRISTAUS BUVIMAS
Jonas Zagars
Tai geras diplomas Bos
mą, reikalavo, kad tie, kurie
492 W. Coomer
“
Ramovės
”
pirm.
inž.
V.
M
buvo
ir
kitų
gardžių
valDabar
spaudžia
ir
vargina
žmones
“
Kodėl
visa
mūsų
planeta
tono tvarkytojams ir jo gy
San Antonio, Texas
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nedalyvavo kryžiaus žygyje į išplėšdami iš jų jųjų teises; nebebus
Kubilius.
teip atjaunėjo? Kodėl ji
daugiau beširdžių politikierių, kurie
ventojams.
nuskriaudžia žmones vadinda
mokyklos vedėjo K. teip gyvai sujudo persitvar Palestiną, vyktų kariauti į dabar
Kažin ar tą laišką skaitė Kalbėjo buvęs Lietuvos
mi save jų atstovais; tanais nebus
Prūsiją
—
1218
m.
nė vieno netikro pranašo, kurie da Aš, Marijona šešdaitė-Loveikienė, iš
miesto “tėvai” ir ai* jie su kariuomenės kapitonas kun. į Mockaus išgirdome, kad kyti? Todėl, kad pasaulyje
* ♦ ♦
bar išveda žmones iš kelio; kad tik V einikių km., Skaudvilės parap., ieš
Paulauskas
ir
dr.
J.
Leimokyklos
pirmajame
skyegzistuoja mūsų socialisti
rasis Karalius įkurs teisingą valdžią kau savo brolio Antano vaikų ir se
sirūpins Bostoną švaresnį
Pats
didžiausias
žinduolių
ir teis nuolankiuosius ir neturtingus sers Agotos šešdaitės, ištekėjusios
monas.
riuje šiemet yra daugiau nė valstybė, kuri dabar stu
padaryti?
rūšies gyvulys yra pilkasis ban su lygybe; kad bado daugiau nebe už Simo Yankausko iš Kalniškių km.
bus ant žemės ir kad žemė pasidarys Skaudvilės parap. Jie patys ar juos
Aišku, viena administra Meninėj dalyj Aleksan- mokinių negu kitais meteis, mia visos žmonijos istoriją ginis, kuris išauga iki 150 to vaisingesnė
ir išduos užtektinai mai žinantieji rašykite
droš
Gustaitienės
vadovaukad
ne
vieno
mokinio
tėvai
pirmyn,
kad
didelė
žmoni

Mrs. Mary Smith
dėl visų; kad ligos ir nesveikata
cija negalės visko padary
nų svorio. Į jo ausį tegali tik sto
1250 Zenobia St.,
praeis ir į jos vietą bus pastatyta
jami
Dramos
Sambūrio
naJ
au
y
ra
Amerikoje
gimę,
o
jos
dalis
jau
tvarkosi
so

ti, jei patys gyventojai ne
Denver 4, Colo.
‘ 47
pieštukas įlysti, bet jo nasruo sveikata ir stiprybė ir kad “žemės
net mišrios šei- cialistiniais pagrindais.
gyventojai nebesakys: Aš sergu”
padės. O jų tarpe yra labai riai atliko tai dienai paruoš- vienas
(Izajas 33:20); kad paklusnieji pa
“Dabar šaunioji — mūsų se net didelis dramblys gali saulio
tą montažą, o Juliaus Gai- mos*
žmonės per teisingąją Kris
daug didelių apsileidėlių.
tilpti.
taus valdžią bus atsteigti į proto ir
Štai kad ir toks pavyzdys. delio vadovaujamas moterų1 Banketui vadovavo Tė- planetos centras ir ašis, apie
kūno tobulybę; kad aklųjų akys bus
TRUKŽOLĖS
1VU Komiteto pirm. M. Su- kurią sukasi visos žmonijos
atvertos ir užkurtusių ausys atidary
So Bostone prieš porą trejetukas padainavo.
tos; kad numirusieji bus sugrąžinti iš
Trukžolių šaknis
kapų; kad suardytosios šeimynos vėl
metų Broadway gatvėj pa Dalyvių buvo pilna Tau- batkevičius, o meninei pro gyvenimas. Iš Maskvos į
nuo patrūkimo, po
.gramai Ž. Gimbutaitė.
bus suvienytos ir kad Viešpaties pa
visą pasaulį spinduliuoja
krūtine skaudėji
sodino medelių. Išdykėliai tinės Sąjungos salė.
laimos plati n sis žemėje ir Viešpaties
Programą
atliko
mokykmo,
palengvina atpačios
pažangiausios
žmo

garbės
pažinimas
pripildys
visų
žmo

(Atkelta
iš
2-ro
psl.)
vaikai ir girtuokliai daug
nių
mintis;
ir
kad
žmonės
gėrėsis
ra

kosėjimą,
suteikia
Latviai minžjo
los vyresnieji mok iniai. nijos idėjos, ilgaamžės žmo
jų išlaužė, o kurie dar liko,
mybe, pasisekimu, gyvenimu, laisve
prakaitavimą
ir
Užtvenkti
Beringo
sąsiau

ir laime; kad užlaikydami Viešpaties
priduoda
geresnį
apaugo džiungliškomis žo nepriklausomybės sukakttį Skaitė ir deklamavo Teresė nijos išpuoselėtos komunis rį “sumanė” inžinierius P. prisakymus
žmonės galės gyventi
----------- Durickaitė, Birutė Vaičjurtinės svajonės. Į Maskvą
apetitą. Svaras
ant amžių ir niekad nemirti; kad že
lėmis. Labai retas namų Lapkričio
19 d. Bostono gyte ir Giedrė Galinytė (jas nukreiptos pasaulio taikių M. Borisov. Jis parašė “Li- mė bus padaryta tinkamais žmonių
$3.00.
savininkas tepasirūpino va latviai minėjo Latvijos ne- paruošė Jurgis Jašinskas),
teraturnaja Gazieta” laik namais; ir kad laikui bėgant žemė
pripildyta laimingais ir links
Laukinių
žemuogių
Lapai
sarą aplink medelį žoles priklausomybės paskelbimo smuiku griežė Gintaras Ka- žmonių akys, nes čia iš Ko raštyje straipsnį, kuriame bus
mais žmonėmis, garbinančiais Iehovą nuo kruvino viduriavimo, nak
munistų partijos XXI suva nurodo, kad užtvenkus Be ir mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.
nuravėti, kad jo šaknys 42 metųų sukaktį.
tinių prakaitavimų, gydo užsi-rosas,
jam
akomponavo
Skelbia:
žiavimo tribūnos visam pa ringo sąsiaurį ir pastačius Jurgis
galėtų daugiau oro, saulės Pagrindinis k a 1 bėtojas
/ genėjusias žaizdas ir valo krau
Vanagas
Giedrė Karosaitė. Onos sauliui buvo pasiūlyti pati prie užtvankos “galingas 3954 E. 41st St„ Clevdand 5. Ohio ją. Svaras $2.00.
ir drėgmės gauti.
buvo jaunosios kartos at I v a škienės vadovaujamo j didžiausia taikos, tautų pompas,” galima būtų šal Mes turime pasiskaitymui lapelių,
Mes nesiunčiam per C. 0. D.
ir atsiųsime nemokamai šitas knyAr tai ne apsileidimas?

VIETINES ŽINIOS

Lietuvybės židinys neužges siųskite Keleivį tam, kuris lietuvių gyvenimas.

Jieskojimai

UŽTVENKTI...

stovas, ką tik baigęs Har Tautinių Šokių Sambūrio draugingumo sambūvio, e- ta vandenį pumpuoti iš •*as. Tik parašykite mums:
•
Alexander’s
Dievo Karalystės Žinios; Tėvas sū
vardo universitetą teisės mergaitės pašoko du šokiu, konominio bendradarbiavi- Šiaurės Lediniuotojo vande nus
ir šventoji Dvasia: Dievas ir pro
Nominavo tuo* pačius
395
Broadway
mokslus, Juris Udris. Pa Laimėjimus, kaip papra-; mo ir taikaus lenktyniavimo nyno į Pacifiko vandenyną. tas; Štai jūsų Karalius; Tiesa apie
South
Boston
27. Mass.
pragarą.
1 vietą išpumpuoto vandens
So. Bostono Lietuvių Pi žymėtina, kad jis per 20 mi štai, tvarkė F. Karosienė.
programa — mūsų taikaus į šiaurę plauktų šiltas van
Ž—is septynmečio programa”.
liečių Dr-jos nariai lap nučių sugebėjo pasakyti vis
duo iš Atlanto ir po kiek lai
ką,
kas
tokia
proga
reika

kričio 17 d. nominavo kitų
“Kada pasigirsta žodis ko klimatas apie šiaurinį KARALIENĖS MIKALDOS SABUOS PRANAŠYSTĖS
metų valdybos kandidatus. linga. Mes dažnai mėgsta Rastas negyva* W. Rožėnas “karas”, viso pasaulio akys žemės ašigalį pasikeistų.
Seniaus Lietuvoje žmonės labai įdomavosi Karalienės Mikalnukrypsta į Vakarų valsty Palei visą šiaurės vandeny dos Sabijos pranašysčių knygele, nes esą jos pranašavimai išsi
Nominuoti beveik visi tie me ilgiau kalbėti.
Meninę dalį atliko barito Praeitą sekmadieni Brock bių didmiesčius. Kada pa ną, Europoje, Azijoje ir Ka pildydavo. Dabar teko gauti originalą tos knygelės, kuri 1880 me
patys, kaip seniau.
tais buvo į lietuvių kalbą išversta. Knygelę išleido Petras PleskeĮ pirmininkus — adv. J. nas Karlis Grinbergs, akt. tone netoli savo buto (158 sigirsta žodis “taika”, viso nadoje oras atšiltų ir pajū vičius,
Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, laisvės kovų karo
Grigalius, į vicepirminin Ance Rozite ir “Liga” cho Center St.) rastas negyvas pasaulio žmonių akys nu riuose būtų Viduržemių jū invalidas kuris dabar gyvena Kanadoje. Pas jį prašom kreiptis
55 metų amžiaus žinomas krypsta į Maskvą”.
ros ar Juodųjų marių klima dėl tos knygelės. Kaina už vieną knygutę 50 Centų.
kus — adv. A. Young, į ras.
tas.
Būtų šilta ir būtų gali
proga latvius sveikino muzikantas William RožėUžsisakę knygutę paremsite visai nedarbingą invalidą. Rašysekretorius — J. Roman ir A TTa
Paklausite, kas yra tų ma nronpino
aiifrinFi
T’zv
T
j?
L
t
r_ =====
klte ir pinigus Siųskite SiuO adresu ė
JliJI v
iv vt iau
oztjri įauo pxx I«. «/. jicso
žodžių autorius su taip , Tokį milžinišką užsimoji- P. Pleskevičius 288 Emerald St., North Hamilton, Ont. Canada
V. Stelmokas, į iždininkus
— J. Arlauskas, J. Baltra- Sonda ir Pabaltiečių Drau Kol kas nežinoma, ar tei švariai “išplautais smege Imą Borisov pagimdė prieš
šiūnas, J. Gedmintas ir J. gijos pirm. inž. V. Izbickas. buvo savižudystė ar kas ki nimis”. Ne kas kitas, kaip metus laiko. Naujiena apėjo
Minėjimui vadovavo F. tas jį nužudė. Atrodo, pa poetas, Lietuvos rašytojų visą pasaulį, o ponas A.
NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI
Vaičaitis, į maršalkas —
Herverth
ir
E.
Spigulis.
plautas
skustuvu.
•
•
*
■
• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamušalu, juodos ar
sąjungos pirminink. E. Mie Šalčius tą pasaką įrašė į di
J. Glineckis ir C. Yuška,
rudos spalvos, dydis nuo 36 iki 42 ......................................... $33.00
Čia
verta
pažymėti,
kad
želaitis. Tie žodžiai paimti džiuosius rusų tautos sieki
į kontrolės komisiją — A.
dydis virš 42 numerio .............................................. $37.00
KELEIVIO REDAKCIJAI iš jo pranešimo “Mintys mus. . .
minėjimas,
turint
galvoje
•
VYRŲ
3/4
ILGUMO
ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
Druzdis, dr. J. Antanėlis,
šalu. šone užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos
Praėjo metei laiko. Žodį
S. Jakutis ir A. Šidlauskas. B“8*?”0 latvių bendrą skaidydis nuo 36 iki 42............... $61.00
šį šeštadienį minėsiu ?.Pie (Fv®n™«’. d?ba*» .’T paėmė
dydis virš 42 numerio............... $70.00
'čių,
buvo
labai
gausus.
Jei
kitas
rusų
inžinierius
Į direktorrius — A. Čap
83-ii šimtadieni todėl rai llteratur3 > karl Jis skaitė
• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis
HlHnė k,wdnetnli rfnvju! R^ytojų Sąjungos valdybos mokslininkas, D. A. Drogai
mes
teip
lankytume
savo
nuo 36 iki 42 ................................ $95.00
likas, E. Ketvirtis, S. Grigiltinė kur netoli stovėda
eev
žurnale
“
Priroda
”
ir
iš

virš 42 numerio............................ 106.00
Vasario
16
minėjimus,
tei
ganavičius, J. Lekys, S.
• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI
ma jau galanda dalgį, bet susirinkime šių metų vasa dėstė kaip ant delno, kad
So.
Bostono
aukštosios
mo

NIUKO pamušalu, 3/4 ilgumo su TIKRU KAILINIU KALrio
23
d.
Kontautas, dr. A. Kapočius,
Borisovo sumanymas nėra
kaip ten bebūtų ateity,
NIERIU, tamsių spalvų, dydis nuo 36 iki 42........................$98.00
kyklos
salėje
netilptume.
A. Nemaksy, L Švelnys,
virš 42 numerio................... $110.00
rei
moksliškas,
nei
protin

dabar aš esu sveika ir link
Ž—i*
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $15.00
B. Kontrim ir tt.
gas.
Pagal
Drogaicevą,
Be

sma, draugijoje nestoviu KULTŪRINES VEIKLOS
• TROPALINAS, naujai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia
ringo sąsiaurio užtvenkimas
Atrodo, draugijai būtų
ga, juoda ar pilka, 1 jardas 54” platumo ............................ $4.15
kampe užsnūdus,
ALBUMAS
Laimėjo
lėlę
būtų nelaimė, nes ledai iš
• Moterų DIRBTINIO ZAMŠIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu,
naudinga įtraukti į vadovy
Dainuoju dainelę,
. labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos ............................ $38.00
šiaurės ašigalio greit užkim
bę ir naujų jėgų.
Lapkrkiččio 19 d. subatNemuno knygų leidykla, štų jūrą prie Beringo pylimo
Raminu širdelę.
• PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailių apsiaustai, neatskiria
Rinkimai bus gruodžio vakary laimėjimui buvo lei Prabėgo jaunatvė,
mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00
išleidusi Istorinės Lietuvos 'ki dugno ir Azijos, Euro
pilnas apsiaustalo ilgumas ...........$09.00
mėn.
džiama buv. Lietuvos ope
Albumą, dabar baigia spau pos ir Amerikos šiaurinis
Atėjo senatvė.
• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. $71.00
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas........... $75.00
ros dainininkės Gr. RanitieBet laiko nesustabdysi, dai paruošti Amerikos Lie )ajūris būtų užblokuotas
• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FLEECE) medžiaga, gražių
Mass. neteko 2 atstovų
nės padirbta lėlė “Lietuvai ir aš dėl to neliūdžiu. Ge tuvių Kultūrinės Veiklos eaais žiemą ir vasarą. Kliraštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū.
bams ar c-halatams, 1 jardas 60” platumo ........................ $2.90
natas
šiaurės
žemėse
pasitė.
”
Ją
laimėjo
Aldona
VizAlbumą,
šis
albumas
yra
riau dainuoti ne liūdėti.
Pasirėmus šių metų gy
— o taipgi: medžiagų kostiumams, apsiaustams, žaketams, sukne
lėms, šiltiems šalikams, apatiniams ir kt.—
Manau, kad aš ilgai gyvenu plačios apimties, didelio iarytų dar šaltesnis, susisieventojų surašymo duome gaidytė.
Mes galim dabar siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS, MO
imas
upėmis,
kurios
teką
į
nimis, iš naujo paskirstytos Subatvakariui kaip pap dėl to, kad dainelę branginu. formato, 400 puslapių ir
TOCIKLAMS PADANGAS
iaurės vandenyną, būtų neKartą sutikau seniai ma išleidžiamas liuksiusiriiai. alimas
vietos atstovų rūmuose. rastai vadovavo poetes S.
SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
nė vasarą ir žmoBAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU
9 valstybės gavo daugiau Santvaras, kuris paskaitė tytą kaimynę. Ji pradėjo Tekstai lietuvių ir anglų įės iš šiaurės sričių turėtų
Reikalaukite musų Maisto Paketų sąrašo.
atstovų, nes jų gyventojų gražų, ką tik sukurtą kūri verkti, nes ji iš nuobodulio kalbomis. Pabaigoje trum >ėgti kur kitur. . .
TA Z AB
nežinanti ką bedaryti. Pa pos informacijos apie deda
skaičius padidėjo (Kalifor nį “Lietuva.”
Kaip būtų, jeigu Beringo
Buvo pagerbtas Balfo tariau jai skaityti knygas, mus albume paveikslus. Al sąsiauris būtų užtvenktas, I Sl Rnervoir St., CAMBRIDGE, Mau Tel. Kl 7-970S
nija laimėjo 8, Florida 4
atstovus, kitos mažiau), 16 skyriaus pirmininkas Ante laikraštį. Sakau, išsirašyk bumas suskirstytas į šiuos palikim šiuo tarpu rusams
valstijų turės mažiau atsto nas Andriulionis, kuris tą Keleivį, kurį aš skaitau pagrindinius skyrius: 1. Re spręsti, tei jų planas ir jų
"i
vų, Massachusetts neteks dieną minėjo savo gyveni nuo 1913 metų, ir nebus Ilginiai, tautiniai Amerikos ‘galingos pompos,” kurios
mo 55 metų sukaktį.
2 atstovų.
nuobodu. Aš Keleivį be lietuvių židiniai; 2. Tautiš lar nieko nepumpuoja. Gal
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
šitas paskirstymas bus Kitas subatvakaris bus skaitydama daug ko išmo- kai organizuoto darbo pra ’ar atsimename, kaip šlo
genialiojo Stalino
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, aualėja
džia už Atlanto; 3. Lietuvių vingais
taikomas 1962 m. rinki gruodžio 17 d., jo progra-' kau.
aikais
rusai
planavo
pasuktautinį
solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko
inaoj “Lietuviški papročiai.” Įdedu $5.00. Už juos talka valstybės atstatyme i upes, kurios bėga į šiaurę,
muose.
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.
darbe ir ryšiai su senąja tė
1 vyne; 4. Kovoje dėl Lietu :ad jos bėgtų į pietus. Suko
SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
Stalinas upes, kol jį patį bieHARTFORD
HARTFORD
HARTFORD
vos išlaisvinimo! 5. Tautinės as nusuko, o upės vis dar
Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su Inturisto 1 eidimu veikianti siuntinių persiuntimo firma, kuri
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai
siunčia įvairios sudėties siuntinius į Lietuvą ir k itus rusų okupuotus kraštus
kultūros darbo baruose; 6. sega į šiaurę. Bent žemėlair dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar
Ryškieji veidai lietuvybės riai teip rodo.. .
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.
Fantazija, moksliškos pair kultūros veikloje;; 7.
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
643-647 ALBANY Avė. HARTFORD 12, CONN. Telef. CH 7-5164
Svarbus organizacijų vaid akos, didingi planai viskas
čiai.
Per eilę sėkmingų praktikos metų įsigijo gerą vardą bei reputaciją sąžiningai ir greitai patarnauda
muo lietuvybės išlaikyme: avo vietoj. Daug dalykų,
ma savo klijentams. Per šią firmą siunčiami siunti niai, pilnai apdrausti ir garantuoti, pasiekia adre
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
satą per 5-6 savaites, oro paštu—per 10-12 dienų. V isi mokesčiai sumokami čia pat, tokiu būdu gavė
8. Mūsų ryšiai su amerikie apie kuriuos seniau žmonės
apdrauda
duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.
ik svajojo ir moksliškas pa
jui nieko netenka primokėti.
__
čiais ir kitomis tautybėmis: sakas
Kviečiame aplankyti PACKAGE EXPRESS & TRA VĖL AGENCY, Ine. Hartforde ir įsitikinti didžiu
rašė, šiandien jau yra
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRAliu pasirinkimu įvairiausių prekių, taip pageidauj amų už geležinės uždangos. Parduodame 24-40%
9. Gausus ir veiklus lietuviš- gyvenimo tikrovė. Vienas
žemiau normalios kainos.
__
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki
Atkreipkite dėmesį į mūsų speciaKnius STANDARTINIUS SIUNTINIUS ir jų žemas kainas:
kasai atžalynas; 10. Ana lules Verne savo raštuose
gilios senatvės.
1. 100% vilnonės angližkoe medžiagos 2 kostiumams su pasiuntimu tik už .................................... $29.00
pus laiko ribos (apie mi ’ra “išpranašavęs” daug ne
2. 100% vilnonės angliškos medžiagos 3 kostiumą ms su pasiuntimu tik už .......................................$39.00
Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
3. 100% angliikos vilnonės medžiagos 5 kostiumą ms arba 2 košt. ir 2 apsiaustams
.................. $65.00
rusius).
paprastų dalykų, kurie šianMinėtų standartinių siuntinių pristatymas gavėjui garantuotas 20 dienų laikotarpyje.
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių koLeidėjas turi parinkęs lien yra visai paprasti. GaPer šią firmą užsakomi įvairūs muzikos instrumentai, siuvamos mašinos, elektriniai įvairūs reikme
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:
nys, taip pat ir įvairios sudėties maisto siuntiniai. Reikalaukite mūsų katalogų, prašom teirautis
retų būdingų nuotraukų, i rusai pranašauti, bet nuo
apie kainas. Įvairūs vaistai sa receptais čia užsako mi ir pasiunčiami adresatui. Pinigai siunčiami kur
su $1.00 — 10 rublių. Kas negalite asmeniškai raus aplankyti, įvairiais siuntinių siuntimo reikalais,
kurios duos Amerikos ir apėjimų ir moksliškiausių
Dr. M. J. VINIKAS
prašome kreiptis laiškais į
___
Kanados lietuvių nueito ke pranašavimų yra ilęas kePACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, Ine.
307 W«t 30th Street, N«w York 1, N. T.
ias kieto darbo, tyrinėjimų
HARTFORDE, CONN.
_____ . .
_
lio
ryškų
vaizdą.
Plačiau
Darbe valandos: kasdien nuo 8:30 ryto iki 0:30 vak. Seštadien. ir sekmadien. nuo 8:30 iki 4 vai. p. p.
ir abejojimų.
bus pavaizduotas dabartinis

PACKAGE EXPRESS k TRAVEL AGENCY, INC.
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Puslapis ažtuntaa

Pastebime, kad į standar

PRANEŠIMAS tinį siuntinį papildomai ga RADIJO PROGRAMA
ATEIKIME DIDELIO ĮVYKIO PAMINĖTI
Seniausia Lietuvių Radijo
Visiems siuntinių siuntė lite pridėti ir savo atsineštų
ar vietoje pirktų daiktų, tik Programa Naujoj Anglijoj
Prieš 550 metų lietuviai, lenkams, gudams, ukrainie jams į Lietuvą ir kitus
jų išlaidas papildomai patys iš stoties WLYN, 1360 ki
S. S. S. R. kraštus
čiams, totoriams ir čekams talkininkaujant, Žalgirio kau
SVARBUS

A

lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių
Bostono lietuviai įspūdingai minėjo to įvykio 500 359 West Broadvvay, South
Žalgirio minėjimo reikalu
Antanas skelbia “karą’
pasaulinių žinių santrauka
sukaktį, o šį sekmadienį, lapkričio 27 d. 5 vai. vak. Lie- Boston, praneša, kad dabar
ir komentarai, muzika, dai
šiemet sukako 550 me Antanas, kuris dažnai prie tuvių Piliečių Draugijos didžiojoj salėj bus minima jo turi didelį pasirinkimą visų
nos ir Magdutės pasaka.
rūšių vietinių ir importuotų
tų nuo Žalgirio mūšio. Šios mikrofono stovėdavo vos 550 metų sukaktis.
Biznio reikalais kreiptis į
prekių,
kurios
reikalingos
sukakties proga mes turėtu liežuvį begalėdamas apver
Reikia tikėti, kad nemaža ateis ii* tų, kurie panašia
Baltic Florists gėlių ir dova
me visą pasauli supažin sti, kovą su jo tariamais be me minėjime dalyvavo prieš 50 metų. Jie bus minėjime siuntinių sudarymui. Visos
nų krautuvę, 502 E. Broadprekės yra parduodamos ur
dinti taip, kad tas būtų dieviais ir socialistais buvo pagerbti.
pay, So. Bostone. Telefo
pavedęs a t g ailaujančiam
mo kainomis ir jų kokybė General Parcel and Travel nas AN 8-0489. Ten gauna
s
naudinga mūsų ateičiai.
1910 metais Bostone su storuliui Džianui.
Minėjimo programa labai įvairi ir įdomi: Kalbės yra garantuotas. Daugelis iš
Company
mas ir Keleivis.
Prieš
kurj
laiką
Antanas
Jūsų,
kurie
siuntėte
siunti

daug mažesnėmis pajėgo
359 Wcst Broadvvay
žymus mūsų senovės žinovas prof. Simas Sužiedėlis iš
mis kaip dabar to mūšio visą radiją pavedė Džianui, New Yorko, Lituanistinės mokyklos mokiniams bus įteik- nius per šią įstaigą, įsitiki
South Boston, Mass.
o
pats
išvyko
kaž
kur
toliau
note,
jog
mes
dedame
visas
500 metų sukaktis buvo pa
Telef. AN 8-5040
L. Bendruomenės paskirtos dovanos už geriausiu*
Bay View Realty Co
pastangas, kad persiuntimo
minėta tiki ai Įspūdingai. nuo Bostono.
rašinius
apie
Žalgirio
mūšį.
1672 DORCHESTER AVĖ.
(Skelb.)
išlaidos susidarytų kuo pi
Kelių tūkstančių minia su Praeitą sekmadieni An
DORCHESTER 22, MASS.
Deklamuo aktorė Irena Nikolskytė, dainuos solistė gesnės, ir, kad Jūsų siunti
draugijų vėliavomis ir lie- tanas vėl pasirodė progra
Tel.: AV 8-4144
tu\ iu orkestru iš So. Bos- moj ir išdrožė kalbą, kurioj Stasė Daugėlienė ir solistas Benediktas Povilavičius, nys galimai greičiau pasiek
PRANEŠIMAS
Antanas JUKNEVIČIUS
tono nužygiavo į istorinę paskelbė kryžiaus karą ne akomponuos komp. Jeronimas Kačinskas.
tų adresatą.
Bronius MIKONIS
Fancuil Hali, kuri vadina tik jo vadinamiems bedie
Pradedant rudens sezoną,
Globė
Parcel
Service,
Reni Estate Brokeriai
Tą pačią dieną 10 vai. šv. Petro lietuvių parapijos mes sudarėme
ma Laisvės lopšiu, ii- ja viams ir socialistams, bet
Namu, farmu ir biznių pardavi
kurios vedėjas yra J. Ado
mas, paskolų išrūpinimas, visokia
ir katalikams, kurie drįsta bažnyčioj bus pamaldos už žuvusius dėl Lietuvos ląisvės. į speciafųstandartinį siuntinį,
kimšte prikimšo.
monis, praneša siuntėjams, aDOrauda (insurance). namų. bal
nuostolių iš
Be lietuvių kalbėtojų kun. skaityti laikraščius nepasi
Minėjimą rengia Amerikos Lietuvių Tarybos sky- kurio kaina yra^nepaprastai kad užpirktas didesnis kie dų bei automobilių,
gaisrui ar kitai nelai
Tomo Žilinsko, adv. Fer klausę Antano, ar jie yra rius, kuris kviečia vusus lietuvius jame dalyvauti, žema pigi, tačiau jis turi kis prekių dar pigesnėmis ieškojimas
mei ištikus.
dinando Bagočiaus,
dar “košer.
Prieš 50 metų minėjime dalyvavo tūkstančiai, laukiama, i
.ve1^? Lietuvoje. Šio kainomis negu iki šiol, ir jos
kalbėjo JAV kongresmonas Ar Antanas kalbėdamas kad ir šis minėjimas bus gaisus.
s.untmiosudėUsyra sekant!: bus parduodamos savikaina
MeNary. Kitą dieną ame buvo jau ragavęs dvasią sti
Kas perka ar parduoda
Pusvilnonės angliškos me (norintieji galės patikrinti
prinančio
skystimėlio,
mes
rikiečių spauda plačiai tą
namus, ūkius, biznius
džiagos vyriškiem ar mote pirkimo sąskaitas), nes ši
kreipkitės į
minėjimą aprašė ir išgyrė nežinome, bet, gėręs ar ne
BI TAS NUOMAI
riškiem kostiumam—20 jar- įstaiga nėra suinteresuota
Balfo padėka
gėręs,
jis
kalbėjo
kaip
ir
korgr. už gerą kalbą.
į Modemiškai įrengtas butas iš tri- į dų, pamušalų 71/* jardų, SIU turėti pelno iš parduodamų
Praną Lembertą
.
jų kambarių, virtuves ir vonios, iš- ,
P
,
...
Džianas,
o
todėl
ir
iš
jo
pa

Bostone tai buvo pirmas
Balfo Bostono Skyriaus nuomojamas Dorchestery, netoli nuo lų 5 spules, sagų 3 tuzinai ir prekių.
REALTOR
toks reikšmingas lietuvių skelbto karo išeis tik pššš... spalio 23 d. banketas buvo J SSSšk^ri£rstVeŽXnsa^ adatll 1 Pokelis- Šio siunti-į* šiuo būdu siuntėjams su597 E. Broadway
pasirodymas.
mas> karštas vanduo, 3 mašinų «rara- nio kaina tik 49.90 dol. ir į sitaupys daug išlaidų. Gali
South Bobtone
sėkmingas. Į jį atsilankė !• žas.
Nuoma su garažu $50, be gara
Saukit
nuo 9 iki 7 vai. vak.:
To minėjimo komisijos Kultūros Klube kalbės
didelis tautiečių būrys ir žo $46 mėn. Kreiptis Tel. FA 3-5075 šią kainą įeina visos per- ma pasirinkti įvairių vilnoTEL. AN 8-7031
po
5
vai.
vakaro.
pirmininku ir eisenos vadu
apie muziką
siuntimo išlaidos—pristaty- nių, rajano, taftos medžiatuo būdu stipriai parėmė
o kitu laiku: AN 8-0699
I
buvo tada 25 metų jauni
adresatui,
Visi
mūsų
gų,
import
impilams
medž.,
mūsų darbą. Banketas davė NAMAS PRIE UPHAM CORNER i mas
.
....
,
....
kaitis Kostas Jurgeliūnas,: Eilinis Kultūros Klubo gryno pelno $760.10.
x. . .
.
. siuntiniai
yra apdrausti
ir jų odų, megztinių, itališkkų ki
Nav’ai remontuotas 3 šeiniu, o-o-o
• . .
/m • ,
kuris dabar gyvena Brock- susirinkimas bus šį šeštaTel AV 2-4026
Balfo Valdyba nuošir- kamb. namas ir prieangis baltos pristatymas UZtlknntaS.
limų ir lovoms užtiesalų,
sinkos ir peč. 3 atskiri karšto van«
•
j
tone..
dienį, lapkričio 26 d. 7:30 džiai dėkoja prel. P. Vir- dens šildymai, 3 karšto oro pečiai į Prašome pasinaudoti Šia skarelių ir kt
Dr. John Repshis
Žalgirio mūšio 500 metų vai. vak. Tarptautinio In- mauskui už talkininkavimą anglimis. Pasauk: GA7-0529 arba
pi*Oga
IT
atvykti
pHS
(Skelb.)
(
—
)
LIETUVIS GYDYTOJAS
minėjimo dalyvis
stituto patalpose (190 Bea- parapijoje, Balfo Centro HI 2-6584.
mus apžiūrėti standartinį
Valandos: 2—4 ir 6—8
Juozas Lekys
con St.). Jame Jurgis Ma Reikalų Vedėjui kun. L.
Sekmadieniais ir šventadieniais
vieta viengungiui
'siuntinį, o taip pat pasitiGR 9-1805 ir AN 8-9304
pagal susitarimą
čiūnas iš New Yorko kalbės Jankui už kalbą, Jokūbui Kambarys ir maistas vienam rui. 1 krinti ir palyginti prekių
Dengiame
Stogus
!
495 Columbia Road
•
Legionierių moterų šokių apie “Realizmo sąvokos Stukui už parodytą filmą, Gražūs namai. Šarkit apie 3:30 po-1kainas.
et telefonu MO 8-3569.
(48
Arti
Upham’s Corner
In*
Tnionmn
limo
t
šulinį ISSiVyStyTną liuu Mu- adv. J. Grigaliui už banketo
i, .1 utoorne
Dorchester,
Mass.
sorgskio iki elektroninės globą, vyr. šeimininkei K.
ŽVYRU ir SMALA TAISOM
Naujoji Stepono Dariaus muzikos”. Paskaitos metu Namaksienei, O. VilėnišTaisome, šingeliuojame, den
SIUNTINIAI I LIETUVĄ
giame aliuminijum ir dažo
posto moterų valdyba savo bus pagrojamos ištraukos kienei, C. Andriulionenei,
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
me iš lauko sienas.
veiklos metus pradeda šo iš plokštelių.
Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013
A. Vakauzienei, P. KuncaiFrėe Estimates
Kviečiams visus naudotis greitu
kių vakaru, kuris bus šį
ŠAUKTI
PO
5
VAL.
VAKARO
patarnavimu patikimos įstaigos
tienei, J. Lapšienei, P. Ga
Dr. J. C. Seymour
Du broliai lietuviai
šeštadieni, lapkričio 26 d.
velienei,
V.
Katauskienei,
Charles
ir
Peter
Kislauskai
Vėl pakels mokestį
(LANDŽIUS)
Pristatymas garantuotas
7 vai. vak. posto namų sa
P. Jakutienei už tortą, K.
Garantuojame
gerą
darbą
Lietuvis
Gydytojas ir Chirurgas
Siuntiniai apdrausti
lėje (168 H St.).Mokestis
Vartoja vėliausios konstrukcijos
Wollak,
M.
Plevokienei
už
sako, kad kitais metais ne
X-RAY aparatą
tik 50 centų.
♦
leidimą veltui pasinaudoti Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių
daiktų.- pigiopritaiko akinius
...
.
.
*
būt
teks
mokėti
$3.50
dauVisi kviečiami
-o
'
'
................
šiame
mis »kainomis.
Gavome
austriškų deimantinių
stiklui
piauti |
kepykla,
M.
Kavaliauskui
VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
Apsidrausk .
linksmame vakare dalyl giau (nuo kiekvienos $1,000 už sūrį, D. Vakauzaitei, G. riežtuku nuo $1.65 už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu. »
534 BROADVVAY
Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
NUO IJGŲ IR NELAIMIŲ
vauti. Vakaro rengėjų ko-į^uf^° vertės), nes padidėjo Vakauzaitei, A. Kubiliūtei,
SOUTH BOSTON, MASS.
mitetą sudaro: Irena Ken-Miesto Susisiekimo Įstai- M. Bakšytei, L. Biknevičiūt
Draudžiame nuo polio, viso
tienė, valdybos pirm. Pau-■ &°.s nuotolis, pakeltos algos tei, G. Kuncaitytei P. Rač
General Parcel & Travel Co., Ine. t«i kių kitokių ligų ir nuo nelai U
la Ketvirtienė, Ona Varei-; teisėjams ir kt.
TELEFONAS AN 8-2805
kauskui, S. Kiliuliui,
S. ( 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040 <tt mių (ugnis, audra ir kt.) ..
kienė, Emilija Kiburienė,!
Visais
insurance
reikalais
«
Kalvaičiui, J. Jonaičiui, V. *
Dr. J. L. Pasakomis i
t
kreiptis:
Maiy Stiche, Regina Vai- Brightono Klubas nominuos tiučĮui..
»
| Įstaiga atdara:
i
Dr. Amelia E. Rodd Į
valdybą
čiulėnienė.
«
BRONIS KONTRIM
Ačiū 1S Lietuvos nese- Kasdien 9 A. M. 6 P. M.
i
OPTOMETRISTAI
Jnstice of thePeace—Constable
niai atvykusiai V. Šimkų- Šeštadieniais Š A. M. - 4 P. M.
♦
598
E.
Broadway
Lapkričio 25 d. susirin tei už dalyvavimą bankete
»
VALANDOS:
Sandaros moterų kortų
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
So.
Boston
27,
Mass.
kime
bus
nominuojami
val

vakaras
Ačiū radijo vadovams P.
Trečiadieniais ofisas uždarytas
Tel.
AN
8-1761
ir
AN
8-2483
dybos kandidatai. Pradžia 8 Viščiniui, J. Romanui ir
447 BROADWAY
Sandaros moterų kuopa vai. vak. Valdybos rinki- S. Minkui.
SOUTH
BOSTON, MASS.
TAUPYK DAUG $ $ $ $ JGSŲ KURO IŠLAIDOSE
ši šeštadienį, lapkričio 26 mai bus gruodžio 22 d.
Dėkojame
spaudai
—
gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
d. Sandaros patalpose (124 8 vai. vak.
Darbininkui, Tėvynei, Vie Turėdamas
Dažau ir Taisau
kai
įrengta
su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku
F St.) rengia kortų vakarą.
nybei,
Dirvai,
Draugui
ir
UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
► Lipdau popierius ir taisau*
Vis svečiai bus gardžiai Svečias ii Filadelfijos
ypač vietos laikraščiui Ke
A. J. NAMAKSY
e Namus iš lauko ir viduje. 4
pavašinti, bus vertingų do
leiviui,
kuris
spausdino
GERIAUSIAS
ALIEJUS
KURUI
f
viską,
ką
pataisyti
reikia,
Real Estate & Insurance
vanų. Rengėjos maloniai Praeitą penktadienį mū visus mūsų pranešimus ir
£
Naudoju tik geriausią
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ
sų įstaigoje lankėsi Anta
kviečia visus atsilankyti.
medžiagą.
409 W. BROADVVAY
nas Talačka iš Filadelfijos. vis skirdamas jiems geresnę
Pradžia 7 vai. vak.
24 Y’alandų nemokamas aliejaus pečių
South Boston, Mass.
JONAS STARINSKAS
Jis į Bostoną buvo atvykęs vietą.
220
Savin
Hill
Avė.
Ačiū Balfo skyriaus NorOffice Tek AN 8-0948
aptarnavimas visiems mūsų reguliarišsavo bičiulio Algirdo Jurė
Dorchester, Mass.
Paliko $49,000
woodo
pirm.
P
Tylai
ir
kiems aliejinio kuro kostumieriams
no, Havardo universitete
Tel. CO 5-5854
Brocktono
skyriaus
pirm.
1959 metaisBrocktone
besiruošiančio teologijos
M. Gofensui už talką.
mirusi 70 metų IzabelėTe- daktaro laipsniui, aplankyKetvirtis & Co.
Ačiū visiems, kurie tuo
45 DORSET ST, DORCHESTER
nukienė paliko $49,000. Tas ti.
—JEWELEfcS—
Charles J. Kay
ar kitu darbu, dalyvavimu
Naktį, Sekmadieniais ir šven/nrrt /» T9/1 f
paaiškėjo iš dabar teisme
Svečias užsisakė kitų me- ar aukomis prisidėjo prie
Laikrodžiai-Deimantai
LIETUVIS
tadieniais ŠAUKIT
O-ltV*
patvirtinto testamento.
i tų Keleivio kalendorių.
Papuošalai
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
mūsų banketo pasisekimo.
Plumbing—Heating—Gas—Oil
pagrindų.
-----------------------------------------------------Elektros Prietaisai
Jiems už tai bus dėkingi
1 Gazo šilimą permainyti $275
NEMOKAMAS
ĮKAINAVIMAS
Rūpestingai
taisome laikrodžius,
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA
ir tie vargšai, kuriais Bal
žiedus, papuošalus
Telefonas: CO 5-5839
NAUJOJOJ ANGLIJOJ
fas rūpinasi.

tynėse sutriuškino kryžiuočių galybę, kuri per 200 metų
žiauriu veržimusi Į Rytus siaubė ir naikino Lietuvą.

General Parcel
Company

Travel

sumokate.
Mums bus malonu suteik
ti atvykusiems visas reikia
mas informacijas siuntinių
siuntimo reikalu. Įstaiga ati
dara kasdien nuo 9 iki 5:30
vai. vak., ketvirtadieniais
nuo 9 iki 7:30 vai. vak. ir
šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai.
po pietų.

FORTŪNA FUEL CO.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

390 Vest Broadway, So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.
Iš rsuju rūbų, avalynės, medžiagų, maistu, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
i» SSSR muitą apmoka siuntėjas.

VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Bostoniečiai Worcėsterio
Lietuvių dienoje

Onos Ivaškienės vado
I.š toliau Muškite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik vaujamas
Lietuvių Tauti
tu sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. siuntinį perpakavę,
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.
nių Šokių Sambūris daly
Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
vauja Worcesterio Lietuvių
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel.
pa dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki dienos programoje lapkri
22 svarų siuntinius
čio 27 d.
I8TMG4 IJFTI’VIAK 4. KREIPKlTftS LIETUVIŠKAI
Toj pačioj programoj da
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
lyvauja ir solistas Stasys
,
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.
Liepas,
kuriam akomponuoSiuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki " vai. vak.. ketvirtadieniais nno
ą vai. ryto iki 7 vai. vak- ir ieitadieniais nūn R ryta iki 2 vai. po pietų.
Į ja komp. Julius Gaidelis.
VF.DUAS: JONAS ADOMONIS

12 MT. VERNON STREET!

Balfo Bostono Skyriaus
Valdyba

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

DORCHESTER 25, MASS. *

K The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistvs. išpildome gydytojų re
ceptiis ir iTrime vicus gatavus vaistus.
Tunme vaistų ir vitaminų persiuntimui Į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
.hi reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard. B- S.. Reg. Pharm.,
382a W. RROADMTAY. tarp E ir P gatvių. SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šven 1 a dien i ns. ir sekmad-

rrmiJimmirmmri!
MoooooeoMa
PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
TYČIOJE įvyksta pamaldos lie
niviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURfi
NAS.
A. Jurėnas yra Harvarde
universiteto doktorantas ir ver
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

Flood Sąare
Hardivare Co.
Saviaiakas N. J. ALEKNA
’ $28 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148
Benjamin Moore Dažai

Popieros Sienoms
Stiklas Langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

»

