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Tnunanas Bando Sutrukdyti i
Šen. Kennedy Kandidatūrą i

ABIEM SKAUDA

Kuba Nusavino
Naftos Valyklai

55-IEJI METAI

Kaina 10 centų

Kongresas Pertrauke Darbas
Susirinks Rugpiūčio 15 d.

Kubos vyriausybė perei
tą ftovaitę nusavino visas
- *
naftos valyklas krašte, ku
Buvęs Prezidentas Trumanas Viešai Klausia Šen. Kenne
rios visos priklausė užsienie Kongresas Nebaigė Savo Darbų, Išsiskirstė Konvencijom;
dy, Ar Jis Yra Pribrendęs Prezidento Pareigoms;
Vėl Susirinks Rugpiūčio 15 D.; Republikonai Nepa
čiams. Pirmiausiai buvo nu
savinta Amerikos piliečių
Šen. Kennedy Atsikerta; Trumanas Siūlo Visą
tenkinti, Nepatinka nė Demokratams, Bet Dar
pinigais įkurta Texaco kom
bas Nebaigtas; Posėdžiaus Rinkimų {karšty.
Oesėtkę “Gerų Vyrų,** ii Kurių Pasirinkti.
i
paniją, o paskui buvo nusa
vintos Esso ir Shell kompa Rusai Skubina Savo 86-tasis kongresas nesus» Buvęs prezidentas Harry ir 14 metų kongrese. Senanijų dirbtuvės. Dirbtuvių
S. Truman pereitos savaitės torius Kennedy mano, kad
Pagalbą Kubai liepos
T*^
. -1 1
vertė siekia virš 100 milionų
viduryje paskelbė, kad jis prezidentūroje reikia jauno
4 d., kaip norėjo ir
dolerių, o be to Kubos vy
atsisako nuo delegato pa- ir energingo vyro, o 44 meKubos vvriausvbė nerėmė turėJo PadaiYti savo darbe
riausybė yra skolinga toms mTnZ*.
reigų į demokratų konven- tai nėra jau ii tokia jauny-i
to pertrauk, partijų konvenei
bendrovėms keli asdešimt X valyklas
ciją ir toje konvencijoje vi- stė ir nurodė daugybę pa-'
« laikU;
milionų dolerių už išvalytą
siškai nedalyvaus. Kodėl jis vyzdžių, kur žmonės iki to
š
naftą (gazoliną) atvežtą iš jas), kurios diri>s vynausytą daro, jis žadėjo paaiškin- amžiaus jau buvo savo žybes žmonių žinioje. Bet kur^
tiktai Jki
Venecuelos.
ti spaudai šeštadienį.
miausius žygius atlikę. Ta
gauti
naftos?
šeštadienį spaudos atsto- proga paminėjo Jeffersoną,
Naftos valyklos buvo nu
rugpiūčio 8 d., o atstovų rū
vams Trumanas paaiškino, Napoleoną, Aleksandrą Disavintos lemiantis tuo, kad Tą klausimą Kubai paža- mai susirinks rugpiūčio 15
kad jis nenori važiuoti į dįjį ir net Kolumbą, kui s
jos atsisakė valyti rusų at dėjo isspręsti rusai kurie d neg jiems mažiau darbo
partijos konvenciją, kuri jau tame amžiuje jau buvo ir
Tai heliu kautynių Madride, Ispanijoj, vaizdas. Kai
gabentą naftą. Valyklos sa jau yra pardavę kubai ne- UKk
iš anksto yra taip paruošta, Ameriką atradęs,
ko, kad jos tini sutartis su maža. naftos ir žada dar | Paskutiniajame polyje
buliui i pečius/suvarė 3 ietis, jis supyko, ragais pas
Venecuelos naftos kasyklo-ldaugiau pristatyti. Jei Kuba'J(otlgresas p<mė
kad vienas kandidatas ne-j Žodžiu, H. S. Trumano
paudė matadorių ir metė jį aukštyn ka;p plunksnų.
mis ir tik tų kasyklų naftų g^ltu 1“ku negaus iš Ruj sumažinimų Kubos cuišvengimai bus išstatytas žodis kandidato nepaveikė,
Jam teks ligoninėj pagulėti, bet galėjo ir blo?'a u pasi
....
...
..
..
-------.....
sijos
naftos,
jos
pramone
ir
im rt0 ’
cuklaug
kandidatu. Tuo kandidatu Ar paveiks partijos konvengali valyti. Kubos vyriausy
baigti. Daugelyje civilizuotų kraštų tas “sportas" yra
būsiąs Massachusetts sena- ciją?
bė aiškina, kad ji užpirko žemes ūkis gali nukentetl. importo P\umažinimas S
visai uždraustas dėl jo žiaurumo..
ljk
jdenU>
torius John Fitzgerald Ken- Demokratų partijos kondaug naftos Rusijoj ir turi Rusai savo pažadus pildo
ir
tankenai
su
nisu
natta
—
.
,
r
,
nedy. Trumanas viešai kiau- vencija prasidės liepos 11
tą naftą išvalyti. Esą nišų
i v
•
i , •
• tz nuožiūrai, kongresas tik dahTsu SLpa^o
»
sė šen. Kennedy, ar jis jau- d. Los Angeles mieste. Lie Kongresas Atmetė
Senatorius Johnson nafta esanti pigesnė.
čiasi užtenkamai subrendęs pos 25 d. Chicagoje prasi.^TT. .. . .
’į xs jsvarovsniii išustymų,
Prezidento Veto Skelbia Kandidatūrą snen Denaroves vaiysia .r
Kiniją, kunos vienas tan:;kurie liko neužbaigti svarair patyręs perimti Amerikos dės republikonų partijos
priklauso anglams ir olanprezidentūrą sunkiose tarp- konvencija.
Kongresas pereitos savai- i Šį antradienį senatorius dams» 0
dvi valyklos kens Šiomis durnomis tol tyti na įstatymas dėl mipl*Utl • KuX “T. ^Us,sk“ nimaUnio uždarbio pakčlitautinės politikos apUnky- Šią savaitę jau daug deisdfcTexas pa^ęnkieaų,
tės
gale
atmetė
prezidento
L.
B.
John
B£i?f.k
I““* mo iki $1.25 ar $1.15^aip
bėse? TT. S.’ Truman pata- mokratų suvažiavo j Los
Amenkos vynausybe
dar
į. preveto
dėl
pakėlimo
uždarbių
siskelbia
kandidatu
.
....
galės
atiikinti
tankenus
t Uko nebafeU8 svaratyti
re senatoriui palaukti ir ne- 'Angeles miestą ir ten dabar pašto tarnautojams.
zidento vietą, nors niekas me °. nesaK.e’ KalP
K
«»uc„u
i
nuua:
Kubų? Jei
siveržti į prezidento vietą, {baigiama ruošt partijos plat- Kongresas pakele pašto ir iki šiol neabejojo, kad jis lePs > naV» amenk.ecių aliejui
į «gabenti 1 į turidaug
’’*?‘Į™38 de.’ ."'P*"1"’0?? L,
Savo partijai buvęs pre- forma,
mautos
uždarbius 77 su
su yra
yra aktinga
aktingas kandidatas,
turto nusavinimą Kuboje.
a|iejaus nep£ natves^ pensininkų sveikata,
tam
autojų uždarbius
ridentas Trumanas patarė
puse nuošimčius. Preziden-i Senatorius stipriausią kontrūks, bet jei ne—Kuba gali -ėmįmas ;r kiti U
nesileisti save suvaryti j už- Japonai Atmetė
tas
tą
įstatymą
vetavo
ir
kūrentą
turi
asmenyje
šen.
Kipro Sala Greit Jau
^tos badą.
| Paprastai
dužiųjų
darą konvenciją ir paminė-!
w
i
»
.
griežtais
žodžiais
išmetinėjo
J.
F.
Kennedy
iš
Massachujo, kad jis ir dabar stovi už
Maskvos protestą
n
k°nv«nci« prasidekongresui, kad jis neseka setts. Jei konvencijoj Įvyks BUS Nepriklausoma i Alžyro Derybos Dar
senatoriaus Symingtonkan- Japonijos vyriausybė pada nnkimų kampanija, ku
vyriausvbės patarimus ir užsikirtimas, tai svarbiau,
>T
......
...
didaturą o jeigu partija jo
galutinai. kariškos užkrauna ant iždo sunkių šiai tarp tu dviejų kandidaKipro sala šiomis dieno- NepajUdejO IS
n.tlera.oficiahai prasideda
neno.1, tai Truman pasiūlė iSąjungos sutaltj
Ameri- naštų be rimto pagrindo.
tų ir jei nė vienas negautų mis gauna nepriklausomy..
7rab?7arionalistu
P°
8Ve"'
dar deyymus vardus, is kuMaskva
,vM.
tės, bet tikrenybėj anks
T,-,'
„„.„daugumos.
tada
bus
ieškobę,
dėl
ko
jau
seniai
buvo
!
Tuoj po prezidento veto daugy™^
nų partija gali pasinnkti ir nimą sutrukdyti, juo labiau
mas kuris kitas kandidatas, susitarta, bet nepriklauso- atstovai tai esi su prancūzais čiau. Šiais metais pačiame
išstatyti tinkamesnį kandi kad ir pačioje Japonijoj bu kongresas daugiau kaip 2
mybės suteikimas buvo ati-, dėl ,karo paliaubų derybų rinkimų kampanijos įsisiū
trečdaliais
balsų
prezidento
datą, negu šen. Kennedy.
dėliojama iki anglai ir Ki-,Padėjimo. Po kelių dienų bavime kongresas dar tu
vo nemaža balsų prieš sutar
Paminėtųjų galimų kandi ties patvirtinimą. Maskva veto atmetė ir. algų pakėli
pro salos būsimoji valdžia Patarimų arabų sukilėlių rės svarstyti politiniai jau
IŠLIKO GYVI
datų tarpe yra šen. L. B. protestavo prieš kariškos mo įstatymas įsigaliojo.
susitarė dėl kariškų bazių delegatai išvyko į Tunisą trius įstatymus.
Johnson iš Texas, kongres sąjungos sudarymą ir gra Ginčas dėl pašto tarnau
davimo anglams Kipro salo- duoti raportą, kaip jiems
monas Chester Bowles iš sino, kad Japonija save tojų algų pakėlimo jau se
je. Ir bazių davimas buvO|S®ke^ susikalbėti su pran- Republikonai Turi
Connecticut, gubernatorius stato pavojun susidėdama niai tęsiasi. Vyriausyė siū
seniai sutartas, bet kai pri-lcu^a^®* , ,
x
_ .
Savąjį ‘Trumaną’
Meyner iš New Jersey, se su Ameiika į karo sąjungą. lė, kad kongresas pakeltų
iėjo prie praktiško sprendi-j Grizus delegatams i Tum
natorius Clark iš Pennsyl Japonijos vyriausybė gana ir mokesnį už pašto patarino, kur bazės bus ir kiek są Alžyro sukilėlių vyriau
Demokratų partijoj buvęs
vanijos, šen. McCarthy iš šiurkščiais žodžiais paprašė I ravimą, bet kongresas tą
jos bus didelės, pasireiškė sybė paskelbė, kad ji dar
prezidentas
Trumanas kiek
Minresotos, šen. Jackson iš rusų nesikišti į Japonijos prašymą tik dalinai teispilnuomonių skirtumai ir todėl nesiųs taikos derybų delega
Washingtono valstijos, šen. vidaus reikalus ir patarė ru- dė, paštas vis dar duoda
cijos į Paryžių, kol prancū- sudrumstė ramybę savo pa
ėjo derybos.
Gore iš Tennessee, guberna sams laikytis jų seniau ja- nuostolių, o pakėlus tamau, Galų gale klausimas su- j2?? nepažadės su ta delega- sisakymu prieš šen. John F.
torius Freeman iš Minneso- ponams padarytų pažadų tojų algas nuostoliai dar
tartas, Lieka dar išsiaiškin-iclJa skaitytis, kaip su Im Kennedy kandidatūrą.
Kiek panašiai ramumą
tos, gubernatorius Collins iš dėl taikos sutarties pasira- labiau padidės.
ti kai kurie klausimai tai p
2m0n'li delegacija, kuFloridos.
Kipro graikų ir turkų,
į•« galėtų daryti savo pareis- ir republikonams drumsčia
šymo ir kitų dalykų.
i
-------------------------H. S. Truman sakė, kad
tie klausimai nepriklauso- k’1??8, spaudai, tartis su ra New Yorko gubernatorius
šen. Kennedy kai kurie per ko, kad daugiau į rusų pro- Amerika Sumažins .
mybės suteikimo nebeužtęs. yalsiais politiniais kaliniais, N. Rockefeller. Jis dabar
daug karšti šalininkai ver testus iš viso nebebus atsa- t\.UOOS VUKTOUS DlZUl
____________________
kūne yra laikomi prancūzų vėl priminė partijai, kad nu
matomasis partijos kandi
bavo delegatus už Kennedy koma.
kalėjmuose ir t. t.
--------visokiais spaudimais, nors Savivaldybių rinkimai Ja- Amerikos kongresas jau
Laisvame Kongo
i Bet arabli sukilėliai du- datas prezidento vietai dar
nesuformukr. o aiškios ir vi
paties senatoriaus jis dėl ponijos kai kuriose vietose, priėmė Įstatymą, pagal kuPirmosios
Riaušės
suomenei priimtinos prog
to nekaltino.
aiškiai parodė, kad japo- rį prezidentui duodamą teiramos.
Trumano pasisakymas ir nai visai nėra jau taip prie- sė sumažinti cukraus įveži. t
li bet kada vėl prasidėti.
Gubernatorius sako, kad
Nepnklausomoje
Kongo,
Tuo
tarpu
ir
karas
tęsiajo paaiškinimas į spaudos šingi karo sutarčiai su mą iš Kubos. Kaip greitai ir
respublikoje
jau
įvyko
pirtoliau
republikonų partijos vadai
atstovų klausimus sukėlė di Amerika, kaip opozicija kiek prezidentas tuo istatymos
piliečių
riaušės,
kurias,
_________________
nenori
varžytynių konvencidelio susidomėjimo. Bet pa tvirtino. Už sutartį stovin- mu pasinaudos, greitu laiku
policija šautuvų kulkomis CHRUSCIOV AUSTRIJOJ I joj ir nori viską atlikti ra
lyginti mažai kas mano, kad čios partijos gavo tiek pat pamatysime. Laukiama jau
nuramino.
10 žmonių riaušė--------—
* ’
miai
jo pasisakymas paveiks balsų, kaip ir seniau.
nepoilgo, kad Kubos cuk
se
žuvo
ir
20
buvo
sužeisti.
Sovietų
Rusijos
diktatopartijos konvenciją, kaip
rus nebeturės privilegijuotos
Riaušės ar demonstraci- rius Chruščiovas dabar lan- ANGLIJA PROTESTUOJA
nepaveikė ir 1956 metais,
NAUJA VĖLIAVA
padėties Amerikos rinkoje.
jos
kilo dėl to, kad viena kosi Austrijoje, kur jis palykada Trumanas rėmė Harnegrų giminė pasijuto nu- ginti dar mažai tesikolioja Anglijos vyriausybė pa
Kubos vyriausybė grasina
rimaną, o konvencija parin Liepos 4 d. Amerika gavo
skriausta
beskirstant mini- prieš Ameriką ir kitus Va- siuntė Kubai griežtą protes
naują vėliavą su 50 žvaigž- nusavinti visus amerikiečių
ko kandidatu Stevensoną.
to notą dėl nusavinimo An
Pirmadienį šen. J. Ken džių. Tūkstančiai naujų vė- turtus Kuboje, jei cukraus Kažkokie piktadariai mėgi sterijas ir pareikalavo su- karu kraštus.
no
nužudyti
Venecuelos
-darjli atskirą provinciją, Nikita pasakoja austram, glijos ir Olandijos kapitalinedy atsakė į H. Trumano liavų buvo iškeltų ivairio- įvežimas iš Kubos į Ameriklausimus ir abejones. Se se miestuose, nors nėra nusi- ką aukštesnėmis negu pa- prezidentą Romulo Betan- kur jie patys galėtų save kokie jie laimingi yra kai stams priklausančios naftos
natorius pasisakė jaučiąs žengimas iškelti ir senąją saulinės rinkos kainomis bus court. (viršuje), bet nepa valdyti. Lumumbos vyriau- gali dėka Sovietų Rusijai valyklos Kuboje. Kubos re
pasiruošęs prezidento dar 48 ar 49 žvaigždžių vėliavą, sumažintas. Pusė Amerikos vyko—jis buvo tik lengvai sybė į šitą reikalavimą at- gyventi neutralūs tarp So- voliucinė vyriausybė nusa
vino valyklą todėl, kad ji
vietų ir Vakarų.
bui ir manosi turįs užtenka Amerikos paštas Hawa- piliečių turtų Kuba jau nu- sužeistas. Sužeistas ir vi sake kulkomis.
Munongo giminės negrai Žmonės rusišką svečią nesutiko valyti rusų naftą.
mai patyrino, nes 18 metų juose liepos 4 d. išleido nau- savino ir nebesustos pusiau- daus reikalu ministeris >jen.
Jose
Iyopez
Henriųuez
(apa

žada ir toliau tęsti kovą už pasitinka mandagiai, bet be Kuba dabar pešis ir su angjau tarnauja kraštui—4 me- ją pašto ženklelį su naująja kelėje. Todėl amerikiečiai
čioje).
savo
autonomiją.
jokio entuziazmo.
lais, ne vien amerikiečiais.
tus karo laivyno karininku 50 žvaigždžių vėliava
neišsigąs tų grasinimų.
t

Puslapis aitras

neišmanėliui aišku, jei net 9
kartus sakysi, kad Stalinas
—blogas, tikras žvėris, bet
tik vieną kartą tegu ir vos
girdimai pridursi, “et jis ne
Pereitą savaitę Sovietų Sąjunga ir jos keturi sateli
toks jau juodas velnias, o
tik mes jį tokiu piešiam,”
tai Ženevoje nutraukė nusiginklavimo derybas ir išėjo iš
nuskambėjo. Jis pradžiugi
tai visa jūsų antibolševikinė Rinkimai
derybų posėdžio galvatrūkčiais, nesiteikdami net pasi
no republikonus, o demok
propaganda jau lieka be
klausyti, kokius pasiūlymus Vakarų valstybės norėjo pa
vertės; deja, to tartum ne Kitą savaitę, liepos 11 d. ratų eilėse gal ir paskatins
daryti prie Chruščiovo paskutiniojo “plano” dėl nusigin
mato pati “Tėv. Žiburių” re Los Angeles, Calif., mieste delegatus rimčiau pagalvoti.
klavimo. Sovietų bloko valstybių delegatai pasielgė
dakcija su savo teologais. Ir pradeda posėdžiauti demo- Gal?
taip, kaip gali elgtis tik neatsakomingi žmonės, kuriems
mūšų veiksniai, kuriuos gi į kratų partijos konvencija,
net paprastas padorumas derybose yra neprivalomas.
veda geri katalikų vyrai.i kurios svarbiausias uždavi- North Dakotoj
Nusiginklavimo derybos Ženevoje vyksta jau daug
kaulydami net našlės skati nys yra išstatyti partijos
mėnesių. Jos buvo pradėtos po to, kai Chruščiovas, besi
Pereitą savaitę buvo vie
ką dėl lietuviškų radijo va kandidatus į prezidento ir
lankydamas Amerikoje, Jungtinių Tautų organizacijoje
landėlių, kad parodytų pla- viceprezidento vietas. Be to, no senatoriaus rinkimai N.
čiau
bolševizmo pavojų, nu- -partijos konvencija pnima Dakotos valstijoj. Rinkimai
pasiūlė ”tuoj pat ir visiškai nusiginkluoti.” Derybose da
davė, lyg tartum nemato, ką rinkiminę platformą, kuri įdomus tuo, kad rodo dide
lyvavo 5 Vakarų valstybės ir 5 bolševikiškos valstybės.
tikrų katalikų spaudoj, po betgi į partijos politiką kon- lį farmerių nepasitenkinimą
Tokia nusiginklavimo konferencijos sudėtis buvo vadi
pat jų nosimis, rašo A. Šal- grėsė maža teturi įtakos ir Eisenhowerio administraci
nama sudaryta “lygybės principu,”—5 nepriklausomos
Čius, tiesiog varydamas jų j yra daugiau lango papuoši- jos farmų politika.
Vakarų valstybės ir Sovietų Sąjunga su keturiais savo
N. Dakota yra republiko
darbą į priešingą kryptį, ^mas, ne politikos kelrodis.
satelitais. Tokios “lygybės” reikalavo Maskva.
Liepos
25
d.
Chicagoje
nų tvirtovė, demokratai ten
Bet išvados tegali būti liūd
Birželio pradžioje Maskva, prie savo pirmojo plano
susirinks
republikonų
par

tik retkarčiais išsimuša į
nos, kai norima ylą maiše
pridėjo kai kurių pagerinimų, kurie Vakarų valstybėms
paslėpti Ir kai “Tėv. Žib.” tijos konvencija, kuri, kaip pirmą vietą ir kaip tik perei
atrodė gana svarbūs. Rusų naujuosius pasiūlymus Vakaskaitytojų dauguma sau jau atrodo, išstatys viceprezi tą savaitę ten buvo vienas
įų penkiukė svarstė ir nutarė iš savo pusės padalyti kai
net “metų herojum” išrenka dentą Nixoną partijos kan toks “retkartis.”
kuriuos siūlymus. Nutarė padaryti, bet nepadarė . .. Ma
N. Dakotoj rinkimus lai
probolševikiškai keistų ori didatu prezidento vietai.
Ghana ambasadorius Jungtinėse Tautose Akx Quaiskvos sprendimu, visos penkios bolševikiškos delegaci
entacijų žmogelį, tartum, ta- Atrodo, kad ir demokra- mėjo liberališkas demokra
son Sackey viename New Yorko naktiniame klube mė
me -nieko blogo nėra,” tas (tų partijos konvencija jau tas Q. Burdick, o republikojos, padariusios savo “deklaracijas,” kad Vakarams rū
gina pagauti modernaus džazo taktą.
terodo, kaip giliai spėto už- Jiį anksto yra apspręsta ir nas gubernatorius J. E. Da
pi daugiau šnipinėjimas, kaip nusiginklavimas, iš dery
nuodyti kai kuriuos skaity- vienas iš kandidatų į kandi- vis pralaimėjo. Tiesa, dar
bų posėdžio išbėgo. Taip ir pasibaigė vienas nusiginkla
tojus per katalikų leikraštį j datus, sen. J. F. Kennedy, bus balsų skaitymas iš nau
vimo derybų tarpas.
su tokiu dargi skambiu var- Į viešai giriasi turįs konvenci- jo, bet taip ar kitaip repu
Kada ta “išgiliavimo” komedija vyko, pirmininkavo
jos delegatų at tik ne dau blikonų tvirtovėje demokra
deryboms lenkų delegatas M. Naszkowski. Jis niekam iš Kas atsitinka, kai klerikalų kairė nežino, ką daro kleri du. Bet kai vos tas pats A. gumą savo pusėje, o todėl, tes pasirodė stipresnis dėl
Šalčius, net po tiek metų,
vakariečių nedavė balso ir leido kalbėti tik “saviškius,”
kalų dešinė; Bolševizmo mėgėjas kuniginių laikraš
dabar tik vieną iš tų savo girdi, nėra abejonės, kad jis to, kad farmeriai nusigręžė
o kai tie atkalbėjo savo potierius, posėdi nutraukė, kepu
čio čempionu išrinktas; Dvokia, bet patinka.
“raštų” įšmugeliavo į “Dar ir bus išstatytas kandidatu. nuo republikonų.
%
res ant galvų ir marš pro duris. . .
Jei N. Dakotos farmerius
bą,” jau štai pranciškonų
paseks kitų valstijų farme
Prancūzų delegatas Julės Moch išeinantiems bolševi- į “Keleivis,” be abejo, ge- pakliuvęs; anaiptol. A. Sai tėveliai lyg nubudo iš gilaus Trumano bomba
riai,
republikonams gali bū
kų delegatams dar spėjo pasakyti mažą pamokslėli. Jis rai padarė demaskuodamas čius yra senas “Tėv. Žibu- miego ir—vienu plunksnos
šeštadienį liepos 2 d. bu ti šių metų rinkimai gana
sakė: “Tai yra skandalas! Tai chuliganizmas! Koks be- A. Šalčių, nesusitupėjusį rių” “kolumnistas,” net nuo brakštelėjimu, nusikrato A.
vęs
prezidentas H. S. Tru- karšti ir nemalonus.
gėdiškas spektaklis! Jei tai yra jūsų demokratijos rūšis, klerikalų rašeivą, nes, štai, 1949 m. rašąs apie viską. To Šalčiaus, tą kataliką įratai aš galiu pasakyti tiktai, kad ji yra ‘puiki’!”
[dabar. jau pranciškonų laikraščio redaKcija, (kuno- šydami tiesiai į socialdemo- man metė bombą į senatoTaip Julės Moch “palaiminti” Sovietų Sąjungos, Len- “darbininkas,
apsimesda- je sėdi net du teologijos kratų sąrašą! Kodėl ir, riaus Kennedy rinkiminį Afrika žygiuoja
burbulą ir bandė jį išsprgkijos, Rumunijos, Čekoslovakijos ir Bulgarijos delegatai ™aslyg nebežinąs tiknj fak-.daktaru.!) be abejo, aukšta. kam?
Afrikoje pereitą savaitę
O betgi tai nė viskas! dinti. Ar tas jam pasiseks,
išginavo is m®gmn>ayi®o konferencijos. .
*
^demokrate Tefey- per 10 metų je raštus talpidaug
kas
abejoja.
Esą,
sen.
gimė
net keturios naujos resi Prieš A. Šalčiu dar įr kitas
Pne prancūzų delegato nuomones apie bolševikišką bėg yardu> tebug ČJa leista na kaip neva labai svarbius •buvo daug gudresnis rašei- Kennedy rinkiminė mašinai publikos. Trys buvusios ko“demokratiją” ir Maskvos diplomatišką chuliganizmą, paklausti gerbiamųjų tėve-'į pirmą, ar antrą puslapį, Įva Vytautas Š., tikras suktų taip sumaniai dirbo, kad da- Jonijos—Kongo, Somalija ir
nėra kas pridėti. Tai yra Nikitos Chruščiovo lygio diplokokj jje dabar sau su-Į Viskas būtų gerai, bet tas įžodžių meisteris, kuriam bar jau per vėlu senatoriaus Madagaskaras—gavo neprimatija, kokią jis parodė ir niekindamas Amerikos prezi- manė stebuklą padaryti,A. Šalčius, besėdėdamas pa- “Tėv. Žiburių” redakcija kandidatūrą sutrukdyti. Ar klausoraybę, o Ghana, jau
dentą. Aukščiau juostos ir diktatoriams nėra lemta iššokti, tartum galima atversti per saulinio masto politiku, ėmė per ilgus metus leido skelbti tei tikrai taip, parodys tik keli metai nepriklausoma,
pasiskelbė respublika, nors
O kas toliau? Kadangi muštis niekas nenori ir prie vieną naktį į “cicilikus” jų piršti bendradarbiavimą su jo be galo ištąsytus pliauš konvencija.
esamų ginklų negali, tai ir su Maskvos Nikitomis vėl rei-! pačių kataliką žmogų po to, j bolševikais, cukrumi pabar- kalus, kad “ir virš kolchozo Sen. J. F. Kennedy turi iš Britų Tautu Bendraomekės sėsti prie stalo ir bandyti kalbėtis dėl nusiginklavimo, kai šis ėmė visiems jau per- . stytą ir iskamšytą jo paties čiulbia veversys,” arba pri liberalo vardą. Bet dėl jo li- nės nepasitraukė,
Rugsėjo 20 d. susirinks posėdžių JT seimas, ten ir bus ^.au^
savo nesiliaujan- iminkstais įžodžiais. .
e sidengus ištraukomis iš bi beraliskumo daug kas teisin- į Šiais metais dar kelios
vėl proga chuliganiškos diplomatijos nutrauktas kalbas ^1U m^skvimų tiesų atra-j
ai,
,
v j «*r blijos pasakoti politines ne gai abejoja. Senatorius yra kolonijos Afrikoj gaus ne
.
.. x. o,i• i•
x • dimu bei skelbimu.
.visiems, juo labiau, kad “T. sąmones ir vis tokias, kad parašęs knygą apie kai ku- jpriklausmybę ir jų skaičiuj
dėl nusiginklavimo atnaujinti. Su kokiu pasisekimu, ta. ( Jei
faktai; 2iburių>-čempionas taip ra- iš jų tik Maskvai buvo nau rių Amerikos įstatymų lei- svarbiausia bus Nigerija.
jau kita istorija.
'i “Tėviškės Žiburių” Nr 21 1 šo jau treti metai savo sa- dos. Ir tom autoriui “T. Ž.” dejų drąsą ir būdo tvirtumą, Europos valstybių koloni
i(541) 3 puslapy rašoma: j vairinėse apžvalgose, o jo redakcijos geri dėdės buvo nes- jie drįso priešintis gat jų likvidacija Afrikoje vyk
vės spaudimui ir savo pažiū sta galvatrūkčiais ir įdomu,
“A. ŠALČIUS—DAUGIAU- produkcija 50 straipsnių atidarę visas duris.
j ŠIA BALSŲ GAVĘS LAIK- per metus! SocialdemokraKova su tokio plauko pa ras gynė nežiūrint jų nepo kad kiekviena nauja Afri
ra
RAŠTININKAS,” (atsieit, tams jie ten ne tik nėra joks razitais yra nelengva, ypač, puliarumo. Knygą įdomu kos valstybė norėtų būti lyg
----------------jų konkurse) atrenkant, gir- draugas, gi net priešingai, kad jie nėra nei kvaili, nei skaityti, bet pats senatorius ir centras, apie kurį spiestų
JOKUBKA įSISMAGINO voje jis nematė, o todėl ir.di, “10 ryškiųjų mūsų laik- atrodo, kaip žmogus iš kitos naivūs, o biblijoje, netin Kennedy, kada reikėjo aiš si kitos Afrikos iš kolonialidėkoja Nikitai ir Stalinui, raštininkų, kurie labiausia planetos, neretai juos pašai gint, galima rasti citatų vi kiai pasakyti dėl “makartiz- nės priespaudos ištrūkstan
Komunistų “Vilnies1' re
S. Jokubka paeina iš kaž buvo mėgstami ir laukiami piai užkabina, pašiepia. sokiausiam reikalui, tik ne mo” taip ar ne, pasirodė vi čios tautos ir giminės. To
daktorius S. Jokubka rašo:
Bet, tenka labai stebėtis, ko tingėk parankioti. Po kelių, sai
. ne. toks jau drąsus ir pa- kiu centru siūlėsi būti Gha
“Nebėr Lietuvoje vyžų, medi kur nuo Panevėžio. Teko; 1959-60 m.” Taigi, tas karšdėl gi ‘nieko nemato’ patys metų, tačiau, didysis filibu- .selepę nuo viešumos su sa- na, vėliau buvusi prancūzų
^“
būti
mu arKių
. . "ptai'n^khu
. r-iim neuaieKnu ,
. “.buržujų
— - .laikais
, ,,” .takošis
... - yra neginčijamas
. ,,
ir vargo buržuazijos valdymo bet
lr medinių arklų j Teviskes Žiburių cempio- katalikai, jie tyli keistai, steris nutilo, tartum, ikritęsi™ Paz'ur0I’’> JC1 Jas turėjo, kolonija Gvinėja, o dabar
tartum nebesuprasdami, kas j vandenį. Tautiečių būrys Pasirodo, kad vienas daly- ir Kongo peršasi į vadus . ..
draumetai nuėjo užuomarštim ir nie- neteko matyti. Jei mūsų mas. katalikų- .mokslo
....
, . _.
Kol kas vyksta Afrikos
tik kraipo pečiais,
kad daugiau nebegrįš. Gyveni- gnesnos akys nematė tokių gijos organo, leidžiamo bei.čia darosi,
peciais, sako, ikas y>^ kalbėti apie drąsu
mą
priešinantis
gatves
spau

balkanizacija,
o vėliau gal
Tiesa, negalima nutylėti, mat, atsiranda priemonių
mo lygia kyla, laimėjimas seka dalykų prieš 35 metus, tai redaguojamo Toronto, Ont.,
Jonas Matulionis, buvęs nutildyti liūliorių su per dimui ir visai kitas reikalas sulauksime federacijų, są
laimėjimą, naujas žmogus auga. kaiP
galėjęs Jokubka senojoj klebonijoj,
Kad nepadarytumėte to VLIK’o pirmininkas, puolė daug plačia burna, nors re yra tokį drąsumą gyvenime jungų ir kitokių vienijimosi
šviesus komunistinis rytojus ! Juos dabar matyti.
pasireiškimų.
praktikuoti.
liau klaidos, jis nėra ten už tai “Tėv. Žiburius,” pri
aušta.
i Jis sako, Lietuvos sengal- naujokas, ar tik atsitiktinai lygindamas “Liaudies Bal dakcija ir nieko nedaro, Sen. Kennedy yra milioe
kad sustabdytų gyvybinių
nierius,
jo
tėvo
turtas
sie

"Lietuva nebeemigracijos ša- vėlės ^beverks išleisdamos
sui,” o pati A. šalčių aštriai tautos problemų profanavi
Kuba konfiskuoja
kiąs 250 milionų dolerių ir
lis. Joje vyksta didelio erdvaus -ato vai usii Brazilijos gypuolė “Draugas” Chicagoje, mą ir užliūliavimą.
Pereitą savaitę Kubos re
socialistinio rūmo autvba. To- vatynus, j Argentinos pam- galveles motinos buvo gabe vadindamas jį net preten
Bet dėmė “T. Žiburiams” tėvas kam tai gyręsis, kad voliucinė vyriausybė pada
kio rūmo, kuriame kiekvienam P3?
įvijos salvas. Jo- narnos įs Lietuvos .
dentu į Bimbos-Mizaros so paliko, be abejo, neišdildo- jo vaikas bus Amerikos pre
rė naują “pažangą” ameri
Lietuvos sunni ir dukrai užteks kubėlls Pasakė svent«
T /»kubka džiaugiasi, kad sto įpėdinius. Bet rezultatai mai, net pirmiau nei prasi-. zidentu.
.. . ..
TZ . Rinkimų
,
...kam- kiečiu turtų nusavinimo sri
vietos, oro ir šviesos.
Bet Jei Lietuvos jauni žmo- Lietuvoje nebera vargo ir buvo visai menki : “Tėv. Ži dėjo A. šalčiaus afera, ku- PanlJ°? .
m,ll°"3!
“Motulei sengalvėlei niekad į nės važiuoja į Kazachstaną bėdų. Bet jis nepasako, kiek burių” redakcija arogantiš ris, iš esmės, menkas nepri- F"813.1 k3,beJ0 per PU'k,'al tyje. Trys gazolino valyklos,
daugiau nebereikės verkti savo Seiliaus nuimti,, aiba Į Te- Lietuvoje yra darbininkų, kai pamokė Matulionį ne lygstamo Vytauto š. gizelis. !0r«3n;2u0t3 pro pagandos dvi amerikiečių ir viena an
sūnaus. išvykstančio i tolimos į11111 "^au Magnitkos staty- uždirbančių mažiau 600 ru kišti nosies ne į savą biznį,
Be abejo, religijos čia nie-P“3“^3^ k3' glų ir olandų buvo perimtos
žinion. Viso
blių
per
mėnesį
ir
kiek
yra
1
kas
nepuola, nei tikinčiųjų 't3’*?.b3znycl03
P£ vyriausybės
Brazilijos kavos plantacijas, ar!*1’ Lietuvos sengalvėlės vis
(atsieit, jis nieko neišma
kolchozininkų, kurie už dar nąs), o A. šalčius palikta Ir.t.nkn rZ; ti“, civ.u,,. šnabždų propagandai. Be Kuba užgriebė apie 150 mi
j Argentinos pampas, ar i Ka dar šluosto asaras. 0 kai
badienį gauna 1 rublį ar pu vėl to laikraščio kolumnistu, katalikų. Bet tiesa reikalau to, daug kas mano, kad sen. lionų dolerių vertės turtą ir
nados miškus ieškoti darbo ir sengalvėlių vaikai eina i ra
ja pasakyti, kad tam tikri
sų armiją tarnauti Klime, santro ir javais apie kilog leidžiant jam ir toliau rek katalikų vadai puikiai reli Kennedy dar yra perjau- apie apmokėjimą net neuž
duonos . . .”
-v.-tiMifflM Vladivostoke, Užkaukazy, ramą javų maiščtų s upelais. lamuoti p r o b o lševikišką giją ir biznį suplaka į vieną nas ir neturi reikalingo pa siminė. Aliejaus valyklos
Taip džiaugiasi rusiško 1 ar kur nors už Uralo žemės ramą javy maišytų su pelais. “bendradarbiavimą,” o čityrimo, kad galėtų sėkmin buvo konfiskuotos todėl,
blyną.
Kad
ne
visada
daug
bolševizmo įsigalėjimu Lie- galo, Lietuvos motinoms vis Po Stalino pragaro ir po kagiškį “Draugą,” atsikerši- iš to naudos Lietuvai, ar gai stovėti priešakyje milži kad jos atsisakė valyti iš
tuvoje S. Jokubka. Jis jau dar širdį skaudą, nes neži- karinių bėdų gyvenimas ir jimui, net išvadinant “histe- pavergtai tautai, deja, tik niško krašto nelengvoje Sovietų Rusijos atvežto naf
tą, o jos atsisakė todėl, kad
lieja džiaugsmo ašaras dėl no, ar jų vaikeliai sugrįš Lietuvoje šiek tiek pasikėlė, riška spauda.”
aklas gali nematyti. Ir aki- tarptautinėj situacijoj.
Trumanas kiek panašius turi sutartis su Venecuelos
greit įvykstančiu 20 m. su sveiki ir gyvi, ar gal kur pa bet iki joktibkinių keptų ba Kaip suprasti A. šal vazdoje “T. Ž.” liūdno var
kaktuvių, kai Lietuva buvo siliks klaidžioti ir laimės landžių dar taip toli, kad čių, kaip bepateisinti ji ar tą ao su šalčiais ’širvvdais de- samprotavimus ir norėjo pa- aliejaus kasyklomis valyti
’ rv^1,1 .. .tiekti demokratų konvenci- tik iš ten atgabentą naftą.
įjungta į Sovietu Sąjungą. ieškoti svetimo i šalelėj . . . tik melagis gali pasakoti to katalikų laikraštį, kuris nai ra visu nmtumn
paklausti:
Uncijos de- O kas toliau? F. Castro
S. Jokubka “Lietuva ma- S. Jokubka proklamuoja, kias pasakaites apie “auš viai įsipainiojo į probolše- “ponai, ar jau norite ir vėl
tė,“ jis gi ten buvo. Lietu- kad Lietuva “nebeemigraci- tantį” medaus ir kisielio gy vikinių intrygų pinkles, ir po senovei matuoti savo vei legetus apsigalvoti ir išvar žada tęsti konfiskavimus ir
net žada vinis iš amerkievoie jis matė “biurokratą jos šalis,” bet jis nepaaiški- venimą.
tai savanoriškai, bet didieji kėjų naudingumą Lietuvai dijo 10 kitų kandidatų, ku čių batų padų konfiskuoti!
ant biurokrato ir ant to biu- na, kokiu būdu 150,000 lie- Bolševikų melas yra- visai katalikų šulai bei jų vedami tik pagal jų sugebėjimą vik rie visi, jo manymu, yra
rokrato dar biurokrato.” bet tuvių dar dabar gyvena to- nereikalingas. Jei Lietuvoj veiksniai—dar tebetyli lig riai sukalioti tarp pirštų ro daugiau verti sėdėti prezi- Smarkus vyras, kalbos nė
ra, bet koks to visko tikslas?
dento kėdėje.
“Vilnies” skaitytojams apie limose Rusijos tolybėse? Ir [gyvenimas gerėja, Ameri- šiol, tartum, laiko buvo tam žančių?”
Buvusio prezidento Tratą negi pasakosi Užtat “vv- kaip jie ten pakliuvo? Jo- ^kos lietuviai tą tuoj sužino, permaža. O žalingas darbas
J.
mano pasisakymas plačiai
žų ir medinių arklų” Lietu- ^kubka negirdėjo, kad ir sen- (o melais dantų neužkalbėsi. palikta progresuoti; juk ir
Teisybe* Mylėtoja*
AMBASADORIUS IR DtAZAS

Skandalas! Chuliganizmas!

Dievui žvakė, velniui kačerga
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KAS NUO NEVEIKIA

TO NIEKAS NBPB1K1A

KAS SKAITO.

trekai

KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

je Crossfielde bus gegužinė
su užkandžiais ir gėrimais,
o meninė dalis ir šokiai bus
NEW BRITAIN, CONN. sprogo dažų pripiltos bomVisokio* žinios
Pr. Lavinskas ir kiti
Lenkų salėje.
-------bos, kurios apdrabstė jo na83 metu. emu A. Žilin..lb.rook!ynAečiai “«»vial pa
Kviečiame visur ko gau
Pabėgo
ii
kalėjimo,
mus ir automobilį.
lu. buvo saukęs visai
siau dalyvauti ir tuo būdu
bet pagavo
tuvių tarpe dirbusio, so*
padėti mūsų visų ryšius sus
Pr. Naunčikas
bereikalingos viešniosrplaucialistinę mintį purenusio
tiprinti.
Antanas J. Velička, 52 m.
čių uždegimo. Savo ir Skei
J. Glavesko, dabar jau keli
Calgary
L.
Bendr.
valdy

amž.,
už pasikėsinimą ant
vio pastangomis toji nelem
metai Floridoje gyvenančio.
bos
vaidu
siuvėjo gyvybės Hartforde WATERBURY ,CONN.
toji “viešnia” buvo išgyven
Sako: išvyko į šiltus van*
buvo nuteistas kalėti nuo 4
dinta. Dabar A. Žilinskas denis ir ten sutirpo. Net
M. Leščinską*
iki
25 metų. Tai geras Lietuvių Klubo gegužinė
jaučias smagiau, kaip gerą
laikraštyje žinučių nepara
“paukštis”, jis yra net- Lietuviu Piliečių Politinio
“mūšį” laimėjęs.
MIAMI. FLA.
šo. O štai jį Floridoje susi
Sing-Sing kalėjime Niujor- Klubo gegužinė bus sekmaJo vienmetė žmonelė taip rado pedagogai Valaičiai,
ke sėdėjęs 10 metų. Pasku- dienį, liepos 17 d. Belleview
pat buvo tumpam laikui seniau Brooklyne, o dabar
Mūsų ligony*
tinę bausmę jis atliko We- parke (36 Lakewood Rd.).
priblokšta, dabar jau jau Chicagoje gyveną, ir aplan
Gegužinė bus net jei ir be
Keleiviečiui J. Stevenso- dersfield kalėjime.
čiasi tvirčiau.
kė, kelioliką dienų pas jį
nui buvo padaryta opera sėdėdamas jis laikė s i tus lis, nes ten yra kur nuo
viešėjo.
•**
cija, dabar jis jau namuose labai gerai, to dėl sargyba j0 pasislėpti.
Vasarai išaušus, kaip ir
J°nas Valaitis
sveiksta, žada važiuoti į į jį mažai dėmesio tekreipė. ( Grieš geras Exie Rudaičio
visur kitur, taip ir Brook- “ z,mona ““P Pat b“v0
šiaurę pas dukterį k* sūnų. Daug kartų jam skirdavo orkestras, bus skanių už
lyno lietuvių visuomeninis užsukęs pas Glaveskus Flo
Linkiu jam sugrįžti visiškai darinis už kalėjimo ribų. kandžių ir gėrimų. I geguridoj.
Spėliojama,
kad
po
Taip buvo ir tada, kada jis žinę yra pakviesti ir miesgyvenimas gerokai apmirš
sveikam.
tų
atsilankymų
J.
Glavesta. Tai skaudžiau pergyvena
Negaluoja ir Swolkinas. pahėgo. Tada jam buvo to aukšti pareigūnai. Klubo
kas
pradės
visuomenėj
ir
pavęsta piauti žolę už ka-( valdyba kviečia narius ir
visuomenininkas A. Žilins
Linkiu jam būti sveikam.
spaudoje
reikštis.
Šito
jam
Įėjimo
sienų. Jis ta proga visus kitus lietuvius gegukas. Tada jis jaučiasi labai
Pagerbė tėvus
linki
visi
jo
Brooklyne
pa

pasinaudojo ir pabėgo, bet žinėj dalyvauti ir užtikrivienišu:
silikę
bičiuliai
kad niekas nesigailės
Birželio 19 d. Lietuvių po dviejų su puse metų buvo*
—Nėra nė kur ir kaip
*
*
*
Dariaus ir Girėno
Noriu
padėkoti
Jonui
Pi

Klube buvo bankeas tė pagautas Niujorko “bomy- čia atvykęs.
nueiti pasižmonėti, šnekte
minėjimas
pirui
už
mums
sėdėti
geros
Brooklyne daug kalbų
vams pagerbti. Jame buvo nėj”.
lėti; nė niekas pas mane į
vietos
suradimą
vakarą
virš 100 asmenų. Vyrai mo Dabar jis sėdi Hartfordo
namus neatsilanko,—skun sukėlė paskutinis Darbo žur Dariaus-Girėno Atlanto
HARTFORD, CONN.
praleidome
labai
maloniai.
kėjo $3, o moterys nieko. kalėjime ir laukia teismo
džias Antanas vienumos ap nalo numeris. Visi stebisi ir nugalėjimo 27 m. sukaktis
kartu smerkia pridėtą prie bus iškilmingai minima šeš Padidėjo bedarbių skaičius F. Mockus ii* A. Benis davė už pabėgimą iš kalėjimo.
niktas.
Vairuotojai nesusitaria
po $10.
rašą prie straipsnio “Ap tadienį, liepos 16 d. 3 vai.
Lietuvis pulkininkas
«•*
1,100 keleivinių autobu
mąstymai apie dabartį ir popiet Lituanicos aikštėje Paskutiniuoju metu padi
Visi buvo gerai pavaišin
dėjo
bedarbių
skaiči
u
s.
Vietos
lietuvio
Tarno
sų vairuotojai vis negali su
ti.
Pranas Lavinskas, pasita ateitį”. Esą, jei jau buvo prie paminklo (union, Stagg
Amecan
Steel
and
Wire
Zdančiuko,
gyv.
292
Elm
darbdaviais susitarti. Jau
ręs su savo žmona, turimą reikalas tas straipsnis įdėti, ir Hewes gatvių sankryžo
Didina salę
bendrovė
paleido
350
dar

St, sūnus Vincent P. Zdan- io mėnesių jie dirba be
spaudos rinkinį padovanojo parodyti, kad štai katalikų je), o 5 vai. vaišės Lietuvių
Lietuvių Klubo salė bus ciukas pakeltas į pulkininko -sutarties. Galų gale jie
bininkų,
sumažėjo
darbai
Pennsylvanijos universite savaitraščio “Tėviškės Ži Piliečių Klube, čia mokes
ir kituose vielų fabrikuose. padidinta. Tam reikalui leitenanto laipsnį.
sutiko pasiduoti trečiųjų
tui, Philadelphijoj. Jau apie burių” nuolatinis bendra tis $2.00.
Nedarbas
palietė
ir
nemaža
Jis
baigė
vietos
viduriteismui. Su tuo sutiko ir
nebus pardavinėjama Šerų,
vieną toną tos spaudos darbis esąs tokio įsitikini Minėjimą pradės Pamin
Rietuvių.
niąją mokyklą, o 1941 m. darbdaviai.
bet imama grynais.
rinkinio išvežė universite mo, tai tą straipsniuką buvo klo Komiteto pirm. Jonas
Floridos universitetą. An- Trečiųjų teismas sudary
Gal ir jis pasveiks
tan. Tuo būdu Pennsylva= galima įdėti, kaip atskiro Šaltis, po invokaciios kal
Mirė B. Žalis
tajame pasauliniame kare tas iš Niujorko Arbitracijos
nijos universitetas pasida skaitytojo laišką, jei to bės Vienybės red. Juozas
Pernai
su
ekskursija
į
Mirė Baltramiejus Žalis, jis tarnavo oro pajėgose ir Akademijos prezidento Aarys savotišku JAV lituani straipsnio autorius yra Dar Tysliava, Lietuvos Laisvės Lietuvą važiavęs .ęsmuo grį
stikos centru, nes, be Pr. bo skaitytojas. O galop, ko Komiteto pirm. Vaclovas žo “pasveikęs”. liepos 6 d. 67 metų amž., liko žmona puolė priešą 50 kaitų. Ko- ron Hai’vtz, dir. John GaLavinsko spaudos rinkinio, dėl tas uolusis “Tėviškės Sidzikauskas, Paminklo Ko 56 tokių “ligonių” vėl iš Verną, 2 broliu. Priklausė rėjos kare jis kaudamasi herin iš New Haven ir guten yra buvusio Lietuvos Žiburių” bendradarbis su miteto nariai: Adv. S. Brie vyksta išNiujorko į Maskvą, SLA 44 kuopai ir Lietuvių su raudonaisiais ore išbuvo bernatoriaus Ribikoffo.
455 valandas. Viso labo
užsienio reikalų ministerijos savo “apmąstymais” nepa dis, P. Montvila, J. Vyšnius, o iš ten į Vilnių. Su ta eks Klubui.
Pr. Naunčikas
5™ skraidęs 3,734 vadiplomato, visuomenininko sirodė “Tėviškės Žiburiuo ;B. Spūdienė ir kitų organi kursija vyksta k didelė “li
*****
1
1 landas. Už pasižymėjimus
dr Jurgio Šaulio visa archy se”? Jei jam ten nebuvo, zacijų atstovai.
gonis
”
Alena
Janulienė-NoPer mane užsakė Keleivį yra apdovanotas įvairiais
PROVIDENCE, R. I.
vinė medžiaga ir jo surink sakysime, leista pasisakyti, Į Tikimasi, kad atvyks ir reikienė. Lauksim, kad ir ji
metams
Julija
Šimkienė.
ženklais.
Dabar
tarnauja
tas Lietuvos senųjų žemė tai derėjo apie tai ir “Dar aukšti miesto pareigūnai. grįš “pasveikusi” nuo ko
Mirė S. Simonavičius
Miestas anga
Bangor, Me., oro bazėje.
bo” skaitytojus informuoti, Į Amerikos ir Lietuvos
lapių rinkinys.
munistinės
choleros.
tai bent būtų buvę aišku, himnus sugiedos choristų
Pr. Naunčikas
Birželio 15 d. gaunu ži
Pranas Lavinskas, jau su kuo turima reikalas.
Miami jau turi 917,865
Vykstu į Seimą
nią iš Kingston, Pa., kad
grupė.
lietuvių spaudos rinkinio
Dabar daug kas laukia ir Biletų į vaišes prašoma Visiems geriausios klo gyventojus. Naujai atvykę
mano brolis Stasys baigė
GROTON, CONN.
dalį išvežęs Pennsylvanijos spėlioja, kaip “Darbo” revieni perka senus namus,
savo gyvenimo dienas, su
—kaii dakcij*
atsida iš anksto įsigyti iš Komite ties, grįžęs iš Pittsburgho kiti skypus ir statosi nau Gal streikuos submarinų laukęs 70 metų amžiaus.
tų narių ir Lietuvių Piliečių seimų, daugiau parašysiu. jus namus.
savo dukras
įseidęs
uz i
.
tokioje
nemalonioje
Jis paliko bv, manęs dar
statytojai
Klubo vedėjo K. Vaitaičio.
vyrų ir kartu nusiminęs, kad s
J
J.Krasinska*
C.
K.
Braze
liūdinčias dvi dukteris—
reikalm ištikus, neturės pro- j^BrSklyne kalbama, kad Visus nuoširdžiai kviečia ji
! .—a----------------- i
General Dynamic bend Sylvia Littee ir Gračia
me minėjime ir vaišėse da
gos JAV hetuvių ateivijos'
d ivyU.
rovės skyriaus, kuris stato
CALGARY, ALTA
1
ir brolį
lyvauti.
CHlCAGOr ILL - - atomo* jėga varomus sub- Bowman, seseiį
1
* J *, - 4 * spaudos i Socialdemokratų Sąjungos
4 ILietuvoje ir seserį Antosę
lapuose pasidairyti. Jo vie atstovų konferencija. Suva
Paminklo Komitetas
marinus, darbininkai nuo Rašimienę Sioux City, IoKanados Vakarų lietuvių
1* Lietuvos atvažiavo
nas pagrindinių troškimų, žiavimo vieta numatyta J.
gegužės pradžios veda de wa.
sąskrydis
A. Kauiienė
rybas dėl naujos sutarties,
kad tas jo spaude® rinkinys Paknio lytoje, Thomp- WORCESTER, MASS.
Kadangi velionis visą gy
Antrasis
Kanados
Vaka

butų tinkamai išsaugotas'
Connf Tį, daug
Birželio 28 d. iš Lietuvos bet iki šiol dar nesusitarė. venimą buvo vargonininkas,
rų lietuvių sąskrydis bus lėktuvu atskrido Antanina Pagaliau unija nutarė skel
ateinbncioms lietuvių r -vasa^ja į. šiuo
ten Daug kas atostogauja
liepos 9-10 dienomis Cal Kaušienė su dukrele, Irena. bti streiką, jei bendrovė tai palaidotas su bažnyti
Uetuvos kartoms. Jo įsma^dina rof. st.
Nuo liepos pradžios daug gary mieste. Dalyvaus Cal Jos gyveno Kaune. Karo nesutiks jos sąlygų priimti, nėmis apeigomis. Per jo
nymu ir įsitikinimu, atsiras Kairvs &
r
kas atostogauja. Štai Juozas gary, Edmonton, Lethbrid- viesulas jas buvo atskyręs bet kadangi, submarinų sta klebono kun. A. Ežerskio
kas nors ir tolimesnėje ateiirys*
«• «
Šalaviejus vyksta pas duk ge, Vancouver Lietuvių nuo vyro ir tėvo, kuris da tyba yra susiinteresavusi ir gedulingas mišias gražiai
tyje, kuris norės susipažinti
,
giedojo grupė vargoninin
su JAV lietuvių ateivių t. BlrzeIl° 30 d- Pf sav.° terį Birutę ir žentą kap. Bendruomenės Apylinkės.
bar gyvena Chicagoje valdžia, tai manoma, kad kų. Kapuose klebonas pa
kovinga, veiksminga praei- {?,vus
/“JI * Cemarką į Atlantą Georgia Iš Montrealio atvyks Bend
(4359 So. Paulina St). bus daroma pastangų prie sakė graudingą pamokslą.
tirai, kada tiek dZug buvo Ę!6™* SlnB,usv at^ko “ valstybėje. Jam labai svar ruomenės pirmininkas V. Taigi dar vienai šeimai pa streiko neprileisti.
Broli Stasy, lai būna Tau
nuveikta ir atsiekta, lietuvio 'Į?*“™® W dukrele Danute, bu pamatyti, ar dideli pa Kęsgailą ir kt
vyko vėl į krūvą susirinkti. Jei streikas būtų, jis pa lengva šios šalies žemelė,
Broliai ir sesės, ruoškitės
augo jo anūkai.
vardas tarp kitų atitinkametM amzliestų 7,300 darbininkų.
kur Tu išgyvenai daugiau
Kleofas Zurlis ilsėsis Ca tame sąskridyje dalyvauti.
mon aukštumon iškeltas.
|
j. ▼.
ne pusę savo gyvenimo!
Pr. Naunčikas
TURIME UETUVOS
pe Code, M. Žemaitaitis Ten bus progos pasvarstyti,
ISTORIJA
Bronius Simonavičiu*
vyksta kažkur į New Niu kaip lietuvybę čia išlaikyti,
BRIDGEPORT,
CONN.
kaip
savo
balsą
už
Lietuvos
jorko valstybės kalnus, jū
sų bendradarbis, šias eilutes laisvinimą šiame kra šte Dar turime dr. V. Sruo
Columbia Record žada
PRAŠOME PASKOLINTI
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti rašantis, liepos 7 d. išvyksta smarkiau pakelti, be to,bus gienės Lietuvos istorijos ke
išsikelti
į Sandaros ir SLA Seimus galima sutikti seniai matytų lis egzempliorius. Tai di
Amerikos. Joje aprašoma:
Kas turi Lietuvių socialis
pažįstamų, draugų ir gimi džiausia ir visiems supran Columbia Rekotd bend
Pittsburghe.
Apie kelionę Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
nių, matyti garsiąją Calga tamai parašyta knyga, 947 rovė grasina savo dirbtuvę tų liaudininkų partijos
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
“Proletariato diktatūra”;
Gražio*
skautų
Joninė*
įspūdžiai ii Kalifornijos;
Raudonmedžių imperija;
ry šventę.
psl. kaina $12. Kainą pakė iškelti į Pitman, N. J. Jei programą, išleistą Petrapily,
rodos, 1917 metais, prošom
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Kaip lietuvis vyną.daro;
taip įvyktų, darbo netektų paskolinti. Pasinaudoję tuoj
Birželio 25 d. Maironio Liepos 9 d. 3 vai. vak. lė leidėjai.
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas;
650 darbininkų. Tai skau
parke skautai prie degančio bus posėdis, o vakare 6 vai.
Yellourstone Parkas su verdančiais Sakiniais, meškomis ir tt;
koncertas.
Jame
dalyvauja
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova;
džiai paliestų Bridgeportą, grąžinsime.
laužo pašoko, padainavo.
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
“Keleivio” redakcija
nes jame ir taip jau bedar
Ten buvo susirinkę nemaža solistės Baltrušaitienė iš
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
bių didesnis nuošimtis negu
žiūrovų. Matyti buvo svečių Calgary ir Šmitienė iš Ed
Neišmatuoti Tesąs valstijos turtai;
RADUO VALANDA
Floridos vaizdai:
Jaunystės šaltinis;
kituose valstybės miestuose.
ir iš toliau: Juozas Radze montono ir Edmontono tau
ADMINISTRACIJOS
Visas
si mil ra mm102*7
I* WOPA
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
tinių šokių grupė.
1490'kiLAM
FM
vičius
ir
Klimavičius
iš
PRAŠYMAS
Baudžia streiklaužius
Upe po žeme; žuvys be akių.. .
Ansonia, Conn., dr. B. Ma Tą patį vakarą 9 vai. bus
Kandie*: mm BinaadieaU iki
Ir daug, daug kitų jdomybių 1
Se
“Keleivio” administraci
pmktadieaie IS—11 vaL ryt*.
tulionis iš Wallum Lake, R. šokiai ir vaišės.
Antonio Alves, nekreip
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat I. , ir kt
Ir
aakSMdhal
Liepos 10 d. 11 vai. iš
damas dėmesio į lėktuvų ja prašo mielųjų Keleivio
t JS iki »:SS raL ryla
siunčiame. Kaina 75 centai.
Iš senųjų veikėjų mačiau Edmontono atvykęs kun. VAKARUŠKOS: pirmad. 7 raL r.| fabrikų darbininkų streiką, prenumeratorių, kurie
J. Šalaviejų, K. Ziurlį, M. J. Grigaitis atlaikys mišias
"KELEIVIS”
Tai.: HEmloek 4-2413
nuėjo dirbti. Vieną naktį čia adresus, pranešant7159
8.
MAPLBVOOD
AVS.|
Žemaitaitį, Alavošiu, Tom šv. J. Kryžiaus koplyčioje,
Se. Boston 27,
jis išgirdo 3 sprogimus prie ją adresą nepamiršti
CHICAGO 29. ILL.
o
2
vai.
popiet
Nevadų
ūkykų ir kt
savo namo. Pasirodo, kad šyti ir senojo.

CONNECTICUT KLONIUOSE

KAS NAUJO BROOKLYNE

i

AMERIKOS ĮDOMYBES

SOPHIE BARČU!

Puslapis ketvirtas
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Vasario 16) surinktas aukas
ne Lietuvos laisvinimo rei
kalams—Altui atiduoti, bet
pasilikti sau. Kam tokiu
skaldymu patai naujama ?
Ko tų karjeristų siekiama
ardant
Alto, Vliko pagrin
Šlubuoja pieno ir mėsos baigę vidurini ir septynme
dus?
tį mokslą.
gamyba
Dar laimė, kad tokių grio
Vilniaus miesto Įmonėse
(E) Partijos Centro Ko dirba 20.000 jaunų darbi
vikų nedaug tėra. O juk jau
mitetas ir Ministerių Tary
seniau gyveną lietuviai ir
ninkų, kurie neturi nė vidu
ba bendrame paskelbime rinio, nė septynmečio išsi
įvairių organizacijų (taigi
pažymi, kad per 5 mėne lavinimo; tik 4000 jaunuo
ir Alto) kūlėjai mielai čia
sius net 33 rajonai nepatei- lių ir merginų mokosi
atvykus sutiko, globojo ir
boje. Ypač atsilikę Alytaus, darbininkų jaunimo mokyk
tikėjosi bendrame lietuvy
sinaniai atlikę pieno gamy- lose. Panaši padėtis yra
bės darbe rasti .bendrą kal
Nemcnčinės, Kupiškio, Jo daugelyje kaimo vietovių.
bą ir darbą. Ką senieji su
navos, Kalvarijos rajonai.
kūlė, pas kai kuriuos nau
Sekančiais mokslo metais
juosius yra pragaištigas
Dviejų jardu ilgio šamas rajonų ir miestų vykdomieji
noras sugriauti. Tai prilyg
(E) Nemuno ir Neries komitetai siūlo pusėje visų
sta
žalčio auginimui ir
santakoje upės tėkmė i kra vidurinių mokyklų organi
globojimui savo antyje.
tą išmetė šamą (wels), il zuoti klases su gamybiniu
Senieji mūsų ateiviai jau
gis buvo 2 jardai, o svėrė viduriniu mokvmu. Kalbė1947 m. Lietuvos išlaisvini
dama
apie
trūkumus
oigajis apie 80 svarų. Tai di
mui—Altui sudėjo 93,000
džiausias Nemune pagautas nizuojant moksleivių gamy lietuviškoji veikla iš Ame- 8,ra8 Lietuvoje oficialiai
doleriu
! O kiek sudėjome
binę
praktiką
žemės
ūkyje,
rikos persimetusi i lietuviš- £a ?«?ikuręs 1919 metais,
šamas nuo 1938 metų. Tais
Altui Lietuvos laisvės bylai
metais prie Smalininkų bu Diržinskaitė toliau pastebi, kas kolonijas Rusijoje, po ,V,įmu‘e- T°S ^“kureju
ginti,
kuomet lietuvių skai
■
vo pagautas dvigubai di kad darbas neretai organi to į Rytpriteius, tik pi 1905 ‘“komas Juozas Vaičkų.
niiw>v
čius tūkstančiais padidėjo
iBet pastovus Dramos bei
desnis šamas, svėręs 156 zuojamas be ryšio su teori
pereitais
metais? Tik . . .
niais užsiėmimais, mokiniai
Manoma, kad jau 1965 m. bus paruoštos tokios susi
Tčhninti
tZZJL
°Peros teatrai Kaune pra
svarus.
gų
išbujoti
Lietuvos
terito

29,000. O šiais metais, nors
tepanaudojami kaip ..darbo
dėjo veikti tik 1920 * metų
siekimo priemonės, kuriomis j erdvę galės ir žmogus
Negerovės švietimo srityje
rijoje.
Anas
saviveiklinio
tikiu davinių neturim, bet,
jėga. Mokykloms traksta
pabaigoje. Laikui bėgant,
'skristi, čia matome tokį erdvės “automobilį,” kuria,
(E) Okupuotos Lietuvos patalpų. Valstybės skiriamų pobūdžio veikimas, savąja atsirado nuolatiniai Dramos
manau, gal nedaugiau.
me įrengta laboratorija erdvei tyrinėti. Joje bus 4-6
esme
buvęs
utilitarinis,
tar!.
.
.
A
.
~
Pasaulinės politikos ke
Aukščiausios Tarybos tre lėšų neužtenka išspręsti navo ne rien kaip tautinei i‘eatra>^“u).,V°?e’ Panevežmonės, kurie galės dirbti taip, lyg jie būtų žemėje.
čiojoje sesijoje buvo plačiai mokyklinių patalpų trūku sąmonei kelti priemonė, bet Zyje’ K^Pedoje
liai
yra sukti ir vingiuoti.
ir nuo
--------paliestas šio meto švietimo mo problemai, gi mokyklų
Kalbama apie taiką ir ra
1940 metų—Vilniuje. Ope
ateidavo
Į
talką
labdarybei,
klausimas.
mybę, fabrikuose ūžiant
,ir bendrabučių tinklo plėtiros bei baleto teatras iki
visuomeniniam,
politiniam
Ministerių tarybos p-ko ! irimas iniciatyvinės statybos
pragariško karo mašinoms.
1941 metų tėaa buvęs tik
ir
kitokiam
aktualiam
rei

pavaduotoja L. Diržinskai- 'keliu toli gražu negali šio
Taikos ir ramybės būti ne
Meniniai siekimai, Kaune, bet vokiečių okupatė, kalbėdama apie švieti mokyklinių patalpų trūku kalui.
gali,
kol komunizmas nebus
ilgainiui vis labiau ryškėja,
met“ duris atWa"
mą, pabrėžė daugeli nege mo pašalinti. Be to, Lietu toknvn tiv
sunaikintas. O jis tikrai bus
Vilniaus Opera, o maždaug
LEONAS TOPELIS
rovių šioje srityje.
sunaikintas.
voje nėra nei vienos Įmo tebuvo tik pavienių asmenų tuo pat metu Kaune pradėbei
retesnių
sambūrių
troš

Paz. dėl vietinių tarybų nės, kuri galėtų gaminti
Man vis prisimena Chi taip ir dabar šios organiza Ir mes šiuose vingiuose
jo veikti Operetės pastovus
ir švietimo darbuotojų ap mokykloms gerus, šiuolai kimas, pastebimas dažniau i teatras. Kiek anksčiau susi- cagos Lietuvių Tarybos na cijos yra reikalingos, veik nepasimeskime, bet kovoki
tose vietovėse, kur va- lt**“
s>us>isileidimo, šiemet 4300 vaikų kinius baldus, Įrengimus ir siai
dovavo išsimokslinę snecia- lkure Valky 1)01 Jaunimo rio Alfonso Wells, minint smingos ii’ nepamainomos. me, budėkime ir laimėsime!
įssimoKSlinę specia teatras
motn toatrrni'S Vasario 16 d. šventę, pasa ! Didžiausioji mūsų išeivi
nuo 7-15 metų amžiaus ne kitą būtiną inventorių. uovdvu
listai ar pasitaikė paruošia™ teatrini.-,
simoko septynmetėse mo Kalbėdami apie mokytojus^
yra
prasiplėtęs:
kytoje kalboje šie žodžiai: jos dalis—tūkstančiai pakyklose. Rokiškio, Ramyga ji pažymėjo, kad šiuo metu muosius mokslus ėjusi, me nuolatinis- Dramos teatras “Aš esu žemaitis, nes mano sisklaidėme po platųjį vaka BALFO CENTRO ŽINIOS
los, Šakių, Molėtų, Vilniaus, Lietuvoje yra 12,400 moky ne tobulėjimo siekusi jau veikia ir Kapsuke (Mari- tėvai buvo žemaičiai. Esu rų žemės pusrutulį šiapus
Jonavos ir kai kuriuose ki tojų, kurie turi aukštąjį ir nuomenė. Gal tik Miko ampolėje). o Kaune atgai lietuvis-žemaitis, nors gi Atlanto, o daugiausia mūsų Naujas Balfo įstatų projek
tas atidžiai ruošiamas spe
tuose rajonuose blogai vyk neužbaigtą aukštąjį mokslą, Petrausko dėka, skleidusio vintas, sąstatu bei darbu miau Amerikoje“.
priglaudė
Dėdė
Sam
a
s.
domas privalomojo moky j Vietinės tarybos nesirūpi Amerikoje lietuvių tarpe praplėstas, Valstybinis Dra Tai reikšmingas pasaky Išlipus į krantą, mums pir cialios komisijos, į kurią
mo Įstatymas. Daugelyje na mokytojų buitinių sąlygų muzikinę kultūrą, Lietuvos mos Teatras. Seinuo s e mas, kad gimti lietuviu ir mus žingsnius žengti į lai įeina: p. p. V. Abraitis, St.
vietų prekybinės organiza pagerinimu. Lygiai mažai Operoje vėliau pasirodė tin Valstybės Teatro rūmuose tokiu pat būti galima ne tik mingesnį ir geresnį gyveni Briedis, Jr. ir p. CH. Paulis.
cijos nepristato ..mokslei jos domisi mokinių sveika kami pirmose padėtyse iš yra Muzikinis Kauno teat Amerikoje, bet ir kiekvie mą padėjo mūsų senieji Galutinai paruoštas projek
tas bus išsiuntinėtas direk
viams skirtos avalynės, pa tingumo klausimais., Kai kilti Mariona Rakauskaitė, ras.
noje kitoje valstybėje.
ateiviai.
toriams susipažinti ir refe
togių tvirtų drabužių. Bai kuriose kaimo mokyklose Antanas Sodeika, Jonas Bu Visi teatrai Lietuvoje yra
Taip
pat
man
prisimena
Visi,
kas
galime,
norime
gusių vidurinę mokyklą nesilaikoma sanitarijos ir tėnas bei kiti. Nemažai ir valdžios išlaikomi. Veikia tie netolimos praeities lai ir netingime dirbti, atsisto ruotas Balfo Seimui, kuris
skaičiaus atžvilgiu Lietuva higienos reikalavimų, dau- kitų Amerikos lietuvių dai 46-48 savaites metuose ir kai, kuomet prieš savo norą jome ant savo kojų. Me šaukiamas Čikagoje.
♦ # *
yra žymiai atsilikusi nuo 1gelyje bendrabučių ir net i navo Kauno Operos spek vadinamo “sezoną“ metu ir valią buvome priversti džiagiškai daugiau ar ma
takliuose.
kitų sovietinių kraštų: iš kai kuriuose internatuose
vaidina kasdien, kiekvieną slėptis nuo žmogaus-žvėries žiau per palyginti neilgą Š. m. pradžioje buvo
1000 gyventojų 175 tėra trūksta tvarkos ir švaros.
Meninis Lietuvos teatras bemaž vakarą keisdami vai sunaikinimo ir ieškoti prie laiką apsirūpinome. Tik šir baimės, kad JAV vyriausy
globsčio svetur, klaikių min dyje žaizda ir tuštuma bė apkarpys veltui duodamo
ir saviveiklinė lietuviškoji dinamus veikalus.
Lietuvoje (iki 1940 me čių ir nežinios gaubiami pasiliks ilgai. Tai vis per Balfui maisto kieki. Dabar
scena
jau papildomai užtikrinta,
tų vasaros) provinciją ap ir, neapsiriksiu pasakęs, kad
Jei Amerikoje teatrinis tarnavo Valstybės šiaulių- tada kiekvienas iš mūsų gyventos ir net labai žiau kad 1960-61 mt. Balfas gaus
lietuvių veikimas ypatingai Klaipėdos ir Kauno teatrai. mintimis ir lūpomis giedo rios kančios ir ilgesys tų, visą prašytą normą, kurios
buvo stiprus Brooklyne, N. Pirmasis lankė ypač Žemai jome “Lietuva Tėvynė mū kurie negailestingų kaniba susidarys arti miliono svaių
ST. PILKA, Teatrinių sričių darbuotojas
Y., Chicagoj, III., kolonijo tijos ir Šiaurės Lietuvos sų...“ ir kiekvienas pasiža lų - bolševikų kankinami, ir jo vertė sieks per 300,000
se, o muzikiniu atveju kurį vietoves, o Kauno Dramos dėjome, koks likimas beiš- žudomi ir marinami. Pasili dolerių. Visas šis maistas
Lietuvių tautai buvo lem žymesnius Lietuvos mieslaiką retus pavyzdžius rodė Teatras viešnagėms vykda tiktų ir kur begyventumėm, kusieji kovojo ir gynėsi nuo gabenamas V. Vokietijoj
tas sunkus ir niūras kul us.
Bostono, Mass., lietuviai, vo Į Suvalkiją ir į rytų dirbti ir aukotis, už tėvynės žmogžudžių komunistų, trė esantiems lietuviams (dali
tūrinio vystymosi kelias.
kai išskirtina lietuvių sce Aukštaitijos miestus. Kau laisvę, nežiūrint kiek ilgai mimai už Uralo, kalėjimai nai latviams ir estams)
Dvidešimtojo šimtmečio 1 Bet iki 1899 metų vasa
ir mirtis nelygioje kovoje
ninė veikla buvo Petrapily no Opera ir Baletas pilno tektų svetur gyventi.
pradžia, pavergtose ir dva ros, kol Palangoje neįvyko
pareikalavo
tūkstančių bro tremtiniams.
je ir Rygoje, tai Lietuvos sąstato išvykas darė Į Klai
pagarsėjęs
Keturakio
kome

* * «
siniai prislėgtose tautinėse
plotuose iki pirmojo pasau pėdą, Šiaulius ir Panevėžį. Taip. Lietuviais esame lių ir sesių gyvybių. Gyvi
dijos
“
Amerika
pirtyje
”
masėse sukėlusi naciona
mes gimę, lietuviais turime likusieji vargsta. Ar laisvėje
Daugelyje stiprių lietu
linio karo meniniam sava
listinio
atbudimo
viesu vaidinimas, pačioje Lietu
jam teatrai kelius labiau Stiprūs pusiau profesiniai ir būt... mus visus Įpareigojo gyvendami galime jų pa- viškų kolonijų nėra Balfo
lus. lietuvius sutiko atbuku voje nėra buvę jokio lietu
skyrių nei organizuotos šal
siai ruošė Vilnius ir Kau vaidintojų vienetai yra buvę net vokietis Sauei-veinas. gelbos balso negirdėti?
sius ir vilties netekusius: vių kalba spektaklio! Ypač
Senųjų ateivių dalelė nu pos veiklos. Ten gyveną
nas. Tarp kitko, iš Kauno Mariampolėje, didesnės me ti Kelerius metus skurdome
jiems svetimųjų buvo už tokio, kuris būtų paremtas
mėgėjų, išvykusių Į Rusiją ninės pastangos buvo pas DP vardu paženklinti. Kur ėjo Lietuvos valstybės ir lietuviai visad gali jungtis į
savąja
dramaturgija,
(atsidraustas ne vien gimtąja
teatrinio meno pasimokinti, tebimos Ukmergėje, Pane kas išmanėme ir galėjome, tautos priešams tarnauti, bendrą gražų šalpos darbą
kalba spaudos naudojimas, tiktiri-mokykliniai bei pro
iškilo tokios retos lietuvių vėžyje ir Tauragės scenos stengėmės iš tokio likimo to dėl jie išsibraukė iš lie rašydami ar aukodami:
giniai
lietuviški
spektakliai,
bet atimta net ir teisė reng
pabėgti į užjūrius, kad pa tuvių bendruomenės tarpo Balfas, 105 Grand St,
meninės scenos pajėgos mėgėjų tarpe.
ti lietuviškus vaidinimus. kurie amžių bėgyje Lietuvos
kaip Ona Rymaitė, Antanas Lietuvos scena, pirmuo tys galėtume savo ranko ir apie juos nėra prasmės Brooklyn 11, N. Y. Tuo
Panašaus likimo, berods, teritorijoje pasitaikė , nie
adresu ateina daugybė gra
Sutkus ir Aleksandras Vit- sius žingsnius žengusi pi- mis pelnyti duoną,numesti kalbėti.
nėra pergyvenusi jokia ki kad nėra, man ding, turėję kauskas. Kauno iš dalies lietinio bei visuomeninio aą nelemtą primestą vardą,
Bet girdžiu ir ne iš vieno žių ir graudžių prašymų, tuo
tikra tautinio teatro pradų).
ta Europos tauta.
akstino
vedama,
po
dvide

kurdami geresnį gyvenimą, naujųjų ateivių, kad jau pat adresu turi ateiti ir au
tapo paveiktas ir dar vienas
Lietuvių kalba teatrai, Įžymusis Lietuvos scenos šimtmečio virto menine— atliekamą skatiką ir pas Lietuvą beveik primiršęs, kos į tuos prašymus atsa
Lietuva feodalinio laiko
tarpio amžiuose, palyginus, pilna šio žodžio bei sąvo menininkas - Kas t a n t a s profesionalinę ir per naują tangas aukoti tėvynei Lie esąs amerikonas, priėmęs kyti.
jį dvidešimtmetį visose sri tuvai, į kurią sudėję esame šio krašto pilietybę. Ką tai
gan stipriai reiškėsi sceni kos prasme, lemta buvo Glinskis.
nio meno naujovėmis: di užgimti šiaurės Amerikoje,
Klojimų, bažnytkaimių, tyse yra atsiekusi retos pa visas viltis, kad grišime į paklydusiai iš savo kaime NAUJAS “DARBAS“
kai
1889
metų
gruodžio
31
dikų rūmuose Įvykdavo ita
miestų ir miestelių lietuviš žangos, daugeliu atveju ne- laisvą ir nepriklausomą ir nės avelei turėtų pasakyti
Išėjo šių metų “Darbo“
liškų
operų
vaidinimai, d. Plymouth, Pa. miestelyje kas saviveiklinis teatras, atsilikdama nuo kitų Euro vėl iš nujo tiesime pamatus, tie tūkstančiai lietuvių, ku
pos
kraštų
teritorinių
lai

Antanas
Turskis
pastatė
jo
statysime
ją
gražesnę,
lai

pirmasis
numeris. Jo kaina
rie gimė ir augo Amerikoje
prancūziškų baletų spek
išskyras Šiaulių miesto mė
mingesnę ir stipresnę.
ir visomis išgalėmis dirba $1, metinė prenumerata
takliai. Vėliau miestuose paties parašytą melodramą gėjus, meninei Lietuv o s mėjimų.
“
Be
sumenės.ar
kaip
tai
Nuo pat bolševikų Įsiver Lietuvos išlaisvinimo dar $3. Administracijos adresas:
bei miesteliuose pasitaiky
scenai jokio Įnašo nėra su
ant
svieto
einasi
”
.
Tasai
žimo
Į Lietuvą už mus be bą? Argi pilietybės priėmi Darbas c/o V. - Gervickas,
Pakalbinkim
draugus
ir
davo lenkų kalba .teatri
teikęs, tačiau yra suvaidi
vaidinimas
sukėlė
tautinio
niai Įvykiai, netgi gyvavo
nęs milžinišką vaidmenį kaimynus užsisakyti “Kelei- jėgius, rūpinosi šios šalies mas sunaikina tautiškumą 475 Riverdale Avė, Brook
senieji lietuviai ateiviai, ir gali bent ką atpalaidoti lyn 7, N. Y.
pastovūs lenkiški teatrėliai. teatro galingus sūkurius, tautinio atgimimo—kovos
“Darbą“ galima gauti ir
(Ji ir pats lenkų profesinis o sceniniai kultūrinio reiš už gimtąją kalbą ir kultū ri” Kaina metams tik $4-00 iš savo draugijų sukūrę dvi nuo kovos už tėvynės lais
“
Keleivio
“ administracijoj.
kimosi
vėtra
persimetė
iš
vę?
Ir
ar
galima
tuo
pasitei

pagrindines
stiprias
organi

teatras užgimė ne kur ki
rinio sąmonėjimo—raidoje
Šiame
numeryrašo A.
GAVOME NAUJĄ
zacijas: Altą ir Balfą, kurių sinti, kad aš jau nemanau į
tur, bet tik Lietuvos sosti Amerokos rytų i vakaras, bei nacionalinio apsispren
let iki Chicagos.
svorį ir aktyvią veiklą Įver Lietuvą grįžti, man ir čia Alūnas, Pr. Lapė, M. Kati
ŽODYNĄ
nėje—Vilniuje.
dimo procese.
tino teigiamai ne tik Ame gerai, to dėl niekur neprisi liškis, J. Mekas, A. J. GreiStengdamiesi lenkiškąjį Amerikos lietuviai yra Būdinga, kad laisvuoju
mas, J. Garnys, L. Sabaliū
Lietuviika*
angliška*
žo

rikos vyriausybė, ir kiekvie dėsiu, nieko neaukosiu.
teatrą Vilniuje parblokšti, sukūrę ir praktikavo veik Lietuvos laikotarpiu krašte
nas iš mūsų daugiau ar ma Iš antros pusės kai kurios nas, Alg. Šalčius, A. Ignaij ūsai Įsteigė
rasiškąji, jo visus žinomus sceninio veik veikdavo net iki 1,200 Įvai dynas, paruošė Vilius Pete- žiau pajuto jų reiškiamą naujųjų ateivių grupės ve tis, M. Brakas, N. Valaitie
veikimą palaipsniui išplėš smo pavidalus: būties dra riausių tikslų vaidybos sam- raitis, 586 puslapiai, kaina paramą ir kaip anksčiau, da agitaciją (ypač prieš nė ir kt
dami ir i Kauną bei kitus mą. istorinę bei romantinę būrių bei ratelių. Juos už- ‘$7.00.

Iš Pavergtos Lietuvos

tragediją, melodramą, pra- tikdavai kiekviename bažmoginę komediją, vodevili- nytkaimyje, kiekviena m e
nį sceninį veiksmą, operetę mažame miestelyje. Tai buir davė pirmąją lietuvišką vo šaulių, pavasarininkų,
operą
(Miko Petrausko jaunalietuvių bei kitokių
“Eglė žalčių karalienė“).
“politinių atspalvių“ vaiLiaudinio teatro drama- djntojų būi eliai, neretai
vieni kitiems skolinantieji
tui gijoje, pirmieji panauh • kitokius kl<
dodami socialinę tematiką, aitlstus bei kitokius kuoriginaliūs scenos veikalus nar?ucTlus lsteku^
Amerikoje rašė Broni u s sunku. buvo atsPet1’ J0? ,toJI
Vai'gšas-Laucevičius, J. J. fav.°?I?s ^nos. Pam<*lmo
žalpvs (Zolp), Marė Dun- tradicija siekui dar svetimos
dulienė. Amerikos lietuviai
‘“kus.
taip pat, patys pii mutiniai, Šiandien Lietuvoje savidavė tautinei scenai origi- veiklinis vaidintojų veikinalią istorinę tragediją. Jie, mas yra dar labiau išsiplėirgi pirmieji, pradėjo vai- tęs ir valdančiųjų yra gan
dinti religinius vaidinimus- griežtai kontroliuojamas: ir
skaitlingo vaidintojų sąs- kiek tai liečia atatinkamų
tato spektaklius (Marija politinių idėjų skleidimą, ir
Magdalietė, Šventoji Ag- meninių pastangų atžvilgiu.
nietė bei panašius).
i
. . .
Scenos mvlėtojy-mėgėjų 1 , Menmia-profesinis t e-
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Lietuvio teatro raida praeity ir dabarty

Nr 27, Liepos 6, 1960

KELEIVIS £0. BOSTON

Puslapis penktas

gali “rašantiems darbinin
AKIS IR AUSIS NUKREIPTA I TOLUMĄ
kams” pataisų klausimą pa ,
gyvinti. Bet pataisos, jei
visus išmesti, veda į ban
Spauda paminėjo Pabaltijo okupaciją. Kalėjimai pilni krotą. Neišmesi ir iš visų
socialdemokratų. Kaliniai marinami badu. Komunistų ei* fabrikų vadovybes. Jei to
lių valymas. Planai tik popieriuje teįrykdomi. Nepadės kiam Sangershausene ma
“Mafa” ne
nė “savanoriškos” talkos. Ką Lietuvos kolckozininkas šinų fabriko
perseniai vadovybę ištisai
sako apie Amerikos pralenkimą.
pašalino, tai dėl to vistiek
fabriko gaminiai cukraus
V. ŽARSTEKLIS
fabrikų įruošoms vietoje ir
(Laiškas ii Berlyno)
|Torgau, Bautzeno ir Bran- eksportui nepagerės, ir su
-------derburgo sunkiųjų darbų “pataisom” nepasirody s i
Rambėjančiam jauči u i kalėjimų ev. kapelionu yra kolchozuose, kur po sukol
laiks nuo laiko ūžtelėjimas kompartijos - SĖD-narys, chozinimo padidėjo gyven
lazda padeda kiek timpte- jo nepersekioja,
tojų sirguliavimai. Gydyto
lėti naštą, bet manęs lazda I Kaip besivaipytum ar jai gauna Įsakymus peržiū
nepasieksite, norėdami pri- gerintumės, vėl tas zonos rėti atleistus nuo darbo ir
minti, kad vėl užsispokso- partijos kaizeris Ulbricht rašyti visus sveikais. Gydy
jau, ir seniai ką beparašiau visai garsiai prisipažino, tojams tenka skubom nešti
iš šios fizinės ir dvasinės kad jam iki šiol nepavyko kailį į vakarų pusę. Veterilaisvės salos, Berlyno vaka- paveržti savo pusėn gy noriams dėl įsimetusių gy
rimų sektorių.
. > ventojų, nes vėl labai prisi- vulių ligų irgi negeriau.
Kasdien per metų eilę veisė socialdemokratų, va Tiuringijoj Grienseno kol
šios salos spauda registruo- dinamųjų “trečiojo kelio” choze per gegužį paskerdė
Milžniškas RAI)AR aparatas sukasi aukštai iškeL
ja aplink vykdomą neteisy- galininkų. Jis tik išsišiepė— 500 kiaulių, kad jas apsau
tas ir pastebėjęs aukštybėse skrendantį daiktą (lėk
bę, išsamiai, jautriai pami- jr jau Drezdeno apylinkėse gotų nuo įsimetusio maro.
tuvą ar raketą) suteikia informaciją ten pilt Įreng
nėjo ir Pabaltijo tautų lais- kompartijos viršūnes kone Už tai atsako veterinorius.
tai skaičiavimo mašinai, kuri porodo skrendančio
Kaip matote, vėl suregis
vės sutriuškinimą prieš 20 be išimties nuskynė
daikto atstumą, greitį, iš kur pakilo ir kitus davinius.
metų, padedant Hitlerio ir j Jr gavo tvirtovė# šulų eilėse travau žiupsnėlį negerovių.
jo žmonių klastoms. Dideli rytų Berlyne surado oportu- Jomis galima būtų puslapių
užpuolė mažus vien dėl jų nizmo teorijomis mintančių, puslapius prikimšti. Neapsi
silpnumo, juos pasidalino, Inegeriau yra ir su vakarų moka. Juk visi šaukia, kad
net mažiesiems nežinant, 'sektoriuose šeriamais siau- 1965 metais Rytai pralenks
Atsivėrė galėjimai, trėmi- rapročiais. Visiems kliuvo, JAV, bet toks pūtimasis
atrodo gražūs, švariai apsi
URUGVAJUS
mai, žudymai. Šiandi e n p0 Stalino mirties tai pirma primena man tas “tenagerrengę ir gerai nusiteikę vy
tt x
j.
• - m i -i •
* maskolius skelbia, kad dau- tokio dvdžio “načistka“. es”, kurios irgi didelėm
rai. Jau iš tų paveikslų ga
—Vot, Maiki, šiandien as mas gimė Meksikoj po to, .
Uoliniu in vi
- « • • P*“'™?/ damom dedasi.
Vilkas
ir
meška
turiu tau naują klausimą, kai tenai revoliucija nusakištuose nėra.!n^ lSS‘ nu^kaulį
lima suprasti, kodėl jie
Žiūrėk į kitus ir pūskis Birželio pradžioje į Mon taip nenori kapitalistinės
visose gyvenimo apraiško tevideo atvyko Maskvos Amerikos peklos apleisti
bzikaiogijos, tai ga. galėsi lijo juos bežemiam, Kunise! Kas, keliaus,
T
.. o mes
_ ke- cirkas. Jame buvo ir “mo- ir važiuoti į komunistų
ir mane biski apšviesta.
gai tada Įkūrė tenai kovos
neįman
kol nagais amatininkus už gerk- ...
liaujami Ir susikrovė nese- kvta., meška Cirk žmonės rojų net jei kelionė būtų
-0 ką tėvas norėtum zi- sąjungą savo dvarams atstoviai protau- lės o šiandien atsisuko Ul- mai partijos šventu duku lankė
žr4josi
noti?
siunti, ir pavadino ją: - &
<77”
vi pęnnemusnis keleivius viso mešk(JS sportiniais asir0. apmokėta.
Ir iš Urugvajaus komu
-Aš noriu žinoti, kas yra Union Nacional1 Sinarųuiskllįjimuole aidelį
dat 350, į keleivini laivą “Voel- Avinais
nistų ponų, kurie su eks
izmas.
ta, kas lietuviškai reiškia: , ,.
u-lini.,
parujos, aau
p
man
isiminė kursija prieš kelerius me
-0 kur tėvas toki žodį Krašto Sinarkistu Sąjungą. dal!s,
i””į 7” ^sia v ? vadovaujančių kerfreunschaft” ir tik “da-i
•
-9
‘
1 Vištnn UiUn
ivndnii sociaIdemokrata>» P<> zonos vietų, kad vargu begausi val -™: Ju4,a> Gibralte- l„elion!o p,.of Dotu žodžiai
gn dejai.
,
... . -.J (J1 sukolchozinimo akcijos visų vietą “pasitaisymui” fabri- las, Sicilija, .Atėnai, Kons- pasakyįį viename lietuvių tus lankėsi Lietuvoje, dar
nė vienas nepasiryžo ten
-Nevarmai kui-as girdeJaJ’000’-kalėjimų vienutės perpildy-ke prie priekalo ar kolcho- tanca. Per visą kelionę tik susirinkime.
nuolat apsigyventi ir, maty
jau,,.P)tik
diseųd.nuotų
jai.ų^^
M
trflkstam
,
Akiapasakyk man, ką i 000
__ Aš
Maiki anie
toki* ™’-—-C' i„,i
“—niu
*—.7 ."T------p«u>nui
«up toip
_ vrussumų
kelioms
valandoms išleido, Jig gavo dalboje šitaip
ti, nepasiryš.
“_ visu pirma tėve “iz- kunigų’ susaidę nesu girdė- ? b,ad“* Viet?s sJ^lal(lem(>' plūgą sekioti. Netinkamas, į
į
.
pavaizdavo Lietuv ą, vokišma=” nėra ntoi
bet j'ęs
Ost?P1^’ Pat^’ įleidęs, stoka ryšio su' O šiuomet Lietuvoj, kuo- ko vi,ko
lt apdlasky. Kada eitume su jumis
mas nei a pilnas žodis, net jęt»..kad vos vienintelį
kartą gyventojais,-^tei keli iš kai- met kremlimai sapalioja,
rusiškos meškos
Bii-želio 12 d. Lietuvių
žodžio pabaiga, kuri reiškia
—Girdėjai, teve, nes Jišiemet kaliniai tegavo vai-foramu žodžių už duių pa- aPie 1965 m- Pralenkimus’ suėstorUsl'kos me kos
komunistų
įadijo vedėjas
kokį nors palinkimą, buvo pradėjus veikti u •
paragauti, daržovės tekusiems
“gimtojo kolūkio” skurdžiaiį
Buvo
Įsitikinimą ar paprotį. “Iz- Jungtinėse Valstybėse tik
džiovintos, ku- tekUSJem&
■
}
Bm žmogus, kad ir'ponas Petras Revuckas (vataip sako:
ineturtingas,
bet gyveno lais-1 dinų ponu, nes turi dvejus
i Partijos spauda zonoj
mu” yra labai daug. Pavyz- čia ji buvo pasivadinusi
“Pavyti tai galim, ne* vai ir savo gyvenimu buvo namus ir poniškai gyvena)
£ri
barniu
Pfer
dfeT
5
terėkia
'
Plano
s
kolos
’
pla
‘
džiui, militarizmas. Štai, “Krikščionišku Frontu'
esame basi, bet pralenkti patenkintas. Kartą
eina vėl puolė socialistus, kad.
tėvas mėgsti kardą nešioti;! —Nu, jeigu buvo frontas, pynutės riekės duono^ik- l5°vJ*0-1?®1 ° ^uose ir
gėda, nes kas ii mūsų drįs jis per mišką linksmai nu- šie kartu su “fašistais”
tai yra palinkimas į milita- tai turėjo būti ir geneiolas, madieniais “įžiūrimas kiepriešakyje amerikonų be siteikęs ir dainuodamas, j kovoja dėl Lietuvos laisvės
Zonos
atotin,P
Ianai
T
na
kit
”
ki>
rizmą—nori generolu būti. ar ne?
kelnių bėgti ? Rusai—gal Ir štai išnėrė iš miško vii- ir nepriklausomybės.
kis” mėsos.
be
skolų
,
su
kaupu.
Nuo
—Tai tu rukuoji, kad iri
Tokio generolo v aid- jęami organai šį sistematinbūt, bet mes, lietuviai, dar kas, užpuolė jį ir pradėjo
Petrai, kam aušini
aš esu izmas?
menį, tėve,vaidino Detroito g.^ žmonių žudymą Vadina sukolchozinimo galo planai gėdos jausmo neprarado plėšyti, draskyti. Žmogus bePone
reikalo
burną! Juk pats
—Ne, tėvas esi istas.
katalikų kunigas Coughli- 44|planuotu trūkumu”. Prie pasviro pakalnėn. Magde me”.
pradėjo gintis, bet iš ki buvai nuvažiavęs į Lietuvą,
burgo rajone kiaulių pla
i- naS. Sekmadieniais jis lėž- mirštančių
mirčtsinėiii noilnIoidTiarnac
—0 kaip tu tą išfigerianeprileidžiamas nas atsiliko 7,000 tonų, ki Ir ten kol kas lenktynes tos pusės kelio išlindo meš viską matei ir geriau už
vai?
davo pamokslus per radiją, kunigas, pamaldos sekamos.
nuspendžia didesnis kyšis.
—Tas, tėve, savaime aiš- atakuodamas A m e r i k o s (________ _______________ tuose ir negeriau. Nėra Auto padangos valdinė kai ka, puolė vilką ir žmogų mus žinai jos padėtį, ir
sviesto ir daržovių. Gyven na apie 70 rb., bet valdinėse išgelbėjo, bet vėliau pati kartais ir teisingą žodį apie
ku. Jeigu esi palinkęs į mi- santvarką ir prezidento ,
jį suėdė”.
tai pasakai. Išprašyk iš Lielitarizmą, tai esi militaris- Roosevelto valdžią. Aš ma- linkimuose negali būti jo tojų nepasitekinimus sun krautuvėse jų negausi, o
,os okupantus, sugrąžink
tas.
nau, kad ir tėvas nekartą kių diskusijų. Sinarkizmas ku užčiaupti partinės sal- per kyšius pirkdamas gausi Komuni.tai-iinaudotoj.i tuv
viską,
kas Lietuvai pnklau—Ale tai visgi ne istas.
Jam plojai, kai jis raumo- yra organizuotas hierarchiš- džiabylystės akrobatika..
mokėti iki 600 rublių.
Daugumąs Urugvajaus so..., mes eisime su jumis.
—Tėvas norėtum supras- davo per radiją. .Apie tuos kai (bažnytiškai); vadai Pramonėje daug kas turi
lietuvių
komunistu
yra . tur..
.
_
... i
_
J
.
Nauja sostine
ti, kad militaristas yra pil- J° pamokslus kalbėjo visa diktuoja visus įsakymus ir laukti trūkstamos skaldos,
KNYGOS JAUNIMU!
tingi žmones—pramonminJ
nas žodis, kuris susideda iš Amerika. Jis buvo įkūręs>'sprendžia visus klausimus, trūkstamo varžtelio ir tt.
kai,
prekybininkai
ir
panaBrazilija
—tai nauja Bra
šaknies ir galūnės. Jo šak- savo propagandai skleisti Nariai tik klauso ir įsaky- Bėgimas į vakarus nesiliau Jei jaunas nepamėgs sus.
zilijos sostinė, pastatyta
nih yra “militar,” o galūnė
laikraštį, kuris vadinosi mus pildo. Jokių balsavimų na. Už tat tenka varyti dar ;nygos, jis jos neskaitys ii Jie nemažiau išnaudoja per 3 metus. Mieste dabar
arba uodega—“istas”.
“Sočiai Justice”.
susirinkimuose negali būti”. bams, žinoma, “savanoriš uaugęs. Todėl tėvai turi darbininkus kaip ir kiti yra virš pusės miliono gy—Tai tu rukuoji, kad aš —Tai jis reikalavo teisin—Na, o kodėl dabar tas kai”, nuo rašomų stalų. Ir parūpinti vaikams ko dau- vietos kapitalistai. Nema- ventojų.
iau lietuviškų knygų. Pirk
esu militaristo vuodega?
gurno, ar ne?
Detroito kunigas nesako čia nesiseka. Zonos finansų dami vaikams dovanas, vi ža jų turi po kelis namus, Jei tai būtų Sovietijoj,
—Šiuo atveju, tėve, uode- —Sinarkistu teisingumas, savo pamokslų per radiją? ministerija Berlyne turi 400 suomet atsiminkite knygą ir automobilius ir tt., ir visa kiek būtų prikalbėta, priga turi tik gramatišką pras- tėve, siekė griežtos dikta- i —Jam buvo uždaryta bur- tarnautojų. Pernai iš jų už tą dovanokite. Keleivio ad tas, žinoma,yra ne jų už- rašyta.
sirašė keturioms savaitėms
mp
tūros ir žmogaus pavergi-Ina, tėve.
mę
dirbta, bet iš kitų prakaito
M. Krasinskas
darbams pramonėje lygiai ministracijoje galite gauti išspausta. Jie stori, dide
-Perdaug nemandravok, mo. Meksikoje jų tikslas
—O kas ją uždarė?
šias
jaunimui
tinkamas
kny

Maiki, ba gali gauti per buvo: nuversti ir sunaikinti —Ta padaryti buvo pri- 14. “Savanoriškai” prie fi gas:
liais pilvais, gražiai apsi
marmūzę. Verčiau pasakyk bedievišką valdžią, kuri i versta katalikų bažnyčios zinės “socialistinės staty PASAKĖČIOS, A. Giedrius rengę.
GERIAUSIA DOVANA
man, kiek iš viso yra izmų bažnyčios turtus išdalijo j valdžia, Washingtono vy- bos” varomi visi sluogsniai knygoje yra 37 gražios pasa Jie visuomet įkyriai kai- į
be jokio skirtumo. Kastuvai kėčios, 175 psl., kaina $2.00 ba apie komunizmą, apie
ant svieto, ir kaip jie vadi-; beturčiams. Jų organas “EI riausybės paspausta,
Jei galvojate apie dova
KARALISKIUOSE, Liu
jr panašūs darbo įrankiai iAKi'YS.
naši.
Sinarųuista” rašė: “Ir mes —O kada tas atsitiko?
do Dovydėno apysaka. 168 psl. komunistinių šalių pažangą :
ar
—Nežinau, tėve, ar aš pareiškiam, kad šita valdžia
—Tai atsitiko tada, tėve, reikia atsinešti. Toki darbai lesina .......................... $2.(X ir per savo radiją ai spau-; ną savo pažįstamam
KARVELIAI, Aloyzo Ba dą labai rūpinasi
galėčiau visus “izmus” iš- turi būt sunaikinta visiems kai New Yorke buvo susek- atliekami sekmadieni a i s Ė..YNI
Sovietų draugui, tai atsiminkite,
rono apysa ailė3 vaikams, SV psl.
veltui.
Tarp
fabrikų
ir
viso

skaičiuoti; galiu nurodyti laikams”. Tai taip atrodo tas to kunigo šalininkų
Kaina ......................................... $IJ>0 Sąjungos ir Pietų Ameriko.- j.a(| geriausia dovana bus
---- ---------------------------tiktai geriau žinomus, bū-sinarkistu
“teisingumasv slaptas ginklų sandėlis ir kio plauko įstaigų partija ’VYNUKĖS, N. Butkienės a- prekybinių rvsių uzmez-i
vaikams, :i4 psl. girnų. Bet jie visai mažai šios knygos:
tent: amerikonizmas, anar tėve. Panašų “teisingumą” buvo areštuota keliolika užkaičia lenktynes su viešai pyshkauės
kaina
............................
$l,0<
chizmas, bolševizmas, fašiz kun. Coughlinas norėjo įves- j “krikščioniško fronto” na- iškabinamais liaupsinimais!
arba nieko nekalba apie
ŪKININKO
SINDBADO
NUO
Stepono Kairio “Lietuva
rių, kurie darydavo slaptus Čia baletas tiek nūkasė, ten TYKIAI, įdomūs pasakojimai darbininkų reikalus.
mas, klerikalizmas, nacio ti ir čia, .Amerikoje.
l
—Ale mitingų ii- prakal- pratimus sukilimui paruošti, kokia mokslinė įstaiga šim jaunimui, 108 psl., kai
nalizmas, imperializmas, sobudo”, kaina $5.50
Jiems čia gerai
cializmas, sinarkizmas ir bų jie nelaikė, Maiki.
I —Ar juos gerai nusudi- tus kubinių metrų daugiau! na ................................. $2.00
Visoki šūkiai su laiku nusi .EKUCIO ATSIMINIMAI, A
Uragvajaus lietuvių koKipro Bielinio “Dienotaip toliau.
i —Slaptus mitingus laiky- jo?
Giedriaus pasakojimai ma
valkioja.
Maža
teikiama
n
—O kas tai do pavietrė davo tiktai vadai; plačiajai Į —Niekas tikrai nežino,
ži?ms ir nemažiems, 136 psl. ttiunistų “Darbo” gegužės '.
28
d.
numery,
ryšium
su
i
ant
♦ kaina $6.00.
jiems
dėmesio.
Vaina
J!2
5<
tas sinarkizmas?
visuomenei kun. Coughlin tėve. Iš pradžios laikraščiai
.
—Tikrai, tėve, sinarkįz- savo pamokslus sakydavo buvo paskelbę suimtųjų at- Susirinkimai nelankomi dŪSŲ ATSTOVO ANGLĮ Chicagoje leidžiamos “Viinies
”
40
metų
sukaktimi.
'
K,pro
P'“*““!1
mą būtų galima pavadinti per radiją ir aiškindavo per vaizdus su ginklais, bet be vadovų.Chemnize turėjo
“pavietre”. Tai yra fašizmu savo organą. Meksikoje si- greitai viskas nutilo ir neseniaiįvyktizonos rašy- IOJE NAUJAS ADRESAS išspausdintas ilgokas strais- metai”, kaina $6.00.
pnis ir jis papuoštas “Viipagrįstas klerikalizmas. Tai narkistai dalydavo ir viešus skandalas buvo užglostytas. tojų konferencija. Iš 400 at Dabar jis yra toks:
nies” ketui ių vyriausių “ra- Jas galite gaut, ir Kelej.
J. Venckūnas,
yra tokia pat šmėkla, kaip mitingus. Tenai buvo išleis- —Gerai, Maiki, kad aš vyko lygiai penki. Tos vie
1,
Raewell
Crescent
binų paveikslais. \. An- vk) administracijoje:
Italijoj buvęs fašizmas, Vo- tas ir oficialus vadovėlis tavęs paklausiau, kas yra tos partijos organas “Volksdriulio, S. Jokubkos. L
Orbiston. Brllshill
kieti joj nacizmas, o Ispani- sinarkistu vadams, kur buvo izmas. Kitaip tu nebūtum stimme” paskelbė, kad vie
h.'Jti ttmadway.
Boston
27. Mass.
Joniko
ir
L.
Prūseikos.
Jie
Lanarkshire, Scotland
joj fnlangizmas. Sinarkiz- pasakyta: “Sinarkistu susi-man šitą bizni išvirozinęs. nas su ketvirčiu procento
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MOTERĮI SKYRIUS

Ii išgplbėti. Bet net 22
valstybėse padaryti tyrinė
jimai rodo, kad pusė išsis
kyrusių šeimų turėjo vaikų,
daugelis net po kelis.
Vedybos , be

AMERIKONKA

(Tęsinys'
Juozas pasijuto, kaip apkurtęs. Toks turtas ir tokia
proga. Bet ar pajėgs krautuvę tvarkyti, ar pajėgs tokį
turtą išlaikyti pats i skolą įlindęs. Negalėdamas visko iš
spręsti, sukvietė pasitarimui visus namiškius. Jonas pata
rė pakviesti Bai vočių ir Mildužį.
Tiedu daugiausia ir sprendė. Mildužis samprotavo:
—Krautuvė atrodo pelninga, žmonės yra prie Juozo
Rūpesčiai sustiprina aeipripratę, tai “kostumierių” nenustos, gal prekių yra ir
Čia tik dalis teisybės.
tokių užsilikusių, kurių greit neparduosi, o už jas reikia
Išorinių priežasčių sukelti
tnokėti. Tai jau Juozas tui etų spręsti, kokios prekės ga
rūpesčiai, sakysim, karas,
li užsigulėti. Gal reiktų derėtis, gauti nuolaidos tokioms
viesulas, liūtys ar pan. gali
j rekėms. Juozas nėra pratęs prie užpirkimų, to dėl reik
šeimos ryšius sustiprinti, nes
tų šeimininko prašyti, kad jis pamokytų ir kuri laiką dar
šeimos jėgų subūrimas yra
kartu ir savęs gelbėjimas.
pats krautuvėj pabūtų. Bet prie to greit galima priprasti:
Monako kunigaikštienė, buvusi aktorė Grace Kelly, su
Bet “vidaus rūpesčiai”, kilę
agentai patys ateina ir pasiūlo, tik reikia žinoti, ką pasi
savo vyru dalyvauja Philadelphijoje pamaldose už
dėl vieno ar antro šeimos
rinkti. Sąskaitas ir knygas ir aš galėčiau pagelbėti sutvar
jos mirusį tėvą John Kelly.
nario elgesio, sakysim, gir
kyti. Didžiausias rizikas tai skolininkai, jei parduodat
tuokliavimo, neištikimybės
į kreditą. Bet valgomus daiktus daugumas perka už gry
ir pan., šeimas ardo. Prof.
nus. Neturėtumėt daug skolininkų turėti. Dėl namų riziKARALIUS
Hill sako, kad šeimų ne
ko nėra. Vieni namai pilni “burdingierių” ir Balaišienė
sklandumams įveikti gali
gerai tvarko, o kito namo visi butai išnuomoti. Taigi
Spindi deimantais auksinė salė,
padėti atvirai rodomas jos
“morgičių” išsimokėsit.
narių prisirišimas, draugys
Sosto purpuruose besėdįs karalius!
tė tarp tėvų ir vaikų, de
Balvočius pasižadėjo rasti žmones, kurie padarytų
O aplinkui lenkiasi vergų vergai—
mokratiškai
daromi spren
bešališką krautuvės įrengimų įkainavimą ir surašyti pre
Klupo asloje skersai ir išilgai. . .
dimai šeimos klausimais ir
kes. Be to, sutvarkyti nuosavybės ir “mortgičio” doku
Krioši sau karalius soste,
buvusių nesklandujnų paty
mentus. O dėl reikalingo įmokėjimo pridėjo:
O vergai jam kojas glosto . ..
rimas. Nėra kalbos, kad
« « «
—Ar galit sudalyti reikalingus pinigus? . .
šeimos narių fizinė sveikata
—Kad neaišku, kiek krautuvė ir prekės bus įkainuo
lyra svarbus veiksnys ne
Keistas vėputis staiga pro langą pučia,
sklandumams pašalinti.
tos,—Juozas nurodė.
Tiesia galvas ir akis aukštyn vergučiai—
Vyras turi būti senesnis
Stoja vyrai ant grindų tvirtai,
—Na, ar negerai, kad pinigu sumetėm per vestuves?!
už žmoną. Išgalvotas daly
Kieto žingsnio žygis—dreba pamatai!
Nespėjot baldų nusipirkti, tai vargšė Onute ligą laiką pus
kas. Amžiaus skirtumas nė
Net valdovui virpa ausys—
tuščiam bute turės gyventi,—rūpinosi Balaišienė.
ra svarbiausias šeimos dar
Argi jau vergai neklauso?
Jurgis ir Jonas pasižadėjo paskolinti savo sutaupąs,
numo pagrindas.Geriausia,
♦ # *
jei reikės. O jei dar trūktų, tai ir Mildužis pasakė, kad ir'
kad nėra skirtumo ar kad
jis kiek paskolos suieškotų.
jis nėra didelis.
Lieka salėje karalius vienas—
. Uošviai ardo laimingas
Senas sostas ir piliesxauksinės sienos ...
Balaišienė rankomis suplojo:
vedybas. Tokios taisyklės
Tai vieta romantikų voratinkliui pilkam,
—Tai matai, koks puikus piršlelis! Tai ir aš svočia
nėra. Buvo ištirta laimingos
Paveikslėlis pasakoj mažiem vaikam ...
irgi neatsiliksiu. Kad ir ne kiek turėdama, bet aš savuo-'
poros 409. Iš jų 10% buvo
O žmogus jau—šiandie savo valioj:
sius "Onutei būtinai paskolinsiu. Ot tai man bus malonu,
bloguose santykiuose su
Patys sau vergai ar sau karaliai! "
kad, dukrele, turėsi biznį ir du namu. Su tokiu puikiu vy
savo uošviais. Kitoj vietoj
ru negali pražūti. Darbininkas didžiausias, prie žmonių
buvo ištirta 250 šeimų, ku
P. Orintaitė
malonus, neišlaidus, pinigą moka prilaikyti. Išsiversk,
rios su savo giminėmis tu
rėjo rimtų nesusipratimų
mielieji, nebijokit!. .
(Iš “Šulinys Sodyboje”)
bet pačios gyveno laimin
Onai šiluma užkaito kratinėje ir pagaugės nutekėjo
gai.
Žinovai mano, kad ve
per sąnarius. Su pasididžiavimu pasižiūrėjo į savo vyrą
dybų likimas nepareina nuo
ir nusišypsojo dėl galimybių pasidaryti tokio turto savi
uošvių ar kitų giminių spau
ninke. Staiga jai pasidalė aišku, kad dabar ji tikrai
dimo, o nuo pačių vyro ii
pasidarys turtinga amerikonka, kad ji tikrai galės atva
žmonos jausmų vienas an
žiuoti į Lietuvą ir į tėviškę, kad ii- karietoje ir ... ką jos
.
v
“
7
tram.
mama į tai pasakys . . . Tuo tarpu ji pranešė tėvams, kad
Šiame krašte kasmet bū- nepakanka.
Greitos vedybos nelaimin
Ktekėjo už Palubių Juozo, kad puikias vestuves jai išžodžiais J"kfek- .kkta.
jau gos. Ir čia tėra dalis teisy
kele broliai ir naujo krašto senuos draugai, kad Ji tol
penktoji
išsis. I danguje kiekvienam yra bės. Vienas tyrinėjimas yra
gerų kraiti 11 kad y i a labai laiminga. Pi ie to pi įdėjo kele- kiną. Daug kas laužo galvą, skirtas kitas asmuo bend- parodęs, kad pusė persis
me-.
tą fotografijų, nutrauktų per jos vedybas. Ji sau vaizda- kodėl tiek daug nevykusių ram gyvenimui ir tik vie- .kyrusių buvo
-. susižadėję
.
vosi, kaip jos tėvai žiūrės į fotografijas, rodys jas su pa- jungtuvių, vieni nurodo tas, nas. Bet gyvenimas sako tus ar mažiau, o antra puse
sididžiavimu giminėms ir pažįstamiems. Bet . . . štai da- jkiti kitas priežastis. Neabe- ką kita. Kiek laimingų šeii
nėra
labai
bar, kai jie su Juozu tikrai bus savininkai dviejų namų ir Į jotina, kad daug nelaimingų mų yra susituokusių dau- suslzle avimas
svarbu vyrui, bet, atrodo,
krautuvės, ji ir vel tėvams parašys. Tegul žinos ir tėvai į pora yra dėl to, kad jos giau ne vieną kartą.
svarbesnis moteriai. Daug
Lytininiai santykiai vi kas mano, kad po ilgesnio
ir visa parapija, kad ji ne be įeikalo Amerikon išvažia- susituokia, taip sakyti, akli
būdami,
tikėdami
į
visai
sus
klausimus
vo. Visos liūdesio ir nusivylimo valandos atvažiavus Ame. .x., išsprendžia.
. .
c :susižiedavimo vedybos yra
išgalvotus
arba
tik
mažą
Klaidingas Įsitikinimai Subet jie priparikon bus jai gausiai apmokėtos tuo vidujiniu pasitenki
dalį
teisybės
teturinčius
da

rinktomis
žiniomis
iš
didelio
nimu, kad ji pasiekė, ko ji norėjo. Jos pasigyrimas mo
žįsta, kad ir po trumpos pa
lykus apie vedybini gyve persiskyrasiųjų skaičia u s
žinties susituokus galima
tinai ir veržlus pasiryžimas išvykti Amerikon įgys pra nimą.
60% vyrų ir 52% moterų gyventi laimingai.
smės.
Štai keli tokie išgalvoti lytiniai santykiai buvo pa Kur beieškotume šeimų
—Tai ko taip susimąstei, širdele?—Balaišienė nu dalykai.
tenkinami. Vadirfasi, jie
traukė jos mintis. Nebijok, nepražūsit. Gal ir reikės sun Meilė viską nugali. Tai vieni neišsprendžia klausi nesklandumų priežasčių,
visuomet turėtume atsimin
reiškia, kad koks neapgal- mo
kiai padirbėti, bet darbo jūs gi nebijot? ’.
ti, kad šie veiksniai padeda
Pinigai
ardo
vedybas.
Juozas širdingai padėkojo giminėms ir draugams už vota^_ įžeidžiantis, skirtinšeimai laiminga išlikti:
Darama ir Dadrasinimagas butų veduslW Ia,ky- Daug kas taip mano, bet Kai vyras ir žmona jau
. .P®
.
... ... - masis, meilė išgelbės, viską kurie yra tą klausimą tyri
—As jau dirbsiu kiek Įgalėdamas. Ir nebijokite, ju- sutvarkys. Bet gyvenimas nėję, tie tvirtina, kad pini čiasi esą lygiai išsilavinę;
sų neapvilsiu. Jei tik bus galima reikalingą įmokėjimą ’rodo, kad daug tik šituo gas nėra toks baisus šeimos kai jie dalinasi savo veik
sudaryti, tai krautuvę aš jau sugebėsiu tvarkyti. Aš darį įsitikinimu pagrindusių ve vėžys, kad dažniausia kalti los, ypač namuose, džiaugs
mais; kai šeimoje yra de
ją pagerinsiu. Pardavimą aš jau dabar gerai žinau, o jei dybinį gyvenimą patenka į vyro ir žmonos būdai, jų
mokratiški santykiai—vyras
su užpirkimais ir sąskaitomis Mildužis man pagelbės, bėdas. Vedus reikia su kitu elgesys ir finansinius klau ir žmona dalinasi lygia at
'asmeniu gyventi, ne tik jį simus sprendžiant.
tai aš jau dabar visai drąsus esu.
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n
.. _ , v!50,, • ų-1 v
Meilė
—tėra
įžanga'.Manoma,
Vaikai sustiprina vedybas.
• u-STr*?
?, ,, ų -rpa‘ imylėti.
ok"*"i
vy™
ar žmonos;
kad pašliju/ šei- šeimos biudžetą tvarkant
siskirstė kas ką tui etų atlikti. Issiskirste pilni pasiryžimo, vertinimą, bet jos vienos mininį gyvenimą vaikai ga- ir tt.
lyg i dideli žygį nusistatę eiti. Pasitikėjimas ir nerimas ____________________________________
Louisianos valstijoje įsi
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•• 1 jam savininkui. Pamokys, kas reikia. Tą pačią dieną Juokaltimu laiko turėti daugiau
Ryto metą atėjo j krautuvę Balvomus m surasė prov,ėmg k|ausinžtj
imug
ąonnj »,Unmą Juozas jte.ke rankp.mg.us .r sutarė
. kraut
Išbuvo joje iki ^„„,3^0 ir rodog, dar ne vieną neteisėtą (pavaini
kį) vaiką. Tokių vaikų tėvas
laiką prekėms sutikrinti
laiko buvo permaža.
ar motina baudžiami iki
Susitarė, kad šeimininkas pradžioje pagelbės nau(Bus daugiau)
$1,000 ar metus kalėti.

Išgalvoti dalykai

1958 jn. birželio 3 d. mirusiam

problemų

Klaidingai manoma, kad
yra šeimų, kuriose nekyla
nemalonių klausimų, nesu
sipratimų. Klaidinga taip
manyti. Žmonių artimuos
santykiuose tas neišvengti*
na, o vyras ir žmona ko
daugiausia santykiauja ir
tie santykiai yra artimiausi.
Kiekvienoje šeimoje būna
ir ginčų tuo ar kitu metu.
Yra manančių, kad ir šei
myniniame gyvenime paste
bimas tam tikras ratas: Yra
laimės ir prisirišimo pakili
mai ir nukritimai.

A. SVEIKAS

A. A.

STEPONUI ŪSELIUI ATMINTI

Toli už upės, lygioj žalumoj,

Kapinės snaudžia gėlėtoj lankoj.
Medeliai jauni ten nuo vėjo siūbuoja,
Paukšteliai margi giesmeles ten dainuoja.

Paminklai akmens, balti kryžiai, kapai,
Ten Stepas Ūselis ilsis amžinai.
Pabaigęs kelionę pasaulio vargų,
Atrado ramybę tarp šaltų kapų.
Nora kapo lankyti kasdien negaliu,

Bet pi įsiminimą širdyje turiu.

Nunešiu gvazdikų, rūtelių priskynus,
V
Aukosiu giesmelę iš jausmų nupynus.

Kol šalta žemelė mane nepriglaus,
Tol mano širdis vis ilgėjimą jaus.
M. B. U.
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{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
, ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
i istorinis romanas iš žemaičių krikĮ što laikų, kieti apdarai ....
I
ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
didelio formato. Kaina .... $5.50
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

UETUVA BUDO. Stepono Kairio
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
atsiminimai, kaip IJetuva kėlėsi
iš miego,’ geriausia dovana kiekviena
gražiais kietais viršeliais, iliustruota, 410 puslapių,

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50
minimai, 4G4 psl., kaina... .$0.00
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
menės santvaika ir kodėl ji dar
nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.
Kaina ......................................... $6.00
ISEJUSIEMS NEGRĮŽTI, M= Kati
ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko įliškio meistriškas aprašymas, kaip
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
karui einant prie galo tūkstančiai
na .........................................
$5.00.
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00
PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS
paruošė Anicetas Simutis, daugy SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų
bė žinių lietuvių ir’anglų kalbomis
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
apie lietuvius visame pasaulv.
464 psl. Kaina .....................$6.50
BARABAS. Paer Lagerkvi<to istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE,
mijų. Kaina ............................ $2.25
surinko ir suredagavo Jonas Ba- lys, 472 dainos su gaidomis. Ang ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
liškai duotas kiekvienos dainos
sų rašytojos pirmojo karo metu
turinys, todėl tinka dovanoti ir
Amerikoje parašyti vaizdeliai su
lietuviškai nekalbantiems, įrišta
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
326 pusi. kaina ....................... $5.00
kaina ......................................... 50 Ct.
MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas, J. Lingis, J. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl.,
Amerikos lietuviams, 144 pusla
kaina ......................................... $5.00.
pių. Kaina ................................ $1.00
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vaJovėlis pra CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
trijose dalyse, kiekviena dalis po
dedantiems
angliškai
mokytis,
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00
duoda ištarimų, angliškus pasikal
bėjimus. Kaina ................... '5 Cnt.
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
MARLBOROUGH'S LITHUANIAN
M. Michelsonienė,.250 įvairių lietu,
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
viškų ir kitų tautų valgių receptų.
ras . vadovėlis lietuvių kalbos mo
132 puslapiai, kaina.................. $1.25
kytis angliškai kalbančiam. 141
psl., kaina ........................... $125 POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo
M. Valadkos parašyta knyga, 250
puslapių. Kaina..................
$2.50
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
PRADAI. Populiari ir naudinga
knyga šių dienų klausiniams su A KISS IN THE DARK. J. Jazmino
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
prasti. Kaina ............................ 50c.
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ....................... $1.00
MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 psl.. ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
kieti viršeliai Kaina ........... $5.00.
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina........... $4.00
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vaitie
kų romanas iš 1935 metų Suvalki VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
toks tvanas būti ir kų apie tai sa-

tonos diktatūrų. Pirma dalis 330 I
psl. Kaina.............................. $3.00. I

ko mokslas? Kaina .......... 25 Cnt.

i SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOLNEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valua- I ŠEVIŽMAS. Pagal Kautskj, nau
ko romano antroji dalis, 426 pus
jausiomis žiniomis papildyta tuo
lapiai. Kaina .......................... $4.00
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
meninių formų plėtojimosi pagrin
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
nas. Kaina ............................ 25 Cnt.
ga su daugybe paveikslų, gerame
popieriuje. Kaina .................. $8.50 TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas
SIAURUOJU TAKELIU, K. B.
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve JUOZAS STALINAS, arba kaip
nimo. 178 psl., kaina .......... $2.00
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs
Rusijos diktatoriu. Kaina 25 Cnt.
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
vos socialdemokratų raštai dėl bol
mo istorija ir valdyme praktika.
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
Labai daug informacijų, 96 psl.
voje.
Kaina...........,............. 25 Cnt.
Kaina ................................... 50 Cnt.
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJOS PROGRAMINES GAI_
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
RES, 32 psl., kaina.......... 25 Cnt.
bai daug paveikslų, 255 psl. gera
popiera. Kaina ...................... $5.00 VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA

NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00
STAUS VIETININKAS? Parašė
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
pažinti. Kaina ...................... $1.20
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais.
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius,

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

KODĖL AS NETIKTU Į DIEVĄ?
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ...........................20 Cnt.
ANGLŲ-LIETTJVIU KALBŲ ŽODY

NAS. virš 20,000 žodžių, 308 pus
lapiai, kaina .......................... $4.00

kaina ....................................... $10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-Mykolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės.
Visos trys dalys įrištos į v jenų
knygų, kieti viršai, 631 puslapis.

Kaina

................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS
030 E. Broadvray

------ ■ -

So. Boston, Maas.
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VIETINES ŽINIOS
PARENGIMŲ KALENDORIUS

NAUJOS KNYGOS

KAIP BUS SKRAIDANT ERDVĖJE?

5į ketvirtadbnj

Liepos 17 d. S. Dariaus poe
to legionierių piknikas Romuvos
parke Brocktone.

Šį ketvirtadienį, liepos 7
d. 8:30 vaL vak. Sanders
•
teatre
(Cambridge) bus
koncertas,
kurio programo
Liepos 31 d. Lietuvių Darbi*
ninku Draugijos 21 kuopos ge je yra ir komp. Jeronimo
Kačinsko simfoninė fanta
gužinė North Eastone.
zija.
Ją atliekant orkestrui
•
Rugpiūčio 7 d. Minkų radijo diriguos pats kompozitorius.
Ko didesniam lietuvių bū
gegužinė Romuvos parke Brock
riui reikėtų ateiti į šitą gerą
tone.
koncertą. Jie turės didelio
•
džiaugsmo ir kartu gausus
Rugpiūčin 21 d Balfo geguži
savųjų
atsilankymas bus di
nė Romuvos parke, Brocktone.
delė dvasinė parama kom
•
pozitoriui kurti kultūrines
Rugsėjo 25 d. Moterų legio
vertybes, kurios patraukia ir
nierių banketas Lietuvių Pilie
nelietuvius.
čių Draugijos maž. salėj.
I*
i ' .. .
.
4
•
Spalo 9 d. L. Bendruomenės
banketas Lietuvių Piliečių Drjos didžiojoj salėj.

Puslapis septintM

KELEIVIS ,80.-BOSTON

Viešnios iš Amsterdamo

Du Amerikos mokslininkai, dr. Ralph Levine ir dr.
Jack Kraft (dešinėj), apžiūrinėja modelį “besvorinio”
kabineto. Jei žmonės skraidys erdvėje, jie turės įmok
ti gyventi besvoriniame stovyje, todėl jau dabar pra
dedama aiškinti, kaip žmogus galės gyventi be žemės
traukimo, be viršaus ir apačios erdvių platybėse. Tik
patyrimas gali parodyti, kiek ilgai žmogus gali besvoriškumą išlaikytu

NUODINGI LOPŲ
PIEŠTUKAI

DĖMESIO VISIEMS
3

GINTARAS, Chicagos Auk--------štesnioeios Lituanistikos Maisto ir vaistų priežiū- geriausiai gelbsti tie patys vaistai
išgydydami PLEISKANAS, PLAUMokyklos 1960 metų met- ros lstaiga uzdiaude vartoti Kų slinkimą ir galvos niežė...
n C ^,1
lūpų pieštukams gaminti 14 JIMĄ. Anksčiau kurie buvo ir neparastis, 76 psl., redagavo'_ f r ____ J-.
_
,
.
gydomi, su Uis vaistais daugelis iš'
1..
••
1 spalvų medžiagas, kurios sigydė.
6 mokinių
redakcija,
gioniindin<rn«5Tai kerbiamieji, patyrę tų vaistų geru,
.
,
.
nuUUIIlgUa.
141
patarkite giminėms, kaimynams
bojant mokytojams D. daugiausia šviesios spalvos *r pažįstamiems.
Veličkai ir A. Dunduliui.1—geltona, oranžinė, raudo- apdėtu mokesčiu.
Mokyklos Tėvų Komiteto na.
VMistų «•“*
tlk
vai
stinėje:
leidinys Nr 4. Kaina na-1 Bet kosmetikos fabrikan KREIVE aad SON DRUGSTORE
tai aiškina, kad tcfe medžia 2454 W. 69th Street. Chicago ». I1L
pažymėta.
gos mažais {kiekiais nėra
Tame leidinyje yra 31 nuodingos ir to dėl greičiauJieškojimai
mokinio rasiniai jvainauMOminėto6
uždrau.
Pranas PLEITKUS, kau
nus temomis. Vis tai gražių dim apskus
Koks Ieškomas
nietis iš Jokūbaičių, apie 60 metų
sūnus Prano, seniai gyve
pastangų pirmieji daigeliai.
tetan0 sprendimas, pa amžiaus
na Amerikoje. Jo ieško sesuo Anta
kas žino, gal nevienas ja- į,atyeime.
nina. Jis pats ar kas apie jį -žino,
prašom rašyti jos dukrai adresu:
me savo plunksną bandąs
Sra. Eva Onceszko
vėliau išaugs dideliu rašytoCasilia Correo 102,
Pakalbinkim draugus ir
Salta. Rep. Argentina
ju, mokslininku, dailininku
Teofilė ir švogeris gyvenantie
ir t. t. Sveikintini metraščio kaimynus užsisakyti “Kelei- jiSesuo
Kaliningrade (Karaliaučiuje) ieš
puoselėtojai, sėkmės ateity
ko BALIO BANIO. sūn. Felikso, gim.
metams tik $4-00 1918 m. Jis pats ar jį žinantieji pra
je, nes jis žadama kasmet
šom rašyti :
P. Pliskevičius
leisti ir jau telkiamos lėšos,
288 Emerald St. No.
kurias galima siųsti šiuo ad
H&aiilton, Ont. Canada
resu: A. Pakalniškis, 3948
Paieškau Bill, Stanley. Albert ir
So. Artesian Avė., Chicago,
William Griūnu. Jie visi vienoj šei
moj gyveno Detroite. Jie patys ar
III.
juos žinantieji, rašykite:
Joe Zig
Metraštyje >Va daug nuo
4927 W. Commeree
San Antonio, Texas
traukų: Mokytojų, abituri
entų (35), jis papuoštas
Aš ieškau savo brolio ANTANO
Y AKO iš Šakių apsk., Sintautų pa
gausiomis mokinių V. Binrap. Veržiu kaimo. Jis pats ar jj ži
kytės ir A. Bičiūno užsklan
nantieji prašom rašyti:
hr... ONLY YOU CAN
Joe Yakas
domis.
1329 No. Green Avė.
,
(26

Praeitą penktadienį mus
aplankė
Ona Radzevičienė
•
su savo dukra Irena Wood
Spalio 23 d. BALF’o banketas
ir
anūku. Jos savaitę atos
Lietuvių Piliečių Draugijos di.
togavo Cape Cod dr. Nor
džiojoj salėj.
vaišienės
vasarinėj “Nida” MAIKIO IR TAVO KRAITIS
DRUGIO LIGA
•
ir grįždamos į Amsterdamą,
NENUGALĖTA
Spalio 30 d. Skautų Tėvų Ko
Mūsų skaitytojai, atsinaujin
N. Y., užsuko į Bostoną.
miteto banketas Lietuvių Pilie
Radzevičiai yra Keleivio dami prenumeratą, atsiuntė Šiltųjų kraštų gyventojus
PREVENT FOREST FIRES!
Detroit 9, Mich.
čių Draugijos didž. salėj.
Maikiui
su
Tėvu
dovanų:
skaitytojai. Radzevičius la
kankina biauri malarijos
• '
bai seka lietuvių visuomeni Mr. & Mrs. J. Einikis iš Ali- (šlapdrugio) liga. Ten daug LIETUVIŠKI MALDYKLŲ
PARDUODAMI NAMAI
Lapkričio 6 d. Sandaros Mo nį gyvenimą ir yra didelis
VARDAI
Naujas (4 metų) namas, 5 kamb.,
žmonių ji į kapus nuvaro.
ųuippa, Pa. atsiuntė $6. 00.
vonia, elektra, 1 Vs akro žemės, ga
terų Klubo banketas Lietuvių spaudos mėgėjas, to dėl
Ją
sukelia
tam
tikros
rū

Kiekvieno žmogaus jėgos metų bė
ražas 2 mašinom arba dirbtutė. 10
J. Vitkų nas iš Long Branch,
Piliečių Draugijos maž. salėje. skait net kelis lietuviškus
gyje išsenka ir joms atgauti reika
Džiugu, kad lietuviai liu- mylių nuo Ithaca, N. Y. Kaina $5.500 lingas
šies
uodai,
to
dėl
pinnoji
ramus poilsis, malonios ato
Mrs. Mary Lasky
Ont., Canada, atsuntė $5.00.
•
laikraščius.
R. D. No. 1
(29 stogos. Mūsų vasarvietėje—Ostervij(kovos priemonė su ta liga teronys savo maldyklas
le Manor—Jūs rasite ramų malonų
Brooktondale, N. Y.
Ponia Irena Wood yra Po $2.00: Joe Wainikow
Lapkričio 13 d. So. Bostono
(bažnyčias) lietuvišk a i s
—išnaikinti tuos uodus.
poilsį ir tikrai atgausite visas, per
aukš. mokykloj Montrealio Lie mergaičių kolegijos moky Sacramento, Calif.; Geo Marcin- Į Jungtinių Tautų sukurto- vardais pavadina. Tokių
paskutinius metus išeikvotas, jėgas.
Osterville .Manor yra gražiame pu
VIETA PENSININKUI
tuvių Dramos Teatras vaidina toja, ji labai gražiai kalba ka iš Seymour Conn.; A. S. iš I j j Pasaulio Sveikatos Orga- žinau dvi:
šynais apaugusiame Cape Cod pusia
prie Atlanto, kur šiltosios sro
Saratoga
Springs, M
N. v
Y. ir J.
“Milžino paunksmėje.” Rengia lietuviškai.
°
t
įvairiais būdais Čikagoje jie turi Tėviškė Pensijų turintis asmuo ar pora vedu salyje
sių kviečiama nuolatiniai apsigyven vės vandens temperatūra 70-80 laip
laisvės Varpas.
Butkus iš Chicago, III.
Visi mūsų vasarvietės svečiai
jau išvalė nuo tų uodų plo lės maldyklą, kurią tvarko ti ant gražios farmos. Rendos nemo snių.
naudojasi uždaru (privatišku) paplū
kės.
Kreiptis::
•
Mirė Stanislovas Čepulis
Po $1.00: Geo Semsis iš Law- tus, kuriuose gyvena 46 kun. Ansas Tralus, o Det
Rev. Joseph Baltrūnas
(27 dimiu, kurio švarus smėlis dar po ke
lis kartus valomas ir sijojamas, to
T nrUrT-i/tfk gft d T jf nnniatilfno
P. O. Box 213
rSRCe, Mara • Paul Patmnia. ii milionai žmonių, bet dar 83 roite jų maldykla pavadinta
dėl į šį paplūdimį tegalima įeiti tik
rnEl-aV-ill N. Y
su atskirais leidimais, kuriuos parū
mokyklos banketas Lietuvių , Sekmadienį birželio 19 d. Central Falls, R. I.; S. Alinaus- milionams kitų kraštų gy Vilties vardu. Ten kunigau
rsimisn
piname visiems svečiams. Prie paplū.
Piliečių Draugijos didž. salėje. (mirė Stanislovas Chepulis, kas iš Rockford, III.; B. Umbra ventojų malarijos grėsmė ja kun. Jonas Dumpis.
dimio yra automobiliams saugoti vie
ta, už kurių atskirai mokėti nereiklų.
Ir
amžiui
praslikus,
kai
•
nėra
pašalinta.
TRUKžOLfiS
sas
iš
Detroit,
Mich.;
M.
Masenas Bostono gyventojas.
Mūsų vasarvietės kainos yra labai
žemos, jas lyginant su kitomis pana
lietuvių kalbos čia nebebus
Lapkričio 27 d. Liet. Bend 'Jis palaidotas penktadienį lianka iš Brooklyn, N. Y.j Mrs.
Trukžolių šaknis šiomis vasarvietėmis, todėl tikime,
SKAITYTOJŲ BALSAI
girdėti, maldyklos lietuviš
ruomenės vakaras Lietuvių Pi birželio 25 d. iš Borisewi- Anna Bugaris iš Chicago, III.;
nuo patrūkimo, po kad Jūs apsispręsite savo atostogas
Krūtine skaudėji praleisti pas mus—Cape Cod Oster
kas vardas bylos, kad čia1
liečių Draugijos didž. salėje.
čiaus koplyčios. Laidotuvė S. Yokubaitis iš Shenandoah, Mielas Keleivi,
Manor vasarvietėje.
mo, palengvina at- ville
Mes būsime labai laimingi, jei ap
•
mis rūpinosi policija, nes Pa.; Alex Liaused iš Tabor, Al- Į Keliauk, nesustok! Lietuvos lietuvių būta.
kosėjimą, suteikia sisprendę atostogauti susisieksite su
Bet už tai nežinau nė vie
prakaitavimą
ir mumis ir pranešite, kuriuo metu ža
Gruodžio 2 d. 8:30 vai. vak. 'giminės nepasiskelbė.
ta, Canada; W. Zabarauskas iš laisvės lauk, už ją kovok!
date atvykti, kad galėtume Jums re
nos
katalikų
bažnyčios,
ku

priduoda
geresnį
Jordan Hali Prudencijos Bičkie- * Velionis Stanislovas buvo Elizabeth, N. J.; A. Swedaraky
Keleiviui ilgiausiu metu. . .
zervuoti kambarius, kad atvvlcę nebe
apetitą. Svaras turėti-mete
ri būtų pavadinta lietuviš
jokio rūpesčio ir galėtu
čia iš Detroit, Mich.; Mrs. A. Kau- linki
nės koncertas. Rengia Pabai. kilimo nuo Kuršėnų,
$3.00.
mėte visų atostogų metų skirti poil
ku vardu.
Amerikoje jis turi seserį nas iš Brockton, Mass.; P. Sasiui ir malonumams.
7
tiečių Draugija.
Edward Butkus
Laukinių
žemuogių Lapai
Laukiame Tamstų pranešimų ir
Antaniną Bardauskienė, ku mawitz iš Wyandotte, Mich.; V. Chicago, m.
Gryna* lietuvis
nuo kruvino viduriavimo, nak prašome klausti, jei dar kiltų kokių
ri gyvena Medway, Mass. Gužauskas iš Vanderhof, B. C.,
tinių prakaitavimų, gydo užsi- nors neaiškumų. Mus galite pasiekti
senėjusiąs žaizdas ir valo krau- šiais adresais.
O»»*rvill* Manor. Ine.
Piketininkas, kuria vandens Yra ir sesers vaikai Bardau- Canada; A. Jankauskas iš Chi
Svaras $2.00.
Osterville—Cape Cod. Mass.
IEŠKANTIEMS POILSIO IR RAMUMO
skai. Velionis buvo 70 metų. cago, III.; Mrs. F. Sirutis iš San
ivirkito nepabūgo
Telefonas: GArden 8-6991
Mes nesiunčiam per C. O. D. arba Bostone:
Velionis paskutiniu laiku Diego, Calif.; Mrs. H. Tunkevi.
99
265 C Street
Alexander’s
So. Boston 27, Mass.
Kas birželio 18 d. buvo gyveno Bostone, 1895 Wash- čienė iš Kearny, N. J.; Wm. RaTelefonas: ANdrew 8-7730
395 Broadway
Pabaltijo pagrobimo 20 me ington St, turto jokio nepa meika iš W. Boylston, Mass.; .prie ežero «u valstybė* tvarkomu pliažu, yra geriau-'
Jūsų J. Kapočius
South Boston 27, Mass.
tSkelb.)
Joseph Green iš Orange, Conn.;
tų sukakties minėjime Don- liko.
šia vieta. Patogūs kambariai; šiltas, šaltas vanduo,
Ch. U. iš So. Boston, Mass.;
nelly teatre, tas ten matė
dušai. Valgį galima patiem gaminti* ar gauti vietoje.1
Mrs.
Helen Katin iš W. Lynn,
kalbant jauną lenką Josef
Atsiimkite laimėjimus
Mass.; John Snider iš No. Chi
J. Paknys
Box 126
Thompson, Conn.
Mlot-Mroz iš Salem, Mass.
Lankydamiesi Montrealyje nepraleiskite progos užeiti į
cago,
III.;
Paul
Gakus
iš
Phila,
Telefonu: WAlnut 3-2836
Jis Poznanės sukilimo 4 SLA 2-os Apskrities ge
D.
L.
K. VYTAUTO KLUBĄ — 2161 St. Catherine St. East,
metų sukakties dieną nutarė gužinėje birželio 26 d. Ro- Pa. ir VI. Klemka iš Ariington,
kuriame atsigaivinsite pasirinktais gėrimais, susipažinsite
piketuoti Sovietų ambasadą hiuvos parke dovanas lai Mass.
su vietos lietuviais ir tuo pačiu paremsite virš 50 METŲ vei
<Washingtonė. Pirma amba mėjo šie numeriai: 1-mą— . Po 50 centų: V. Vaškelis iš
kiančią lietuvišką užeigą. Maloniai kviečiame!
Kas skaito rašo. duonos neprašo ir FRANK LAVINSKO I
Užeiga atidara kiekvieną dieną nuo 1 vai. iki vėlybos
sados pareigūnai nurėjo jj $15 Nr. 1765 : 2-rą —$10 Toronto, Canada; P. žemaitis iš
nakties.
Klubo Valdyba
AMERIKOS
LIETUVIŲ
LAIKRAŠČIAI
1879-1955
1
Edran,
Man.,
Canada;
Mrs.
Eva
geruoju įtikinti pasišalinti, Nr 818 V. Klemka iš Ariing
knygą užsisako! Įdėk į voką 3 dolerius, aiškiai savo adresą
bet tas nieko nepadėjo. Ta ton, Mass. ir 3-čią—$5 Nr. Diringis iš Lewiston, Maine; M.
parašyk
ir tą įdomią knyga gausi. O jei įdėsi dar du doleriu,
da jie paleido j jj vandens į2302 L. Petkevičius iš Dra- Baltrušaitis iš Grand Rapids,
tai priedu gausi “ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI.” Mano
Mich.; B. Mender iš Har Ford
švirkštą, bet Mroz šypsoda cut, Mass.
adresas toks:
Mills, N. Y.; J. Savage iš BridFrank Lavinskas, 4141 46th St^ Long Island City 4, N. Y. J
masi kokią 10 minučių sten
ir j VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
gėsi išvengti švirkšto srovės. Laimikius prašome atsi geport, Conn.; J. Shaknaitis iš
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
Ar ilgai jis būtų tą gimnas imti iš Apskrities sekreto VVaterbury, Conn., ir S. Tataru.
te
mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite
tiką daręs, sunku pasakyti, riaus J. -Gedminto, gyv. 15 nas iš Hudson, Mass.
asmeniškai.
bet įsikišo‘policija ir j j pa iMt Ida Rd., Dorehester, Visiems, atsiuntusiems laik
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS. Reg. Ph. aar.
šalino, nes draudžiama de įMass., pristačius laimėjimo raščiui aukų, nuoširdžiai dėko*
109 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, susMjs
monstruoti arčiau kaip 500 korteles.
46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaiatato
jame.
tautinį
solidarumų, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remi* ko
SLA 2-oa Apsk. Valdyba
pėdų nuo ambasados.
vas dėl Lietuvos laisvo* ateities.
Keleivio Administracija
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Kur atostogauti?

TRAKAI“

MIELI AMERIKOS LIETUVIAI!

VAISTUS J LIETUVĄ

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
SLA GVVYBfiS APDRAUDA IKI $10,000-

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Garsiame CAPE COD—OSTERVILLE, Mass., kurorte, prie
atviro Atlanto Long-Beach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje
lietuviškoje vasarvietės viloje
MA fl V> B
BI AU

‘AUDRONĖ’

87 EAST BAY ROAD, OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.
TEL. GA 8-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai * Gražus privatus 2 akrų
pušynss-parkas * Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros
pliažas 5 min. pėsčiom * Rami aplinkuma, daug vietos poiL
siui ir žaidimams * Geras lietuviškas maistas ir malonus
patarnavimas.
VILA JAU ATIDARYTA
Lietuviai savininkai Dr. Ed. ir Marija Jansonai maloniai
kviečia atvykti. Kreiptis:
ANDRONfi-JANSONAS 87 East Bay Road
OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.
Naujas Telefonas: GArden 8-8425

F R E E
Oa The Job Trial
“PORTER CABLE CO“
SYRACUSE, N. T.
Heavy duty builders mw. Finest on
the market. Ask in your hsrdware.
Rev. J. BALTRŪNAS
CobhleakilL N. Y.

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su
lietuve moterimi. Vienam sunku gy
venti, o pas mus nSra lietuvių. At
sakysiu { rimtus laiškus. Rašykit:
John Zig
(29
4927 West Commeree St.
San Antonio, Texas
T
Vedybų tikslu neriu susipaiinti su
apie 60-70 metų. Prašom ralyrs. Nellie Ziamor
C/o Mary Laiky
(30
268 Crove School Rd.,
Brooktondale, N. Y.

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA fld $10,000 deiimčiai
ir dvidešimčia rastų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar
20 metų apsidrandęs gauna pilną apdraudos sumą.
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei-

ttaL
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
apdrauda duoda patalpoi Dd $826 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo
gilios eanatvia.
Daugiau žinių apie SLA dariais ir apdrauda* galite gau
ti SLA kuopuose, kuries yru visose žymesnėse lietuvių kolonijose ir SLA Centrą Rašykite tokiu

Dr. M. X VINIKAS
307 West30thStroat, Nevv York 1, N. Y.

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

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

“KELEIVIS”

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

S*.
J

Nr 27, Liepos 6,1960

KELEIVIS 30. BOSTON

Puslapis aštuntai

deologijai, tačiau prie LSS
PRANEŠIMAS
sų brolių ir sesių išvežimą į Remia lituanistinę mokyklą
or-cijos neilgai tepriklausė.
-------vergų darbus. Programos 1 So. Bostono Lietuvių Pi
Priklausė tik prie SLA ir,
Globė Parcel Service, besiklausant ašaros birėjo. liečių Draugijas valdyba
rodos, prie vietos daktarų kurios vedėjas yra J. Ado- •£
anų baisiųjų Lituanistinei mokyklai pas
sambūrio. Buvo labai ra monis, praneša siuntėjams, ien^
kyrė $35 auką.
maus būdo, negėrė, nerūkė, /T. . ,
...
... no pasiryžimą nenuleisti
tačiau draugiją mėgdavo ir, kad užpirktas didesnis ki^ ^kų ko, žiaurusis mūsų Penktadienį baigėsi John
kol buvo nevedęs, dažnai kis pi ekiu da> pigesnėmis kl^o pavergėjas nebus iš Hancock draudimo bendro
t suiuošdavo ištaiginguo s e kainomis negu iki šiol, ir jos ten įgVytas
vės agentų stieikas, kuris tę
savo namuose draugiškų bus parduodamos savikaina, Vėliau kiaušiu savo pažį- sėsi pusę dienos. Bendrovė
(nonntieji galės patikrinti stamų>
klausėtės. Ir viei vakarčių su užkandžiais.
pu-kimo
sąskaitas),
nes
si
nas
j,.
kitas
atsako, kad ne- turi apie 6,000 agentų, iš
D-ro Domininko Pilkos Jusi žmona rado jj laiptų Į Velionis labai mėgdavo
kurių Bostone apie 550.
jau nebėra. Iš vakaro jis apačioje gulintį be žado. spaudą, rinkdavo knygas ii* jstaiga nėra suinteresuota sįklausę, nes pramiegoję,
da ruošėsi j Deimantinį Tuojau buvo pasauktas dr. laikraščius, ir pats yra ne jtureti pelno is parduodamų: Liūdna kad mes jau uip
RADUO PROGRAMA
gi eit pradėjom miegoti taSLA Seimą, o sekantį rytą Landžius - Seymour, Pilkos maža čia įnešęs. Jis paruošė prekių.
Seniausia Lietuvių Radijo
jau buvo nuvežtas be są- kaimynas įr geras draugas, ir išleido Lietuvių Kalbos Šiuo būdu siuntėjams su- da, kada reikia budėti.
Programa
Naujoj Anglijoj
Gramatiką,
ir
išleido
(offse

monės į Bostono miesto Ii- kuris greitai nuvežė jį li
sitaupys daug išlaidų. Gali- L. V. Klausytojas Tamošius
iš stoties WLYN, 1360 ki
goninėn. Jam miius, ligoninė to būdu) didįjį A. Lalio ma pasirinkti įvairių vilnolociklų, veikia sekmadie
padarė lavono skrodimą. lietuvių anglų ir anglų lie nių, rajano, taftos medžia
Vyksta į SLA seimą
DR. D. PILKA
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
iVelionies palaikai buvo pa- tuvių kalbų žodyną, kurio gų, import. impilams medž.,
ną.
Perduodama: Vėliausių
: šarvuoti D. Zalesko koply senesnioji A. Olševsk i o odų, megztinių, itališkkų ki- j j lic
u d pįttsburghe
čioj ir birželio 30 d. palai laida buvo jau išsibaigusi. *vmU r’r • v.' OmS Uztlesalų> prasidėsianti SLA deiman- pasaulinių žinių santrauka
Šis darbas jam nepigiai skarelių ir kt.
doti.
tini
Bostono vyksta ir komentarai, muzika, dai
kainavo.
Šiuos žodžius rašančiam
(Skelb.) (—) .Margareta ir Stasys Michel- nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į
D. Pilką teko pažinti 1920 Kai sirgo Jurgis Gegužis,
sonai, W. ir O. Amsie, An
Baltic
Florists gėlių ir dova
dr.
Pilka
jį
prižiūrėdamas
metais New Yorke. Jis tada
garas Andriulionis, Vincas
Keisti dalykai dedasi
dar nebuvo daktaras. Tai prikalbino, kad, darydamas
A nešta, Antanina Mockie- nų krautuvę, 502 E. Broadbuvo aukšto ūgio, laibas, testamentą, jis užrašytų sa Kur vargas, badas, trėmi- ’nė, Jadvyga Tumavičienė, pay, So. Bostone. Telefo
j inteligentiškos išvaizd o s vo palikimo dalį Vytauto mai siaučia, ten lietuvis lie- 'Aleksandras Chaupikas ir nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.
jaunas vyras. I Ameriką jis Didžiojo Universiteto me tuviu palieka, o kur laisvė kt. delegatai.
dicinos skyriui, jeigu Lie
buvo atvykęs 1909 m.
ir pakankamai medžiaginių---------------------------------GR 9-1805 ir AN 8-9304
Velionis gimė 1888 m. tuva bus laisva; o jeigu per išteklių, ten daug kas prabutas nuomai
penkerius
metus
ji
laisvės
rugsėjo 27 d. Galų kaime,
deda savo tė\\nę užmilštl. (So. Bostone, 272 Gold st., nuo liepos
Dengiame Stogus
Balininkų valse., Ukmergės neatgaus, tai tą palikimą
Štai birželio 12 ir 19 die-^1
išnuomojamas 6 kamb. butas
.
i'su patogumais , pirmame aukšte,
Ir Taisome Juos
apskr. kalvio šeimoje. Jis atiduoti vietinei mokslo nomis
Laisvės
Varpo
radi- I Apžiūrėti galima bet kada. o savininįstaigai,
Massachusetts
Ins

buvo vyriausias sūnus, o
jas labai gražiai minėjo mū- & T&E”"“ ” 5 V*L v,k S Taisome, šingeliuojame, den
giame aliumini.ium ir dažo
titute
of
Technology.
Taip
viso labo toj šeimoj gimė
me iš lauko sienas.
ir užaugo 5 berniukai ir 4 ir padaryta.
\pskaičiuojame iš anksto ne
mokamai taisyme išlaidas.
mergaitės. Dabar gyvųjų D-ro Pilkos gyvenimo
LAISVES VARPAS
Du broliai lietuviai
tarpe bėra 2 broliai—jau pradžia Amerikoje buvo la
Naujosios
Anglijos Lietuvių
Charles ir Teter Kislauska
bai
varginga.
Norėdamas
niausias Petras Bostone ir
Garahtuojame gerą darbą
Kultūrinė Radio Programa
antras Lietuvoje. Ten gyvos šviesenės ateities, stengėsi
VKOX. IIP** kilt riklių
goninę, ir žado neatgavęs yra ir 3 seserys, ketvirtoji— įsigyti medicinos daktaro
Kram’r^ham, Mass.
mokslą.
Nors
tais
laikais
Se k mad ienia.s
tenai mirė. Širdies smūgis Lukienė prieš kelerius me
KAIP TIK JUMS!
'mokslas
nebuvo
toks
bran

ištiko jį birželio 26 d. rytą, tus mirė Hartforde.
nuo 8 iki 9 vaL ryto
The Baltic Fuel Co.
Paliko velionis ir jauną gus, kaip šiandien, bet ir
o mirtis—birželio 27 popiet.
VEDĖJAS—P. VIŠČINIS
dabar pristato aliejų
Tą lemtingą rytą jis buvo žmoną Albiną, kurią buvo dolerį buvo sunkiau gauti.
47 Banks St.
Jeigu
ne
geros
širdies
žmo

visame Bostone
atsikėlęs išleisti laukant šu- vedęs prieš 10 metų.
•
žemos
kainos
BROCKTON 18, MASS.
ni.
nulipti
nuo antro
Apie velionies visuome nės, jis vargiai būtų savo
—y bet ---• 24 valandų aptarnavimas.
TeL JUniper 8-77“
aukšto žemyn jau nepajėgė. ninį vaidmenį daug nega tikslo pasiekęs. Bet jį pa
• 20 metų patyrimas sa alie
Priėjęs prie laiptų sugriuvo lima pasakyti, nes politiko rėmė sesuo, J. Gegužis, dr.
jaus krosnimis
A.Kapočius
ir
kiti.
ir nuvilto laiptais žemyn. O je veikliai nedalyvavo, nors
• Darome visus įrengimus
PilWb medicinos mokslą
laiptai Pilkos namuose auk buvo * laisvų pažiūrų ir
•
Veltui išvalome ir aptar
pabaigė
1929
m.
ir
valsty

šti! Tik po valandas atsikė- artimas socialdemokratų iTAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSV KURO IŠLAIDOSE J
naujame ”bumerius.”
binius kvotimus išlaikė, bet
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš- !
Apšildymas
Jums bus pigesnis,
nelengva buvo pradėti gy kai įrengia su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku j
iei šiais metais šauksite
dytojo praktiką. Senesni
DR. DOMININKUI PILKAI,
UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
j
BALTIC FUEL CO.
daktarai
žiūrėjo
į
jauną
mūsų brangiam draugui, staiga mirus, gėlių vietoj jo
I I ———— *
GR 9-5590
praktikantą
kreivomis.
Ko-'
GERIAUSIAS
ALIEJUS
KURUI
į
atminimui mes skiriame dovaną Lietuvių Socialdemokratų
kūrentas! Ir buvo skleidžia
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ
Literatūros Fondui, nes velionis buvo spaudos mėgėjas, gi
mos kalbos, kad jis neturįs
Apsidrausk
jo liūdinčiai žmonai Albinai, broliui Petrui ir kitiems
dar reikalingo patyrimo,
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
menkas esąs daktaras ir tt.
giminėms reiškiame gilią užuojautą.
aptarnavimas visiems mūsų reguliarišDraudžiame nuo polio, viso
Nemaža
jam
kenkdavo
ir
Margareta ir Stasius Michelsonai
kiems aliejinio kuro kostumieriams
kių
kitokių ligų ir nuo nelai
tai, kad jis nenorėjo veidmių (ugnis, audra ir kt.) ..
maniauti: būdamas laisvų
Visais
insurance reikalais
pažiūrų, į bažnyčią jis
45
DORSET
ST,
DORCHESTER
kreiptis
:
neidavo “pasirodyt”, kaip Į Naktį, Sekmadieniais ir švenA. A. D-RUI DOMININKUI PILKAI
/nrri /»
BRONIS KONTRIM
tai daro kiti profesionalai. j tadieniais ŠAUKIT
O-IŽUI
Jostice of thePeace—Constable
Jo dalykai pagerėjo tik ka I Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
mirus, jo brolį, mūsų mielą bendradarbį.
598 E. Broaduray
f
pagrindų.
------------------------------------------------------ro metu, kai daug daktarų
So. Boston 27, Mass.
j NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
buvo paimta armijon ir jau Į
Tel.
AN 8-1761 ir AN 8-2483
Petrą Pilką ir jo šeimą nuoširdžai užjaučiame
sunku būdavo gydytoją su
sirasti. Dr. Pilka dabar jau
Lietuvių Enciklopedija
.................
......
nespėdavo visų ligonių ap
j Dažau ir Taisau J
tarnauti. Ir žmonės įsitiki
no, kad jis geras gydytojas.
► Namus iš lauko ir viduje. *
Dr. Pilka įsigijo geriausioj
► Lipdau popierius ir taisau*
DAK?;.^t! DOMININKUI PILKAI
South Bostono vietoj puikų
J viską, ką pataisyti reikia.
Lietuviška Ti kra Vaistinė
Naudoju tik geriausią
mūrinį namą, o vėlesniais
mirus, jo žmonai Albinai, broliui Petrui su šeima, sūnėnams
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
medžiagą.
, laikais ir poilsio namus se ceptus ir turime virus gątavus vaistus.
Eduardui Lukui ir Adomui Mason reiškiame mūsų
JONAS STARINSKAS
neliams. Deja, netikėta mir
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
220 Savin Hill Ave.
gilią užuojautą
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
tis padarė viskam galą.
Dorchester, Mass.

Keleivio banketo nuotrauka

Kas nebuvo užsisakęs Ke
leivio sukaktuvinio banke
to bendros nuotraukos-fotografijos, tas gali ją gauti
Keleivio įstaigoje atsiuntęs
$1.35.

D. PILKĄ PALYDĖJUS

Sūriai ir Grietinė
Kas nori pirkti gerų šviežių sūi rių ir grietinės (smetonos) ir ki-j
tų pieniškų produktų pr*eūi«*s ’
kaina, >'-ašomi kreiptis j

Peter Akunevich
ELM STREET kampas POND ST.
HALIFAX, MASS.
(Tarp 27 ir 106 kelių)
Galima atvykti bet kada.

=x.r.

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

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR
597 E. Broadway
South Bostone
Saukit nuo 9 iki 7 vak va)
TEL. AN 8-7031
o kitu laiku: AN 8-0699

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

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

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

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

TELEFONAS

stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel I- Rosengard, B. S., Reg. Pharm.,
382a W- BROADVTAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius. Ir sekmad-

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INTURISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siuntinius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus
kraštus

OPTOMETRISTAI

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

643-647 ALBANY AVENUE
HARTFORD 12, CONN.
Telef. CH 7-5164

P- r 11 praktikos metų įsigijo gerą vardą bei repu taciją sąžiningai ir greitai patarnaudama savo kli. Visi mokesčiai sumokami čia ir gavėjas n ieko noprimoka.
K visame aplankyti l’ACKAGE EXPRESS FIRMĄ ir įsitikinti didžiuliu pasirinkimu įvairiausių pre•;ip pageidaujamų už geležinės uždangos. Par duodame 25—40',4 žemiau normalios kainos,
VAISTAI užsakomi be jokių receptų. oro paštu pas iekia per 10—14 dienų.
PINIGUS siunčiame kursu 1 doleris lygus 10 rublių.
Štai visa eilė standartinių siuntinių:
$29.00
3. Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams su pasiuntimu tik už...............................
$39.00
2. Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams i r 1 paltui už................................
3. Vilnonės angliškos medžiagos 5 kostiumams t ik už.................................................
$05.00
$40.00
4. Pu< vilnonės medžiagos 5 kostiumams su vis ais priedais už...........................
$55.00
5. Trys vilnoniai kostiumai ir 2 paltams medžią gos tik už...............................
Taip pat siunčiame ir standartinius maisto siun tinius.
Pagal nauja iš INTOURIST gautą leidimą dabar galima pasiųsti įvairius elektrinius reikmenis,
kaip antai: elektrinius lygintuvus, radio aparatus, valytuvus, patefonus ir t. t. Suinteresuotieji visais
rei .alais prašome kreintis j

PACKAGE EXPRESS &
South Bostone, Mass. ir

KIEKVIENAM SIUNTINIO SIUNTĖJUI OUOD AME VELTUI 1 PORĄ NYI.ONO KOJINIU
I>\KltO VALANDOS: Kasdien nuo š:3<» ryto iki 6:30 valandų vakaro:
Vedėja .MYKOLAS GURECKAS
šeštadieniais nuo !• vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

,

Ketvirtis * Co.

Charles J. Kay

—JEWELEfcS—
Laikrodžiai-Deimantai
' PaRuotelai
Elektros Prietaisai

12 MT. VERNON STREET

379 W. BROADVVAY

390 West Broadvvay. So. BOSTON 27, Mass.. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.

DORCHESTER 25, MASS.

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik:ų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galinta siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel.
na dežėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
22 svarų siuntinius
ĮSTAIGA LFFTUVISKA. K REI PKITftS LIETUVIŠKAI

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
J

I Gazo šilimą permainyti $275

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nao
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nnn 8 ryto iki 2 vai. po pietų.
VEDfiJAS: JONAS ADOMONIS

s
«

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

Rūpestingai taisome laikrodžius,
žiedus, papuošalus

VAISTUS. MEDŽ AG AS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
MCSŲ įSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Hartforde, Conn.

}
♦

Telefonas: C0 5-5839

:š naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
;r SSSR muitą apmoka siuntėjas.

TRAVEL AGENCY, INC.

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Real Estate & Insurance

Plum bin g—Heating—Gas—Oil

j ibi?;

.

A. J. NAMAKSY

"B

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kaa sekmadienį, 12.00 vai
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
TYČIOJE įvyksta pamaldos lie
uiviams protestantams. Pamal
tas laiko teologas A. JURfi
NAS.
A. Jurėnas yra Harvardt
universiteto doktorantas ir ver
či Av. RaAta į lietuvių kalbą

į

i

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

______________________

LIETUVIS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
397 A WEST BROADWAY
SO. BOSTON 27/MASS.
Telef. AN 8-2718

Tel. CO 5-5854

AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis:
Dr. Amelia E. Rodd į

R The Apothecary

S. Michelsonu

i

TeL AV 2-4026

•

FORTŪNA FUEL CO.

Jonas ir Antanina Audickai

S

Flood Sąare
Hardwaree Co.
Saviaiukas N. J. ALEKNA
«28 EAST BROADWAT
SOUTH BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148
Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

J

