BOSTON PU3LIC LIBRA1T
COPLEY 5OUA3E
BOSTON 17, MASS.

KELEIVIS
Lithuanian WneMy

KELEIVIS
Prenumerata:
Amerikoje ir užsieniuose

Pubtished in So. Boston. Mato.
Sinee February 9,1906
Address:
KELEIVIS
tM Breedoojr. 8a. Baatoa 27. Km.

metams ....................... |4.00
pusei metu ........................ 22.00
KEIJCIVIS
fi.*K Brnadva.v, So. Boatoa 27, Maso.

THE TPAVRIPP
NO. 31

------------ --- -

IlTHUANlAN

WEEKLY

SOUTH BOSTON, MASS,, RUGPIŪČIO (AUGUST) 3, 1960
Entered as Second Class Matter February 23, 1905, at the Post Office at Boston. Mass., under the Act of March 8, 1879

•‘Keleivio” Telefonas: AN 8-3071

Maskva Grasina Belgams, Jei
Jie Nesitrauks Is Kongo
Maskvos Vyriausybė Paskelbė Neują “Įspėjimą” Belgi
jai Trauktis ii Kongo, Kitaip Žada Imtis ‘Griežtų

Priemonių’; JT Sekretorius Lankosi Kongo Sos
tinėje, Bet Tvarkos Palaikymas Ten Yra Il

go Laiko Reikalas; Ar Kongo Subyrės?

J{ PASIRINKO REPLBLIKONAi

JT Saugumo Taryba
i Nepritarė Maskva^

Jungtinių Tautų saugumo
taryba, kuri svarstė Sovie
tų Rusijos skundą prieš
Ameriką dėl Amerikos lėk
tuvo tariamo skridimo virš
rusų teritorinių vandenų.
Rusai siūlė pasmerkti
Ameriką už provokacinius
jos lėktuvų sklaidymus. Bet
Amerika pasisiūlė įrodyti,
'kad lėktuvas RB-47 nieka
da neskraidė virš rusų van
denų ir rusai jį nušovė virš
tarptautinių vandenų. To
kį įrodymą Amerika siūlė
duoti nešališkai komisijai,
kurią prašė JT saugumo ta
rybos paskirti.
Bet rusai šitą pasiūlymą
vetavo. Nešališko tyrinėji
mo jie nenori.
Rusai vetavo ir Italijos
pasiūlymą, kad Tarptauti
nio Raudonojo Kryžiaus
atstovai galėtų pasimatyti
Republikonų partijos konvencija, kuri pasibaigė pe
įsu Amerikos lakūnais, pate
reitos savaitės ketvirtadienį Chicagoje. kandidatu
kusiais į rusų nelaisvę. Ru
prezidento vietai pasirinko dabartinį viceprezidentą
sai tam yra priešingi.
Richardą M. Nixoną.
Rusų skundas JT organiStevensonas
Kviečiu Konao
Daromi Tautu
pas^aigė
rusų gėda,
mevensonasnviecui
nongo varosi
lauių ***&
Amerika
neturi
joki

65-IEJI METAI

Atskiro Numerio
Kaina 10 centų

Republikonų Kandidatas Nikson
Daro Naujus Pažadus
Republikonai

Paskyrė

Savo Kandidatu R. M. Nixoną,

Kuris Pradeda Vesti Savarankiiką Politiką;

Nė

Yorko Gubernatorius Žada Remti Nixoną; Par

tija Siūlys Naują Farmų Politiką, Kad Pa
trauktų Fermerių Balsus

Rusų grasinimas “imtis
Sovietų Rusija vėl prade
Pereitą ketvirtadienį re
griežtų
priemonių” prieš
Ar Kongresas Bus
da grasinti dėl Kongo. Ji
publikonų partija užbaigė
reikalauja, kad Belgija iš belgus gal yra daromi Kon
Trečioji
Konvencija?
savo
konvenciją. Savo kan
trauktų iš ten visą savo ka go vadų' reikalavimui pa
didatu prezidento vietai
riuomenę ir ne tik iš Kongo, remti, kad belgai išsikrau
Rugpiūčio 8 d. piadeda partija paskyrė be varžyty
bet ir iš pasiskelbusios ne stytų iš Kongo, arba Mas
vėl posėdžiauti senatas, o nių viceprezidentą Nixoną.
priklausoma Katangos pro kva gal tikrai nori su savo
atstovų rūmai renkasi posė jo viceprezidento vietai—
kariuomene patekti j Afri
vincijos.
džių rugpiūčio 15 d.
ambasadorių JT organiza
kos
širdį.
Belgija turi sudariusi su
Kongresas renkasi baig cijoj Henry Cabot Lodge iš
Kongo vyriausybe sutarti,
ti svarstyti įstatymus, kurių Massachusetts.
pagal -kurią belgai gali lai Belgija Paskelbė
nesuspėta apsvarstyti prieš
Viceprezidentas R. Nik
kyti savo kariuomenę Kon
išsiskiistant partijų konven
go valstybėje dviejose bazė Kongo Žiaurenybes
cijoms. Bet nėra abejonės, on, tuoj po paskyrimo jo
se. Kai prasidėjo neramu
kad abi partijos ir vyriau kandidatu, pradėjo vesti
Belgų vyriausybė paskel
mai Kongo valstybėje, bel
sybė pasistengs įnešti į kon “savarankišką,” nuo Balto
gai ten atgabena daugiau bė davinius apie Kongo
gresą apsvarstyti ir kai ku jo Namo nepriklausomą po
kariuomenės, bet dabar vi karių ir policininkų papil
riuos partijų pažadus, įrašy litiką ir pirmiausiai pareiš
tus į jų šių metų rinkiminę kė, kad dabartinė farmų
są savo kariuomenę ištrau dytus žiaurumus prieš bal
politika bus pakeista. Apie
platformą.
kia į sutartyje numatytas tuosius Kongo gyventojus
tuos
pakeitimus R. Nixon
Demokratai turi kongrese
bazes, arba laiko Katangos po davimo nepriklausomy
Kongrese
didelę daugumą, todėl
ga- kalbės rinkiminėj kampani
provincijoj, kur prašo belgų bės Kongo gyventojams.
Pagal belgų suramaotas /CčlHf!
nutiki
r,™™™;,,
lėtų daug ką prumt bet vy- joj, bet ir iš dabartinio jo
kariuomenę pasilikti ku
apklausinėjimų ‘
,
_____
riam laikui.
lamins AtlvDinfn niiretnlitic
priimtus įstatymus veTyna»«Bjy® neragaues
^>uvo 1
Buvęs demokratų par-' Didžiulis Kongo kraštas, £
Kon«o ‘vyria^ybė reikaTd daff SS? fuoti- todėl kongresas kažin
žiauriai
kareivių ir policilauja, kad belgai visą savo
tijos kandidatas preziden- ką tik gavęs- nepriklausoką nenuveiks, jei vyriau
Konvencijos eigoje visos
iŠ be!gų’ virsta Uutų užPuoIimil nebedarytų,
kariuomenę tuoj pat iš tnnm^išnrievartauta kirikT tO vietai iš dvieJU kaitų
sybė
bus
priešinga.
republikonų
partijos šakos
trauktų iš viso Kongo ir net buvo išprievartauta Kai ku- Ad)ai £ Stevenson paeitos našta. Nepasiruošę neprisutarė vieningai veikti, kad
nepaliktų kariuomenės suar Sš s?vaitės gale
v*8'? klaus°mai.
fKo"8? PartUoS Dėl Krašto KUBA IR ARGENTINA galėtų
atsilaikyti prieš detartyse numatytose bazėse., \ .J.
. r“. ° rimus su demokratų kandi- gyventojai ir patys atsiduie
J.
.
„u datu gen j £enne()y
■» Hyan- dideliame varge. Ūkiškas
Gynimo Skinasi
Kongo vyriausybė sako, eu^e?s^.’ ?q buvosužeisti akV£L SUSITAIKĖ
mokratus. L i b erališkasis
--------partijos sparnas, kurį atstokad sutartis dėl bazių nu- jn^?1Plls lr aP
_
nis Port, Cape Cod ir po gyvenimas krašte susmuko,
Argentinos
policija
nesevauja
New Yorko gubemastojo veikti, kai belgai praAai
H. ats.zmuiu- pasitarimų paskelbė kvieti- darbininkams niekas nebeDemokratų partija savo
dėjo
ginti
savo
tautinius
ne
a^P^ėgėlių
ir
pasi*
į
niai išaiškino, kad viename torius Rockefeller, nutarė
šalininkus įsmoKa
išmoka uzaaroių,
uždarbių, valstybės
platformoje jrase
įrašė reikalaviaejo ginu savo tautiečius
° .
. *•
mą j visus savo saunmKUS
vaistyoes piauoimoje
reuiaiavi-~
nuo Kongo kareivių 5r plė- " US1}1 _
a.P" į krašte remti šen. Kennedy i iždas tuščias, atskiros pro- mą stiprinti krašto gynimą, j diplomatiniame pakete iš remti R. Nixoną po to, kai
klausinėjimai
dar
tęsiami.
šikų puldinėjimų
rinkimuose ir pats žada da- j vincijos nori skirtis nuo Republikonų partija, New Kubos buvo atgabenta ne Nixonas sutiko į platformą
Vėliausiomis
ž
i
n
i
omis
Jungtinių Tautų organi
lyvauti rinkiminėj kovoj centralinės valdžios, kiašto Yorko gubernatoriaus N mažai revoliucinės litera įrašyti visą eilę RockefelleKongo
gilumoje
eina
kruvi

sveikatos reikalai apleisti, Rockefedderio skatinama, tūros ir skatinimų Argenti rio remiamų reikalavimų,
zacijos gen. sekretorius da
už šen. Kennedy.
nas
karas
tarp
dviejų
negrų
nes gydytojai išbėgiojo pra- irgi žada stiprinti kiašto nos žmones nuversti Fron- ypač dėl krašto stipresnio
bar yra Kongo sostinėje.
Ėjo kalbos, kad Steven dėjus krašte siausti terori- gynimą, bet ir R. Nixon ir|dizi vyriausybę.
giminių
—
Lulua
ir
Baluba.
ginklavimosi ir dėl pagrei
Ten Kongo vadai iš jo rei
son gali būti paskirtas val stams. Kaip sutvarkyti to- ypač prez. D. Eisenhower
Kautynėse
esą
jau
šimtai
tinto ūkio plėtimosi.
Dėl
to
įvykio
Argentina
kalauja, kad jis su JT karo
stybės sekretorių, jei demo kį kraštą, kurs nepajėgia yra tos nuomonės, kad ' grasino nutraukti diploma
aukų,
daugiausia
užmuštų.
Panašiai padarė ir kon
pajėgomis išvarytų visus
kratai laimėtų rinkimus, pats save tvarkyti. Tiesa, Amerika yra stipriausia ša- tinius santykius su Kuba, servatyvus partijos sparnas,
belgus iš Kongo ir užka
bet dabar tos kalbos apti
riautų bei prijungtų prie PERU GAUNA PAGALBĄ lo, juo labiau, kad šen. J. F. noi inčių tvarkyti atsirastų lis pasaulyje ir neatsilieka ypač dar ir todėl, kad Ku kuriam atstovauja senato
Kongo Katangos provinci 2. REFORMAI VYKDYTI Kennedy skaito dar per daug, bet Kongo yra nepri ne nuo vieno krašto savo bos revoliucininkai susiuo rius Goldwater. Todėl į rin
stė su buvusio Argentinos kimus republikonai keta
klausomas, ir jau visas mė karišku pajėgumu.
ją, kuii nori arba visai at
anksti kalbėti apie vyriau nuo gyvena anarchijoje ir Demokratai dėl to reikalo diktatoriaus Perono šalinin išeiti vieningai.
siskirti nuo Kongo arba gy
Amerika sutiko duoti sybės narius kol rinkimai
Rinkiminė kova tarp re
lūkestyje, kad kas nors mano kitaip ir dar šiemet kais ir sutarė bendrai veikti.
venti federacijoje su ja.
Peru respublikai $50,200,- dar tebėra prieš akis.
Dėl to Argentinos vyriau publikonų ir demokratų
duos jam pinigų ir kokiu tai bandys paskirti krašto gy
JT sekretorius prašė Bel 000 paskolą žemės reformai
sybė
yptingai buvo supyku bus gyva. R. Nixon sakė,
stebuklingu būdu padės iš nimo reikalams du ar tris
gijos padalyti pareiškimą, ir žemės ūkio gerinimui
bristi iš netvarkos, nesuge bilionus dolerių daugiau. si. Kubos vyriausybė atsi kad jis nieko nelaukdamas
ar ji sutinka savo kariuome vykdyti. Svarbiausias Peru Šen. L. B. Johnson
Ar republikonai tam pri prašė dėl tokio nekaimyniš- pradės lankyti įvairias val
bėjimo ir tamsumo.
nę ištraukti iš Kongo ir ar tikslas yra parūpinti žemės
Telkia
Farmerius
tars—parodys greit prasi ko ir nedraugiško elgesio ir stijas ir telkti savo šalinin
ji ištrauks kariuomenę ir iš savo bežemiam valstiečiam
skandalas buvo užglostytas. kus.
dėsianti kongreso sesija.
Katanga provincijos. Bel kurtis žemės ūkyje kaip sa
Senatorius L. B. Johnson,
Santykiai tarp Argentinos ir
HENRY LODGE
gijos atsakymas dar nėra varankūs ūkininkai.
demokratų
kandidatas
vi'
Kubos skaitomi vėl norma
Kai kas sako, kad Kubos
žinomas, bet tą atsakymą
Kubos
Valdžia
Dar
ceprezidento vietai, savait
lūs. bet Argentina gavo įs Ghana ir Malėjai
belgai duos susitarę su Ka revoliucija paskatino ir Pe galyje kalbėjo Iowa valsti
pėjimą ir žino, ko ji gali iš
Turi
Pritarimo
Šaly
tangos provincijos vadais, ru ir kitas Pietų Amerikos joje apie faimų klausimą.
Boikotuoja P. Afriką
Kubos laukti.
kurie dabar tariasi su Bel valstybes susirūpinti savo
Šen. Johnson pabrėžė,
Kubos revoliucinė vy
gijos vyriausybe Briuselyje. valstiečių būkle, kad ir jie kad R. Nixons negali atsi
Afrikos valstybė Ghana
riausybė,
vedama
Fidel Jungtinės Afrikos Valstybes
Kongo vyriausybės va nepasektų Kubos pavyz- sakyti nuo Eisenhowerio
jr Azijos Malajų Federacija
Castro, dar turi Kubos žmo
das P. Lumumba lankėsiį džiu ir nepradėtų stambius administracijos politikos ir
Tarp repriklausomų Af nuo rugpiūčio 1 d. paskel
nių pritarimą, bet tas prita
Jungtinių Tautų organiza- į dvarus patys skaldyti,
rimas nebėra, koks jis se rikos valstybių eina pasita bė boikotą Pietų Afrikos
cijoje, buvo nuvykęs į Wa-’| Amerikos vyriausybė yra ypač negali atsimesti nuo
niau buvo. Nusivilimas jau rimai pradėti pirmus žing Unijai dėl jos vedamos ra
shingtoną ir į Ottawa, vi- /numačiusi skirti Pietų Ame- vyriausybės farmų politi
čiamas tarp visų gyventojų, snius einant prie sukūrimo sinės segregacijos politikos.
-  rikos kraštams iki 500 mili- kos. Pats Nixonas 1954 m.
sur jam buvo pažadėta
eko
Ir Malajų Federacija ir
sakė, kad istorija kada nois
net ir tarp darbininkų ir (Jungtinių Afrikos Valstynominė pagalba, o Kanada onų dolerių jų ūkiui kelti. pripažins, kad Ezra Benson
Ghana
nėra labai didelės
valstiečių, kurie daugiausia į bių.
leis ten rekrutuoti prancū Dalis tų pinigų ir kitose re buvo didelis faimų politi
Tas tikslas nebus greit valstybės, bet jų paskelbtas
rėmė naują valdžią.
ziškai kalbančius technikus, spublikose galės būti nau- kos vadovas, .o dabar NixoEkonominiai
sunkumai pasiektas. bet turint tokį boikotas gali būti tik pra
kurie sutiktų vykti į Kongo dojama vasltiečių gyveni
nas norėtų nuo Bensono po
kiašte eina didyn, o su jais tikslą valstybės jau gali ir džia platesnio boikoto, kudirbti pramonėje ar admi- jmui‘ gerinti.
litikos atsisakyti.
didėja ir didės ir nepasi dabar pradėti ruoštis susi-j ris Pietų Afrikai galėtų būnistracijos aparate.
tenkinimas revoliucine vv- jungimui į vieną didžiulę ti labai žalingas,
Šen. Johnson iškėlė, ko
MALAJUOSE TAIKA
Šiuo tarpu JT kariški da
riausybe,
kuri daugiau ža- federaciją, kuri kada nors | Kai kur darbininkų unikius nuostolius farmeriai
liniai palaiko tvarką Kongo
galės būti ir įgyvendinta.
jos jau skelbė boikotą Pie
dėjo negu gali ištesėti
Malajuose paskelbta di- turėjo per paskutinius 8 me
platybėse, bet jei ūkis neštomis dienomis pasitari- tų Afrikos prekių ir prekyNepasitenkinimo
augibus aptvarkytas, gyvenimas dėlė šventė, “Pergalės Die- tus ir tvirtino, kad demo AmerikoN ambasadorius J.
kad
vis
mai
tuo klausimu vyko La- bos laivų, o dabar ir valstynegalės grįžti į normales ve-{ na.” Karas su komunistais kratai mokės iš žemės ūkio T. organizacijoje, Henry mas reiškiasi tuo,
daugiau buvusių Castro beri jos sostinėj ir sutarta bės pradeda boikotą skelbžes, o apie tai ir Kongo va- džunglėse po 12 metų baig- perteklių padaryti puikų Cabot Lodge republikonų
dai ir JT karo pajėgos kol ,tas ir visi nepaprasti patvar- užsienių politikos ginklą nominuotas viceprezidento | šalininkų nuo jo atsimeta ir daryti pirmuosius žingsnius ti. Valstybės gali boikotą
į liėga į užsienius,
link plačios federacijos.
lengviausiai ir vykdyti.
kas mažai tesirūpina,
;kymai panaikinami.
i kovoje prieš bolševizmą.
1 vietai.
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savo asmens sugebė
jimas galintį vystyti iki ga
limo tobulumo; žmogų, ku
ris siekia, kad socialistinė
Pereitu savaitę Jungtinių Tautų saugumo taryboje
santvarka patikrintų visoje
pasibaigė įdomūs ginčai taip Amerikos ir Sovietų Rusi
galimoje pilnumoje galimy
jos dėl nušauto Amerikos lėktuvo liepos 1 d. Barenco
bę laisvai gyventi ir laisvai
baisiai užsirūstino ant Irareikšti gyvenime savo asme Turime kandidatus
jūroje. Rusai skundėsi, kad Amerikos lėktuvas “šnipinėno šacho (karaliaus), kam
nybę. O kokia yra ta Sovie
jęs” jų kariškas paslaptis ir lėkęs virš sovietų vandenų,
Didžiosios partijos kan į Iranas eina prie diplomatitų Sąjungos dabar ruošia didatus jau išstatė. Senato
o todėl rusai lėktuvą nušovę ir siūlė JT saugumo tarybai
inių santykių užmezgimo su
moji “socialistinė bazė?”
pasmerkti Amerikos “provokacinius žygius.”
riai J. F. Kennedy ir L. B. Izraeliu. Nasseris, pagal sa
Vargiai kam ateis galvon Johnson iš vienos pusės ir
Amerika Į rusų skundą atsakė, kad nušautasis lėktu
ginčyti, kad Tarybų Rusija, vicepreprezidentas R. M. vo papratimą, Irano šachą
vas niekada neskrido virš rusų vandenų, jis buvo nu
palyginus ją su carų Rusija, Nixon ir ambasadorius H. išplūdo visokiais žodžiais, o
šautas virš tarptautinių vandenų, todėl lėktuvo nušovimas
yra padariusi milžinišką Cabot Lodge iš kitos. Pra Irano užsienių reikalų mi
nisteris dėl Naserio šūkavi
buvo paprasčiausias banditizmas. Amerika pasiūlė, kad
pažangą, kurdama automa šom pasirinkti!
mų atsiliepė visai šaltai,
JT saugumo* taryba sudarytų nešališką komisiją, kuii
tizuotas įmones net Sibiro
Abi didžiosios partijos iš kad nėra ko jaudintis dėl
reikalą ištirtų. Tai komisijai Amerika žadėjo patiekti
tyruose. Bet, nustatant šitą statė, palyginus, jaunus
neginčijamus Įrodymus, kad lėktuvas niekada nebuvo
pažangą, lygiagrečiai dera kandidatus, jaunus ir ener to, ką tas “tuščiagalvis fa
statyti klausimą, kokiomis gingus ir atrodo, kad kuris raonas” plepa.
virš sovietų vandenų ir kad jis buvo nušautas laisvoje
Pasikeitus tokiais kom
žmoniškomis
priemonėmis bebūtų išrinktas, Amerika
jūroje. Tam pasiūlymui pritarė 9 iš 11 saugumo taiybos
plimentais d i p lomatiniai
tas buvo pasiekta.
narių. Bet rusai 88-tą kartą vetavo daugumos nutarimą
negali pralaimėti .. .
santykiai tarp Egipto ir Ira
ir reikalas paliko kaboti ore.
“Polsteriai” greit pradės no nutrūko. Dabar Naseris
Tą klausimą pirmieji turi
spėlioti,
kuris iš dviejų kan bando sukurstyti ir kitų
Tame pačiame ginče Italijos atstovas pasiūlė, kad
sau statyti tie, kurie dedasi
socialistais, bent jų simpa- didatų užims Baltąjį Namą arabų valstybių vadus, kad
rusai leistų Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus atstovams
tikais. Turi statyti tie, ku ir kuris paliks už vartų. jie nutrauktų diplomatinius
pasimatyti su dviem Amerikos lakūnais, kuriuos rusai
rie mano, kad Sovietų ma Bet abu kandidatai Į “pols- santykius su Iranu.
iš nušautojo lėktuvo paėmė i nelaisvę. Už tą italų pasiū
terialiniuose pasiekimuose teriuš” nelabai tiki ir žada
Atrodo, kad Naseris ar
lymą balsavo 9 iš 11 saugumo taiybos narių, bet rusai
rinkiminę agitaciją vesti ne- tik nebus lankęs tą pačią
jau
yra
bazė
socializmui.
89-ąji kartą daugumos tarimą vetavo.
Kad pasiektų savo laimė atlaidžiai ir neatsidėdami diplomatijos mokyklą, kaip
Kyla klausimas, kodėl rusai bijo nešališko tyrinėji
Connecticut valstijos repubiikoną delegatė Ąnna Mae
jimų, Sovietų Sąjunga me nei laime, nei perdaug di ir Chruščiovas, kuris irgi
mo, jei jų kaltinimai yra teisingi? Taigi, jei jie yra tei
Swita$ki laiko medinį plaktuką, kuris buvo naudoja,
tų metais milionus kankino deliu pasitikėjimu savimi. moka pasikeikti, kaip izsingi. Bet kadangi rusai lėktuvą nušovė banditišku būdu,
mas prieš 100 metą nominuojant prezidentu Abrao
ir žudė, sistematingai ir
vozščikas.
tai nešališkas tyrinėjimas jiems yra nepriimtinas. Čia
mą Liakolną. Jis yra padirbtas iš gabalo ąžuolo, paim
žiauriausiomis priemonėmis Kas yra “underdog?’
Maskvos valdovai dar kaitą pasirodė esą tarptautiniai
to iš admirolo Perry laivo Lawrence. Jo savininkas
veikdama jau daugiau ne
Republikonų kandidatas! Rinkimai Korėjoj
banditai, kuriems tarptautinė teisė nieko nereiškia ir ku
dabar yra George Morton, kuris sutiko jį paskolinti
40 metų, atkakliai siekė iš
R.
M. Nixon jau iš anksto
auklėti iš savo piliečių ak
rie gali prieš viso pasaulio akis meluoti, veidmainiauti,
naudotis praeitą savaitę Chicagoje pasibaigusioje re
Pietinėj Korėjoj pereitą
lus režimo vergus, bevei pasiskelbė esąs silpnesnėj šeštadienį buvo renkamas
sukčiauti ir plėšikauti. Pasauliui tai gera pamoka.
publikonų partijos konvencijoje.
džius žmones, vietoje tikro pozicijoj negu jo priešinin parlamentas. Pavasarį rink
Ginčai JT saugumo taryboje parodė, kad ne tik
jo socializmo bandydama kas. Mat, krašte registruo- tasis, dėl valdžios sukčiavi
Amerikos lėktuvai skraido Sovietų imperijos pakraščiais
jiems Įskiepyti vergų vals- į^Į demokratų daugiau, to- mų buvo paleistas, o pati
ir tyrinėja “megnetinius reiškinius,” bet tą patį daro ir
tybės, vergų visuomenės dėl jei visi balsuotų, kaip ta sukčiaujanti valdžia bu
rusų lėktuvai. Amerikos ambasadorius H. C. Lodge klau
šlykštų garbinimą.
jie yra užsiregistravę, Ui vo pavaryta nuo valdžios
sė rusų: “Ko jūs verkiate? Kaip galite jūs skųstis, kad
„ . ,
♦ .
. i demokratas turėtų laimėti.
Tai kuns socialistas ar ir
nei visi ufeirepstavę vairo revoliucinio masių ir
mes darome tą pati, ką ir jūs darote?” Mat, rusų lėktu
J. KAMINSKAS
laisvę branginąs žmogus, i toj ar kitoj partijojj nei juo ypač mokslo jaunuomenės
vai lanko Alaskos pakraščius ir kaliais iš toliau, kar
t u r iu i!Lta^3!_nlS.™?,“aS
±7<tl W paoii uvzuiMc A lor knmunįstuoiančius.
“ * ....... . o
-•labiau taiP vadinami “ne- i bruzdėjimo.
tais iš arčiau fotografuoja, bando radaro užtvaras ir at
Pi»» Irimai kaip ir buvo
šalčiaus
blūdijimams,
apie pasakyti, kad jaunųjų soči-Įloję nebus išdildęs laisvės priklausomi” b a lsuotojai
lieka panašius darbus. Amerika rusų lėktuvus fotogra
laukiama, didelę, ar tik ne
kuriuos buvo ir Keleivyje alistų ar socialistuojančių troškimą, gali galvoti, kad
fuoja, bet jų nešaudo, kaip tą daro rusai. Gal sveika rašyta, teko iš vieno save tarpe man nežinoma ne tik dabartinė Tarybų Sąjunga niekada nebalsuoja visi dviejų trečdalių daugumą,
būtų, jei ir Amerika pradėtų šaudyti rusų lėktuvus, kurie socialistu vadinančiu išgir srovė, bet ir asmenys, kurie kuria pagrindą socializmui, “kaip vienas,” todėl balsa davė buvusiai opozicinei
vimų rezultatus sužinome demokratų partijai. Buvu
rodo perdaug smalsumo Alaskos pakraščiuose. Tik tas sti šitokį pasisakymą:
manytų, kad Sovietų Sąjun- kurio neatskiriamą esmę su- tik balsus suskaičius.
sio prezidento Rhee parti
gal atpratintų Maskvos banditus užpuldinėti Amerikos
ga sukurs socializmui ba- daro demokratija, demokRepublikonų kandidatas ja, netekusi valdžios para
Pas jaunuosius socialistus
zę (pagrindą).
ratinės santvarkos nežalo- gal ir teisingai sako, kad
lėktuvus tarptautiniuose vandenyse. Gal?
ir socialistuojančius yra įsiti—
mos ir praradusi savo gerą
Socializmui Įgyvendinti jamas pradas?
Naujausias “pasikalbėjimas” JT organizacijoje ro- kinimas> kad socializmui bazę
jam ir jo partijai teks pasi vardą, rinkimuose visai su
kurie
l4ja tempti, kai dabar kandidatu
rodo, kad Jungtinių Tautų organizacija negali šaltojo vra sukūrę bolševikai—Sovie. reikalinga dviejų dalykų: | Q y
1. Tam panaostų medžią-'^ kad
ge^eracijįs yra ne populiarus genero byrėjo.
karo ginčų spręsti—tam kelyje stovi “veto teisė”______ tų Sąjunga. Bet gal dar reikės
Taip Pietinės Karėjos
ginių ir socialinių sąlygų, kitos'gai ir ^tų Sąjun- las, už ,kurį žmonės ir ypač
visos generacijos ar net dau
gyventojai iškovojo sau de
2. Socializmui ^vendmtit
^žimas Uek
moterys balsavo dėl jo di mokratiją ir kartu visai vy
giau, kol sudemokratėjusi da
paruoštų žmonių. Ir kai so- kratės kad jig
riimti. dvyrio titulo ir uniformos,
bartinė Sovietų Sąjunga taps
cializmas savo vyriausiu nas ir demkratiniam sacia- bet mirtinas politikierius, kusiai apsigynę nuo komu
priimtina ir demokratiniam so
tikslu stato žmogų, tai an listui, ar mano, kad sovieti kurio populiarumas dar nė nistų bandymų pažvejoti
cialistui.’’
drumzliname vandenyje.
troji sąlyga socialistui yra nės despotijos palinkimas Į ra išbandytas.
net nelabai su tuo ir slepia
MIZARA MELUOJA
•
Šituo klausiniu dera pla pati svarbiausioji.
Gal todėl R. M. Nixon
demokratiją gal vykti be ko
si. . . . Matai, koki laisvė čiau pasisakyti.
Nežinau socialistų, kurie vos už išsilaisvinimą nuo nieko nebelaukdamas ir Nikitos prašymas
Kad grįžęs įs Sovietų LieT. .
. ,
t?/
>»•
i
vra
Lietuvoie!
Nekalbėdamas
čia
apie
kitaip žmogų suprastų, kaip (tarybinio pavergimo, be pradėjo rinkiminę kampa
tuvos Rokas Mizara meluoSovietų diktatorius Niki
“užmiršo” paja pasakodamas visokias1 Bet. Mizara
k
niją
ir
jau
bando
išsigandu

nuoseklaus
aktyvaus
pasita Chruščiovas nepasižymi
balpasakaites apie gerą Lietu-2 r’Ljeatu> Amerikos__
sius
farmerius
vėl
prisivilio

nemaža
žmonių.
.
,
’
kad
jis
girdėjo:
/Amerikos
pasipriešinimo
esamam
re

£avo
širdies minkštumu. Tą
Lietuvoje yra drauvos žmonių gyvenimą, dėl ;džiamas p^i/ir jis yra —Bet daugelis žmonių netiki balsą,” nes jis jo negalėjo žimui? Jei jie taip mano, ti į republikonų gardelį.
jis įrodė, kada jam vado
to' seniai nebuvo jokių abe- I.rusų gludinamas, kad ji sun- tuo. ką jis plepa, o aš patikėjau, girdėti, nes ir to ‘balso’ vi tai jie neturi supratimo apie
•
vaujant masiniai buvo sker
jonių. Tas nupirktas xi
ir hoi^ ku b
girdėti. Todėl ji na, ir buvau susidėjęs su ban sai nebuvo. Mizara tą isto despotijos esmę. O jei jie Prezidento žodis
džiami Ukrainos valstiečiai,
noraiais patephotas bliud-v,
žm
kurfJ- ditais . . .
riją pasakoja, kad parody supranta, kad be kovos de
vengrų laisvės kovotojai ir
kuzis melą ir tiesą patiekia , boj rizikuoti .
Prezidentas Eisenhoweris budelio Stalino nužiūrėti
“Gaila man buvo to vyruko. tų, jog Sibire buvo labai spotija nepasikeis, tai kaip
b o 1 š evikiškos “Laisvės ji gerus aparatus. Ir tai glu Tada aš klausiau:
gerai gyventi ir kad grįžu galima suprasti ir vertinti republikonų konvencijoje išnaikinti opoziciniai ar tik
skaitytojams pagal partinę dinami pranešimai sunku, —Seniai sugrįžote?
sieji iš Sibiro gali gyventi žmones, kurie tame režime užsiminė, kad kaž koki įtariami o p o ziciningumu
liniją—girk, bet neduok sa o kartais ir visai negalima —Prieš penkerius metus.
vėl savo namuose. Taip nė drįsta matyti laisvos žmoni socialistų valdoma šalis Eu bolševikai.
ve perdaug už liežuvio pa girdėti.
—Kaip ten gyvenosi ?
ra. Tik labai retas grįžęs iš jos ateities kūrėjus? Kaip ropoje “gana draugiška”
Todėl Prancūzijos prezi
gaunamas. Jis ir meluoja,
Bet čia tik pradžia Miza —Man buvo labai gerai ten Sibiro gauna leidimą apsi tenka vertinti žmones, kurie Amerikai dėl socialistų šei dentas de Gaulle nemažai
pats sau sugalvodamas pa ros melų. Jis sakosi kalbė gyventi, bet žmona vis knietė gyventi savo namuose. La ir mūsų visuomenei svar mininkavimo turi nepapras buvo nustebintas, kada jis
togius klausimus ir i tuos j jęs su vienu buvusiu parti- grįžti. Tai ir paklausiau.
bai retas.
biausiu uždaviniu nestato tai aukštą nuošimti saužu- gavo iš Chruščiovo telegra
klausimus
Didžiausias Mizaros me kovos už tautos išsilaisvini dysčių ir girtuokliavimas mą prašančią pasigailėti
,
. . atsakydamas
, , , .x vi
. . įzanu, kuri jis krikštija ko- “Grįžęs šis asmuo dabar gy
ten esąs labai išsiplatinęs. nuteisto mirti vieno arabo
sada taip kad skaitytojai munistų jodžiu <-banJditu.» vena savo namuose, bet kaimy las yra tas, kad partizanas mą?
Kokią šalį prezidentas teroristo! Gal dėl Chruščio
gautų Įspūdį, jog jis saiką štai tas pasikalbėjimas, nai į jį vis žvairakiuoja.”
Kyla klausimas, kas tie
jau prieš 5 metus grįžo iš
turėjo
galvoje? Skandi vo įsikišimo, araba9 terori
išlaiko ir kartu, kad jie Įsi kaip Rokas jį iš savo pilvo
Sibiro. Aktingiems parti žmonės yra, nors jie ir so
tikintų, kaip Lietuva via išgalvojo, arba iš politinės
‘Tuojau po karo” sako zanams bausmė buvo 25 cialistais save vadintų? Ar navijos kraštai .įtaria, kad stas A. Laklifi buvo nužu
laiminga rusų ir lietuviškų policijos valdininkų gir Mizara, bet tas melagis ne- metai ir tokie nebuvo am tai nėra žmonės, kuriuos kuris nors iš jų turėta gal dytas liepos 30 d. už suorga
komunistų valdoma ir jodo dėjo:
1V.
žino kad “Amerikos bal- nestuoti, jiems tik bausmė blūdas apsėdo, iš kurio kai voje, o todėl reakcija į pre nizavimą užpuolimo Liono
ma. Bet kai kada gauti ho
Tuojau po karo. pasakojo SaS lietuviškai prabilo tik buvo sumažinta. Todėl ak- kas paskubėtų turėti visai zidento žodžius buvo gana mieste ant vienos policijos
norarai skatina pirktadūšį man ne vienas Lietuvos žmo. 1951 metais vasario 16 d.
tingas partizanas negalėjo realios naudos? Abejonių eriežta tiek Švedijoj, tiek nuovados. Užpuolime 1958
daugiau meluoti, negu nau- gus, ‘Amerikos balso’ lietuviš. Partizaninės kovos Lietu- būti grįžęs iš Sibiro Miza- ypač sukelia tie, kurie save Danijoj, tiek ir Norvegijoj. m. aštuoni žmonės buvo su
Įdomu, kaks “free en- žeisti.
dingą ii komunistams.
ikieji komentatoriai ragino mus voje ėjo nuo 1945 ir 1950 ros nurodytu laiku. Čia Ko vadina socialistais, o neno
terprise
” idiotas pakišo pre
Mizara begėdiškai ir žy- nekooperuoti su tarybine val metų, kol baigėsi kolektivi- kas apsimelavo, kaip pa- ri matyti tiesaus kelio į so
Prancūzai dabar laukia,
iniai daugiau negu net ir džia, ragino būti banditais, žu- zacija. Todėl “Amerikos samdytas. O kadangi jis cialistinę ateitį, kuriuo eina zidentui tokią pastabą, nes kad N. Chruščiovas pakeis
komunistams naudinga, ap- dyti žmones, deginti namus, baltas” prabilo tada, kada yra pasamdytas meluoti, demokratinis s o cialistinis tokia pastaba yra ir užgau savo frontą Alžyro klau
simelavo užduodamas pats nuodyti galvijus. Sakė: rytoj ar partizanines kovos jau buvo ;tai jis tą ir daro. Bet ir pa sąjūdis Vakaruose, laisvų nanti, ir visiškai neteisin simu ir bandysi pasunkinti
šau tokį klausimą:
Vaolrv/ta mainai
poryt atvyks Amerikos v«
ka- inaiibnieuiio*!
pasibaigusios! O todėl narpar-comdvta
samdytą Maskvos
melagį žmonių kovos ir evoliucijos ga. švedų ir danų spauda, prancūzų padėtį tame kraš
ir ne tik socialistinė spauda,
‘Ar daug Lietuvos žmo- riuomenė su atomine bomba, tizanų kovą visai
galima už liežuvio pagauti. procese jau paruošęs mate- dėl tos pastabos davė pre te. Apie Maskvos politikos
pakeitimą tame klausime
nių klausosi ‘Amerikos bal- tarybinę santvarka nuvers ir rišti su Amerikos propagan- Mizara apsimelavo ir dar rialinę-socialinę bazę ir ruozidentui gana sūrių patari jau kuris laikas kalbama ir
šiąs
žmones
jų
laisvai
socia

da.
Melagis
Mizara
to
«o’? ”
baus tuos, kurie jai dirbo.”
viename dalyke. “Amerikos
mų ir rūsčių pamokinimų. sovietų spauda jau “kovo
Į tą “klausimą” Rokas
“Kalbėjausi su vienu žmo- žino, todėl jį taip lengva balsas,” pradėjęs veikti tik listinei ateičiai be kruvinos
Daugumas spaudos stačiai ja už alžyriečių laisvę.”
*1951 m., vasario 16 d. nieka- tironijos priemonių.
Mizara atsako, kad jam ro- gum, valstiečiu, kuris buvo į pagauti už liežuvio.
Alžyriečių laisvė Nikitai
Tai kur turėtų būti nu pasityčiojo iš mūsų prezi
dosi, jog to ‘balso’ klausosi Sibirą išvežtas. Aš jo klau- Tas “banditas,” su ku- da nėra raginęs žmonių Lie
dento
dėl
jo
noro
pasirodyti
yra
pernykštis sniegas, bet
riuo Mizara sakosi kalbė- tuvoje “būti banditais,” ar kreiptos pažangiųjų ir atsi irgi žinančiu ...
nemažai žmonių ir tuoj pri- siau:
jis vargu praleis progą “pajęs, yra Roko paperėtas iš- ba “žudyti žmones,” arba tikusiųjų kraštų pastangos
duria, kad “daugelis žmo —Už ką jus buvo išvežę?
kikinti
” de Gaulle už jo lai
namus,”
arba —į Rytus ar Vakaras? Svei- “Tuščiagalvis faraonas”
—Už tai, kad paklausiau misiąs, ar politinės policijos | “deginti
nių jį labai keikia.”
kymąsi “viršūnių” metu.
agentas. Ir štai kodėl:
(“nuodyti galvijus” ir daryti kai galvojančiam žmogui
Iš Mizaros sakymo atro- ‘Amerikos balso!’
Arabų “stiprusis vyras”
dytų, kad “Amerikos bal-; —Negalimas daiktas,— pas. Sibire buvęs partizanas panašius dalykus. Tai Mi- atsakymas turėtų būti aišj. a
Įkufc
į
Naseris,
Egipto diktatorius,
są” klauso, kas tik Dori įrJebėjau jam.—to ‘bako’ klauso neturėtų pagrindo meluoti, žaros melas!
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

G. Bernotas (Valrico, Fla.),
J. Bikulčius (Woodhaven,
N. Y.), U. Bagdonas (FluURUGVAJUS
futbulo čempionu Urugva
shing, N. Y.), A. ir M. But
Pavergtųjų tautų savaitės , Geriausių jam linkėjimų
jaus Paniaro komada.
ukai (Chicago), V. Budra
užbaigimas
i tolimesnėse savo profesijos
Traviata
lietuvių
scenoje
Liepos 3 d. Centenario
i (San Leandro, Cal.), P.
,.
, lir visuomeninėje darbuoLiepos mėn. 23 d. 2 vai. tėge
Bernatonis (Cassyille, N. Taip čjta 4 veiksmų opera stadione jos rungėsi dėl
popiet Chicagoje Gra n t
Y.) A. Bielmiene (Chica- pirmą kartą buvo atlikta čempiono vardo. Rungty
J.
parke įvyko milžiniška pa
f? \
5-?1S
šio mėnesio pradžioje Cer- nės baigėsi lygiomis.
vergtųjų tautų demonstra NEW YORK, N. Y.
Nežiūrint šaltos ir lie
Fla.), W. Dūda (Woodbujįe|UVių parapijos salės
cija, ryšium so pereitais
ry, Conn.), A. Greenfield ganoje Pastatymui vado- tingos žiemos dienos, rangmetais Kongreso priimta Paminėjo Darių-Gireną
(Chieago), N. Iesmantiene vavo Montevideo valstybi- tynių žiūrėti susirinko apie
ir prezidento Eisenhowerio
(Jamaica, N. Y.) W. Ja- io teatro
kilmės dai. 75,000 tikrųjų urugvajiečių
Liepos
16
d.
Lituanicos
paskelbta pavergtųjų tau
cobs (Alameda, Cal.), E. njnjnkė
Komendrow- (ateiviai nėra tokie futbo
tų savaite. Organizacinį ko aikštėje prie Dariaus-Girė
Jansomene (Chicago), K. ska pirmieji tiyS geriausi lo fanatikai).
no
garbei
pastatyto
pamin

mitetą sudarė vieni vieti
Kalinauskiene (N®w
j dainininkai buvo minėtos
M. Krasinskas
niai amerikiečių veikėjų at klo buvo suruoštas jų skri
(
f
2Į
11C
,
ag
°
)
*
1
Osodre
teatro,
o
visi
kiti
stovai. Komiteto garbės dimo į Lietuvą 27 metų su
č*
ivietos lietuviai jaunuoliai
pirmininkas buvo guberna kakties minėjimas.
N. Y.),L. MatikomenefChi-y Dorelio vadovaujamas ST. CATHARINES, ONT.
torius Stratton ir Chicagos Iškilmėse dalyvavo žy
ca.K.fe* Ochman (Mia- jje|UV|ų parapijos choras,
mūs svečiai. Komiteto var
miesto meras R. Daley.
mi, Fla.), K. Paciunas (Eli- Iš lietuvių gerai pasirodė
Serga V. Liaksienė
Į parką skirton vieton du padėta gėlių puokštė,
zabeth, N. J.), M. Putrim Grigutis, Milašiūtė ir DeKeleivio skaitytojai Ve
susirinko minios pavergtųjų iškeltos Amerikos ir Lietu
(Brooklyn), J. Pocius (De besiukas, o taip pianistė rai Liaskienei padalyta opetautų atstovų—įvairios or vos vėliavos, sugiedoti .Atroit), N. Pakalniškis (Chi Teresė Drobnewskaitė ir kt. cija, dėl kurios ji gavo net
ganizacijos su savo vėlia merikos ir Lietuvos himnai,
cago), S. Paceliūnas (Mil“Traviatos” pastatymas tris savaites gulėti ligoni
kuriuos
gražiai
giedojo
so

vomis, tautiniais rūbais,
waukee, Wis.), G. Pašnėj. Liepos 9 d. ji jau grį
Uniformomis. Kiekvi ena listė Lionė Juodytė-M akauskas (Chicago), B. Ra kad ir ne vien savomis jė
gomis
buvo
Montevideo
lie

žo
namo. Tą dieną buvo jos
tauta atstovavo savo šaliai, thews, vienuolis Leonardas
manauskienė (Sellersville,
kaip įmanydama. Čia matė Andriekus sukalbėjo mal
Pa.), M. Riškevičius (Broo tuvių gyvenime istorinis vardinės, to dėl jos artimie
si lietuviai, latviai, estai, dą.
klyn), B. ir V. Sutkui (San įvykis. Už tai ačiū sakyti ji ja grįžusia iš ligoninės
Colorado
Springs,
Cok>^
buvo
susirinkę
50,000
skau

ukrainiečiai, lenkai, čeko Tada sekė kalbos. KalFrancisco), E. Shmidt tenka vietos katalikų vei- pasitiko ir įteikė dovanų.
tų. Jie stovyklavo porą savaičių, žinoma, jiems čia
V. Liaksienė priklauso
slovakai, tautinės kinijos bėjo Jonas Valaitis, adv.
(Chicago), A. šešelgis . ms
_ ir jauniems meno
reikėjo daug ką patiems įsirengti, bet skautai visokių
SLA 278 kuopai ir visaip ją
atstovai su savo konsulu. s- Briedis, Lietuvos Laisvės
(Chicago), A. Stankus (EIburn,
ni)
,
N.
Tomašiūnienė
1
P
“
6111108
buvo
nemzai,
remia,
amatų moka, moka jie ir stalą pasidirbti.
\
bulgarai, slovėnai, kroatai Komiteto pirm. V. Sidziir daug kitų.
kauskas. Moterų Vienybės
(Miami), I. Urbonas (Gre bet galėjo būti dar daugiau. į j inkimo V. Liaksienei
m., gimęs ir augęs Hudso- at Neck, N. Y.), J. VeraacPublikos buvo nemažai.1 ^įt visiškai pasveikti,
pirm. Elena Kulber-Kulbo- LAVVRENCE, MASS.
programų,
to dėl žiūrovai i
Prezidiume susėdo ivai- kjenė. “Vienybės” atstovas,
ne.
kas
)
Rockford,
IH.)
P.
ir
L.
J. Š.
į
M. Pauplis
nežinojo, kas vaidina. Dar'
rių tautu atstovai. Kalbėjo i A> Kundrotas,
__________ . Amerikos
________
Mirė P. Mikinis
Valentai (Chicago), W.
lietuvis dr. V. Vardys—Mil- Leg^o lietuvių posto Nr
d e+airc sirYakubonis (Waterb u r : neatsisakyta seno įpročio,;
waiilt00 universiteto dėsto* i7^0 vieenirrn V T Vis- ' Liepos 21 d. Staiga
HAMILTON, ONT.
Conn
)
į kuris kitur jau pamirštas—
NEBEPAŽINAU SENŲ
1763 vicepirm. V. J. Vis- dies priepuoiio ištiktas
tojas, buv. kongresmanas cius, Danaus-Gireno posto
VIETŲ
Dar viena ekskunrija
,eiles "H
Povi|as M£kini
Loterija išgelbėjo
Ch. Kersten, senatorius R. atstovas Julius Kumpikas Methuen & East OTtvSi
vyks rugpiuco M d. PirP°
W P°
gatvėj,
Hruška. Maskvoje buvęs ir padeio kuklu geliu vaiBirželio Ii d. Lietuvių
Šią vasarą buvau užsimo- moji ekskursija grjs apie į
buvo gimęs
12 metų kapelionu kun. Piką, Lietuvių Tautininkų
i Namuose buvo banketas su
ioon ”
Amerika
turėti pirmas atostogas
“Kuprotas Oželis”
T? ‘ V™ nS savo gyvenime, kurių netu-l rugpiūčio 6 d.
Brawn. Be to, buvo ukrai Klubor ir SLA 38 kp. vardu
šokiais. i kuri atsilankė
prieš 32 metus
'rSjau^end&as Ameri-1
niečių orkestras, vadovau L Įjojus, Lietuvių Darapie 150 asmenų. Rengėjai
SANDAROS CENTRO
jamas Barabašo ir taip pat bminkų Dr-jos _7 kp. pirm.
priŠita
proga
galima
manė,
kad turės nuostolių.
Ayer tekstilės fabrike, | k_°Je P?r 56 ™etus- Su savo
VALDYBA
jųjų didelis choras.
siminti, kad pieš 32 metus, bet Dadėti išgelbėjo gausi
Bronė Spūdienė, Masphetosūnumi Algirdu sutarėme
Demonstracijai ir susi Moterų Klubo ir Lietuvių priklausė Lietuvių Piliečių vykti į rytus giminių ir ma
Pittsburghe įvykusiam e tai vra 1928 m. lapkričio loterija, kurią surengė dirinkimui vadovavo kong Piliečiu Klubo Brooklyno Klubui.
24 d. dar jaunutėj neerau- delis Lietuviu Namu veikėsūnūs: ( no jaunų dienų pažįstamų geime į centro valdybą iš sioj
Liko liūdintys
resmanas R. Pucinski iš atstovai.
lietuvių Montevideo jas Kazys Mikšys, PilipaviDr. Peter P. McKinnis įr ąPįnkyti; Ta proga maniau rinkti šie asmenys :
Chicagos.
kolonijoj buvo surengtas čienės. Stankienės ir J. KaPerskaitytas kong. Vic- John Mikinis, 3 seserys:!11* Keleivį aplankyti, prePirm. S. Gegužis, vice pirmas vaidinimas. Jis bu- žemekienės padedamas.
Pavergtąsias tautas, jų toro L. Anfuso laiškas- 3rigita Andriejauskie n ė, j numeratą pratęsti, bet kl pirm. A. Čaplikas ir dr. K.
vo Cerro kino teatro “EČia pastebėsiu, kad K.
atstovų reprezentacijas, te sveikinimas.
evą Račkauskienė ir Ona. ip išėjo.
Drangelis, sekr. M. Biekša, den” salėje, vaidino vie Mikšvs vra vienas žvmiaulegramomis sveikino vice Komiteto pirm. Jonas Volunge vičienė (Lietuvoj).
Atvykome į New Yorką. ižd. J. Šukys,;iždo glob. O.
no veiksmo komediją “Kup- ;siu Hamiltono lietuvių veiprezidentas R. Nixon, bur Šaltis nuoširdžiai padėkojo
čia norėjau pamatyti tas Jagielienė ir P. Dalen.
rotas oželis”.
kėjų, Lietuvių Namų valdyMūsų padėka
mistras Daley ir kiti veikė visiems, kurie padėjo mi
vietas, kur, atvykęs iš Liebos
narys. Jis vi a nepapras
jai.
Tą vakarą rengė neseniai
nėjimą suruošti, programos Moterų Klubo vicepirm. i tuvos 1904 m., apsigyvenau ĄOSŲ ATSTOVO ANGLI
dalyviams ir visiems susi lzbietos Petkevičienės įr '^40 Canal gt, visai arti JOJE NAUJAS ADRESAS sukurtas Urugvajaus Lietu- to? pakantos žmogus, ger
Dr. Jonas Valaitis kyla
vių Dramos Mėgėjų Būre- biąs kitų žmonių isitikinirinkusiems.
Julijos Blažionienės suma- Hudson upės. Nebepažinau
medicinos profesijoje
lis, vaidino J. Kundrotas, > mus. Anot K. Mikšio, nėra
Tą pačią dieną 5 vai.
tų vietų. Ten radau ne anų Dabar jis yra toks:
Dr. Jonas Valaitis, žino vak. Lietuviu Piliečių Klu- nymu birželio 11 d. mums, dienų vieno ar“ dviejų: auk
A. Šmitas, . M. -Krasinskas, jokio skirtumo—dešinysis
taip
naujiems
klubo
šeiJ* Venckūnas,
mų pedagogu Jono ir An- fefeV°_Vai>^
A. Baltrūnaifė ir šaukienė, ar kairysis, laisvamahfe ar
|niinininkams, buvo sureng štui medinius namus, ku
1, RaeweII Crescent
taninos Valaičių sūnus, pas* jyvavo apie 60
čia, ta Šauni puota, į kurią gau riuose darbininkai gyveno,
režisavo J. Paukštis, sufle bažnytini?—Hile tik dirba
Orbišton, BeHsbilL
lietuvišką kultūrinį darbą.
taruoju metu, atsiekė pel- kalbu nesakyta. Maloniai siai prisirinko mūsų bičiu- o mūrinius 20 Jr daugiau
ravo V. Kacas.
Lanarkshire,
Scotland
J. Š.
nyto įvertinimo jo profe- padėkota viešnioms ir sve- ių. Vadovavo J. Blažionie- aukštų dangoraižius. Pasi
Tada lietuviai dar nebu
sijos srityje. Jis buvo pak- čiams už paramą ir daly- nė, kalbėjo klubo pirm. J. jutau lyg tas Rip Von Vinvo taip suskilę dėl pažiūrų, žmonės keičia rūbus, bet vi
riestas ir pradėjo dirbti vavimą.
kel,
bet
jis
20
metų
miego

to dėl į minėtą vaidinimą sada nešioja tą pačią širdį.
TURIME LIETUVOS
Stundža ir. kt., Ona Večnuo liepdš mėn. Loretto li
Paminklo Komitetas
jo,
o
aš
nemiegojau,
o
vis
susirinko visi vietos lietu
tienė surengė meninę daISTORIJĄ
goninėje, kaip vyr. patadėlto
viskas
kitaip
atrodo.
viai be pažiūrų ir tikybų ^ADMINISTRACIJOS^
į—dainas.
logas.
skirtumo.
Mes dėkojame visiems Iš savo anų dienų pažįsta
PRAŠYMAS
Paliko taip pat dirbti ST. PETERSBURG, FLA. atsilankusiems, mums gra mų vos 2 besuradau, kiti Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
Susitiko du futbulo
vyr. konsultantu Veteranų
jau seniai ilsisi juodoj že lis egzempliorius. Tai di
žių
linkėjimų
pareiš
k
uMirė
F.
Laurinavičius
čempionai
ligoninėje ir vienas svar
“Keleivio” adminlstracisiems, ypač tos puotos su mėj.
džiausia
ir
visiems
supran

biausiu žingsnių profesijos Liepos 23 d. palaidotas manytojoms ir šeiminin
Bronxe aplankiau sūnų tamai parašyta knyga, 947
Birželio, mėnesi čia atprašo mielųjų Keleivio
laiptais aukštyn tai buvo Frank Laur-Laurinavičius, kėms, kurios taip sunkiai Aleksą ir marčią, o Watervvko
Europos
futbulo
čemprenumeratorių,
kurie keijam duotas pavedimas skai 92 metu amžiaus, į Ameri dirbo—Elzbietai Petkev i- bury dukterį Mildą su šei psl. kaina $12. Kainą pakė nionas Ispanijos Real de čia adresus, pranešant nautyti patalogiją vyresnie ką atvykęs prieš 50 metų. čienei, Julijai Blažionienei, ma. I Bostoną negalėjau lė leidėjai.
Madrid komanda, kuri su- ją adresą nepamiršti parasiems studentų kursams
patekti,
nes
sūnaus
atos

Velionis buvo kilęs iš Bi- Levusei Laukaitienei, Alen
sitiko su Pietų Amerikos šyt» ir senojo.
Illinois universitete.
leniškių kaimo, Tryškių vai. Balioke, Daimontienei, O- togos baigėsi ir reikėjo
Mums malonu matyti sa daug metų gyveno Sellers- nai Šarmienei, Marijai La- grįžti į Michigano padangę.
vo tautietį, žengiant žino rille, Pa., ten turėjo valgo gūnienei, Marijai Deltuvie Dabar vėl gyvenu savo ūke
mame universitete profe mųjų daiktų krautuvę. Prieš nei.
ly Branch, Mich.
sūros laiptais aukštyn.
S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
Siunčiu $5. Iš jų $4 pre
12 metų jis atsikėlė į St. Jokūbas ir Lina šupetriai
Šalia sėkmingu laimėii- Petersburgą.
Amerikos.
Joje
aprašoma:
numeratos ir $1 Maikio
*mų savo Profesijoje dr.
■tėvui, Maikiui nieko, nes
Velionis buvo geras tau
Apie kelionę Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
HUDSON, MASS.
Jonas Valaitis dar randa tietis, mėgo spauda, skaitė
Darbininkų fabrikai Vakaruose:
“Proletariato diktatūra";
jis dar jaunas, gali sau už
Įspūdžiai
iš
Kalifornijos
;
Raudonmedžių imperija;
laiko ir visuomeniniam lie daug laikraščių, iš kurių
sidirbti.
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Kaip lietuvis vyną.daro;
Mirštame
tuviškam darbui.
Geriausių linkėjimų vi
geriausia jam patiko Kelei
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas;
Yellowstone
Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt;
sam
Keleivio
štabui
h*
Mūsų
lietuvių
kolonija
vis. kuri skaitė per 40 metu.
Grand
Canyon
tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova;
Jis užaugino sūnų Alek retėja—paskutiniuoju metu busiam svainiui St. Straz
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
dui.
sandrą, d u k t eris Agnės mirė šie lietuviai:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Aleksas Baravykas
Nettmatuoti Texas valstijos turtai;
Povilas Griška, 12 m.,
Groff ir Anna Brost, visi
Floridos vaizdai;
Jaunystės šaltinis;
RADUO VALANDA
čia gimęs, Petronėlė Stasiūgyvena Pennsylvanijoj.
Kaip
gyvena
rezervatų
indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
IŠVYKO I LIETUVĄ
Visos programos H WOPA,
Laidotuvėm rūpinosi vė- nenė, 68 m., gimusi BučiūUpė po žeme; žuvys be akių. . .
1490 kiL AM 102*7 FM
Ir dang, daug kitų įdomybių!
Su gražiai;, oaveikslab.
lionio našlė Amelija, visi nų kaime,Gegužinės par.,
Kašėtai: nao pirmadienio iU
penktadienio 10—11 rai. ryta.
laidotuvių dalyviai lietuviš Ona Nečionienė, 67 m., Liepos 27 d. Belgų SabeKnyga jau išėjo. (Jagisakiusiems knygą tuoj pat
Aedtadienj ir sekmadieni
ku įpročiu buvo pakviesti kilusi nuo Biržų, Ona Ja na linijos lėktuvu į Lietuvą
siunčiame. Kaina 75 centai
ana 8 JO iki 0:30 rai. ryto
išskrido
trečioji
pačių
ko

nulienė,
78
m.,
Tadas
Stapietų
pas
Staupus.
VAKARUŠKOS: pirmad. 7 rai. r.
“KELEIVIS”
ONLY YQy CAN
Vietos Hetuviai apgailes nina, abu paskutinieji iš munistų gerai išsijuotų eksTsL: HBmlock 4-2413
•3d
East
Broadvray
So. Boston 27, M,
7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. tauja netekę gero tautiečio. Krevonių kaimo, Žąslių par. {kursantų grupė. Joje yra:
PREVENT
FOREST
FIRESI
CHICAGO 29, ILL.
Neptūnas ir Adomas Kurgonas, 54'A. Aleknienė (Brooklyn),

KAS GIRDĖTI CHICAGOA

SKAUTAI DIRBA STALĄ

LIETUVIAI KITUR

AMERIKOS ĮDOMYBĖS

SOPHIE BARČUS

KELEIVIS ,S0. BOSTON

Puslapis ketvirtas

Lėktuvai ii Šiaulių i Vilnių

ų 1
M
(E) Liepos 16 d. is Šiauliu i \ i’nių išskrido pirmasis dvylikavietis keleivinis
lėktuvas. Kelionė juo trunka 55 minutes-šiuo pradėtas
reguliarus oro susisiekimas

netgi to, kad lietuviai sten
giasi sugyventi geruoju,
kad jie net nežino kas tai
yra nacionalinė neapykan
ta, žydai j juos žiūri lyg į
žmones, nusikaltusius jų atlaikotarpio leidinius. Nuo žvilgiu. Įsitikinimas, kad
1940 iki 1959 m. Lietuvoje jie buvo nuskriausti ir dabuvę išleista knygų 20,367 bar turi teisę turėti visa tai,
pavadinimų bendru tiražu jęas geriausia, padeda jiems
142,315,500 egz. Į tą skai- visur prasiskverbti. Lietučių, be abejonės, Įeina ir viai gi yra nuolaidūs,
visos propagandinės knyge-: K kjtos
šitas -d
les išleistos dideliais skan^verbimasisįvisasgyveni-

ta7' ?ln,a!ls
?laul,ų-c,al>v ėliau sia linija pi adė-j
Amerikiečiai pralošė
siąs skiaidvti -1 vietos lėklietuviams

Nr 31, Rugpiūčio 3, 1960

DEMOKRATŲ KANDIDATAS KENNEDY ILSISI

NAUJI PAŽADAI

mo sritis, jų didžiavimasis
savo tautos gabumais), sukelia kartais ir priešingą

tuvas ir kelionė užtruksianti
tik 31-10 minučių.

Amerikos stalo teniso "akcW.. Tam tikr?a
komanda lankėsi Maskvoje
skalc,us «. n?™*5“' O
Naujo, šventė.
ir grįždama sustojo Vilnių- k?.' k^masi Vakarą raMaskvos radijo praneši- je Čia ji žaidė su lietuviu !llJO ka,bant, aPle. f,vdus
mu, Lietuvoje via įvestos komanda ir pralaimėjo.
"a,P aJ?ie u^’. U’1
! e'
tonftfe' ?ie110 rezimo metais daugiau•
ra Povoconk 'von Komp. J. Karoso sukaktis šia nukentėjusi, tai kaltais
tė. Medžiu sodinimo šventė,! Liepos 17 d. komp. Juo- gjjdtsi Pastabų: Vakaruose
Sėios darbų užbaigi m o zui Karosui sukako 70 me. Pa™'^ama-. kad
šventė, Derliaus šventė.
tų. Jis baigė Rvgos konser- kent,eJ° u' ">*<»<?? įr ki\ ..
v i
• t •
tos tautos. Daugeliui Lietu„
- , . .
»
vatonją, atvykęs i Lietuva
. .
.
Knygų ir plakatą pnrod. di,.ho *KaUne* Klaipėdoj* vos .>^>>>‘5 =ydų stengi-

(E) Vilniuje valstybiniame Dailės Muziejuje atidaryta knygų plakatų paroda,
kurios uždavinys atvaizduoti sovietinės okupacijos

Šiauliuose, Kaune, o da- dotis
ka|ba
KOKS BUVO "LIAUDIES SEIMAS“
bai- dėsto v įlniaus konser- ranįama^
vatorijoje. Jis yra sukūręs 1
• . .
.
DR. A. GARMUS
daug Įvairių muzikos kuriSakoma, kad baimė turi
dideles
akis.
Taip
yra
ir
su
nių.
(Tęsinys)
žydų tautybės piliečiais Lie
Įstaigų vedėjai grasini- komunistų partija Įsakys,
tuvoje. Po karo jie nuspren
mais
buvo priversti šaukti Iš tiknjjų pasirodė, kad
dė sudaryti vieną branduo
li, vieną visuomenę kurio tarnautojų susirinkimus ir šis bolševikų apdaii-umas
je nors vietoje, o nepasi- jiems aiškinti apie Liau- jiems buvo nauding a s,
avon.ii umio šeimomis
ocmivzniio
Seimo rinkimus ir bū- ne» daugelyje vietų balx
, mesti atskiromis
(Tęsinys)
pto^ojeTerit^tojeTSieP^eigą viešiems daly- zuotojų skaičius buvo visai
i- Įsitikinę,
įsitikinę, kad
maža., kai kur> nežiūrint
Lietuvos
iškelti galvos. Juk ir neprikad karo
karo metais
metais vauti

Lietuvos inteligentai
Laiškas iš

Demokratu nominuotas prezidento vietai šen. John F. Kennedy su žmona ir du
krele Karolina ilsisi savo namų Hyannis Fort (Cape Cod) sode. Netrukus jis pra
dės sunkų rinkiminį vajų—kampanijų, k uri pareikalaus daug jėgų.

Ir vis dar nei oficialiai, nei
iš oficialiosios propagan
dos nebuvo aiškus galutinis Maskvos sprendimas.
G. Dekanozovas ir N. G.
Pozdniakovas tebuvo Kau
ne ir čia nuolat konferavo
su komunistų partijos centro komiteto nariais ir vyriausybės žmonėmis—k omunistais. Daug kas pradėjo aiškėti tik jau visai artėjant Liaudies Seimo susi-

Norėdami tą grasinimų prievartos ir grasinimų, jis rinkimo dienai, nrmasis
(E) Lietuviai seniai ži- dažnai tikėjo, kad užsieni- todėl, jog nespėjo visi orga- i*Pūd! Padidinti> J* pnei *«kė ne 90% , kaip skelbė nieko gera nelemiąs zenknomi kaip rami, nuolaidi nės prekės yra geresnės, ge- nizuotai, bendruomeniškai
rinkimus įvykdė pir-bolševikų propaganda, o las buvo komunistų parti---------

kausomvbės metais lietuvisžuvo tiek daug žvdų vien1

tauta. žinoma ir tai, kad riausi specialistai—svetim- pasitraukti Į nepavojingas
mūsų tauta visada gerbė taučiai, geriausiai gyveni-sritis. Nežiūrint, kad po kakitu tautu atstovus ir gerai mas sutvarkvtas užsienyje, ro praėjo jau tiek metų,
’ lia bijoję
eu i.,;,
jais i sugyveno. KartaisToj
Tad „oi
gal būt dabar i,.ir bus žydai j'
dar J_____
nenustojo
aišku, kad lietuvis ir šian- naujos “naikinimo bangos.”
rjąt fiuncrian necni reikėio.
Nepriklausomybės laikus'j- dien dar daug kui- nusilei- Ar be tos baimės šiandien
• ••
___ i •*_ i
vairiai galima vertinti
su vienu gal būt sutiksime
visi—}>er tą laikotarpį

mu< arcitu*- kuvo 15-16%. Tai patvirti- jos paraginimas visiems
Tai turėjo parodyti, kad no ir pats J. Paleckis drau- patikėtiniams įstaigose ir
su bolševikais juokų nėra, giškame pasikalbėjime. O įmonėse, kad jie sauktų tarjie moka savo nriaėnc
priešus ai„^_
čiup- balsavusieii
balsavusieji dažnai
dažnai metė
metė nautojų
nautojų susirinkimus, ten
ti ir kartu prieš linkimus tuščius vokus arba, vietoje P™mtų atitinkamas ręzoapsisaugoti nuo galimos kandidatų pavardžių, idė- Hucijas, kurių tekstas kodavn iš “Lietuvos
Aido” munistų partija tikriausiai

cionalinio pasididžiavim o alinis reikalo sprendimas, voje jiems bet kokios reak- mus sukiša o šimtai nieku Nebuvo sudaryta jokių Prezidiumui,
t°se rezo^ucUose Jau
jausmas mažai tebuvo ugVisi senesnieji prisime- cijos atžvilgiu nebūtų taip nekaltų lietuvių veikėjų, rinkikų sąrašų, nes nebuvo
buvusių
aukštesniųjų
vailaiko
tai
padaryti,
o
be
to,
aiškiai
sakoma, kad Liau
domas. Aš kalbu ne apie na Lietuvos kaimus ir kai- bloga, kaip kai kur kitur,
šovinizmą, bet apie sveiką mėlius prieš karą. Juose Tiek Rusijoje, tiek kituose dininkų ir kt. Būdinga, kad bolševikams jų nė nereikė- ^/es Seimas prašytų Aukitautini susipratimą, visų gyveno daug žydų preky- kraštuose jie yra mažiau tarp suimtųjų beveik visiš- jo, nes juk balsavimo re- čiausiąją SSSR Tarybą, kad
Lietuvą priimtų į Someilę savo tautiečiams, sa- bininkų ir a m a tininkų. pakenčiami. Kas liečia ru- kai nebuvo kapitalistų nei zultatai vis tiek iš anksto
didesniųjų
pramonininkų,
žinomi:
‘
balsuos
”
95-99'<
vietų
Sąjungos sudėtį ir
vo tėvynei. Nenoriu apkal- šiandien vaizdas visiškai sų kalbą, tai žydai visados
tinti lietuvių tėvynės meilės pasikeitęs. Dingo iš m i es- stengėsi kalbėti “stipresnio- kuriems gal tikrai buvo ga- procentai. Sovietinė propa- Lietuvoje būtų įvesta Staganda kitokių. balsavimo R?°
Faktiškai
neturėjimu, bet šiandien telių ir kaimų žydai “kro-' jo” kalba. Kai kas iš Lietu- lima .prikišti darbininkų. ~
. konstitucija....
inteligentų tarpe pastebi- I min inkai,Z ” dingo stikliai—-ir vos žydų inteligentų pasku- išnaudojimą. Tačiau tai skaičių nežino.
niekas tų rezoliucijų neBe sąrašų, kiekvienas uo- balsavo. Jos tik būdavo
mas Įvairiais atvejais ne-į kepurninkai, skudurų supir- tiniaisiais metais yra išva- nieko nuostabaus, nes Lietuvoje
daugumas
fabrikanlesnis
bolševikų šalininkas komunistų partijos agento
reikalingas kosmopoliti z- 'kinėtojai ir kiti. Bet jei Jūs žiavę Į Izraelį. Tačiau to
mas. Ir Lietuvoje atsirado .šiandien pereitumėte Vil- kių nedaug. Daug žydų emi tų buvo nelietuviai ir ne- galėjo balsuoti po koki de- perskaitomos Įmonės ar įsintcligentų, kurie nesidrovi .niaus gatvėmis, sakysime, gruoja Į Lenkiją, kur, jų žo vienas jų kišenėje turėjo šimtį kartų. Rinkimų komi- taigos tarnautojų susirinpasakyti: “Mano
tėvynė'sekmadienio popietę, skam- džiais, gyvenimas ir san “Mopro” ar kurios kitos sijos pridėdavo į urnas bal- kime ir po .to, kaip. vĮęn~
priimtos, siundiaten, kui man gera”. Mūsų biausia
kalba pasirodytų tykiai su žmonėmis neblo- bolševikinės slaptos organi- sų tiek, kiek reikėjo. Tokie balsiai
zacijos kvitus.
klastojimai buvo plačiai 3nos seimo prezidiumui.
laimei tokių žmonių nėra žydų kalba. Jos pilna visur gesni kaip Lietuvoje.
Po
provinciją
važinėjo
'vartojami.
Tokiomis' sąly- Frot»too« .mirinkimuoK
daug.
—gatvėse, par duotuvėse,
Jau minėjau, kad žydų
Žinoma, tokių žmonių lkino katruose, koncertų sa- inteligentų ben dniomenė vadinamosios skrajojančios :gomis visai galimas daiktas, Pries toklM rezohucjjų slcaimažai kas galėjo isyra po truputi visose tauto- Ičse. Bet taip tik tarp suau- Lietuvoje laiko save labai agitatorių grupės, kurioms kad balsuoti gali 110'r ar
buvo
pavestas
uždavinj-s
net
120%,
kaip
po
rinkimų
»e, jau visur kur hu
se. Kalbant šiandien apie SD^^jU- J savo vaikus— privilegijuotoje p a dėtyje.
musų
ūkininkams
žadėti
viviešai
paskelbė
komunistai.
7°
pastebima
budn NKVD
svetimtaučių Įtaka Lietuvo-!
ne keista—žydai krei- Kai kuriais atvejais tenka
Apskritai, vis dėlto bal- akls' kurl vare '"len‘Wų
je, bandant paliesti jų san- 'piasi rusų kalba ir kalbasi sutikti su tuo, kad žydų tar šokių gėrybių, bet nė vienu
moralinį ir fizinį terorą.
tykius su Lietuvos inteli- su Ją*s rusiškai, nors ir pa pe yra nemažai išsilavinusių žodžiu neužsiminti apie suotojų skaičius buvo ma-;
genėja, tenka dar kartą įtys ja kalba su jaučiamu žmonių. Tačiau yra papli kolchozus. Visa spauda, ra žas, nors tikslios jo statis-Į Sužinoję, kad tokių repakartoti aną frazė: “Tė-lakcentutusi ir nuomonė, kad eilėje dijas, , menas ir visos kitos tikos neįmanoma pateikti. įzoliucijų seimui vis daugiau
Daugiausiai balsų, be abe-jPlūsta, mes> nepartiniai jo
vyne ten, kur gera. . . ”
Pokario metu visi Lietu- atvejų žydai inteligentai priemonės buvo Įkinkytos
jo, gavo jau minėtas “Mei-[nariai, labai susirūpinome,
Argi visiems svetimtau- vos žydai susispietė di- sugeba tik pasirodyti to Į išpūstos, bet be galo kvai
los rinkiminės propagandos chloras Putelė”, kurio for- |Visi mūsų pasitarimai ir pa
čiams taip gera Lietuvoje? džiuosiuose miestuose. Dar kiais esą.
Vilniuje dažnai rengia darbą, žodžiu sakant, buvo matas kaip tik atitiko bal- įsikalbėjimai buvo pradedaKai kas bando atsakyti Į tiksliau, viename mieste—
savimo kortelės, o mažiau-|m\/r baigiami vienu ir tuo
šį klausimą
materialiai, V ilniuje. Kaune, Šiauliuo- mi lengvos ir klasikinės uoliai dirbta visuose fron
šia, bent Kauno apygardo- pačiu sakiniu:
girdi, Lietuvoje geriau, nei se, Klaipėdoje jų labai ma- muzikos koncertai. Juose tuose. “Tikriesiems liaudies
Vilniuje gi nerasi nėjpamatysi daug žydų: stovė draugams” nesigailėta pa je, Jankelis Vinickis. kuris —Lietuva turi likti nekai kuriuose kituose kraš- ža
tuose su maisto produktais, vienos Įstaigos, kurioje ne- jus, pardavėjus, gydytojus, žadų, o jos priešams—gra toje apygardoje, kaip vie- priklausoma, apie prijungibuitinėmis prekėmis ir pan. būtų žydų. Ir amatininkų iš mokytojus ir kt. Jei lietuvis sinimų.
. , ,
, . nintelis
_
. žydas, buvo išsta- .,toą ,.prie
....Sovietų,, Sąjungos
tytas kandidatu.
kandidatu. PlovineiProvinci negali būti ne kalbos,
Tartum Lietuva būtų
tur- ių tarpo liko žvmiai ma- yra geras siuvėjas,. jis save i Rinkiminės
Rinkiminės ir
ir balsų
balsų skaiskai- tytas
joje
buvo
sumobilizuoti
vi
tingiausia labiausiai
žv- žiau. Visi tapo sandėliu ve-iaiko
laikogeru
geru amatininku,
amatininku, gigiičiavimo
gavimo komisijos
komisijos buvo
buvo susuvi- Nutarėme pasimatyti su
si sunkvežimiai ir kitokios aukštais Sovietų dignitodarytos iš komunistų par
dinti šalis Sovietu" Sąjun- dėjais, mokytojais. Papra- žydas siuvėjas save laiko .darytos
par-si
iroje Deja taip nėra
O «to žvdų tautybės piliečio jau viskuo pribrendusiu in- ‘ tijos rūpestingai parinktų, susisiekimo priemonės, ku-'riais Kaune: G. Dekanojei taip nėra tai kur prie- staiga nebeliko.
teligentu. Šiaip , darbe žydų paklusnių jai asmenų, ku- riomis tolimesnių kaimų zovu ir N. G. Pozdniakovu.
"žaštis, kad Lietuvoje kai
Nebeliko todėl, kad jie inteligentai nėra blogi ko- rie moka klausyti ir tylėti, gyventojai buvo vežami Į Keletas Įtakingesnių seimo
narių sudarė galimumą pakuriems svetimšaliams taip sugebėjo patekti Į privilegi- legos. Jie visada sutaria su Mat, nors buvo sukeltas į rinkimo apylinkes
Tačiau w
ir tai nmažai te- simatyti ir pasikalbėti su
gera? Gera todėl, kad lie-juotą padėti, ypač pokario lietuviais inteligentais ir vi- didelis rinkiminės propagandos
triukšmas,
no
r
s
[padėjo.
Balsavusiųjų
skai-tais “draugais”,
tuvis iki šiol dar neišmoko metais. Hitlerio naikinamo- sada kovoja už abipusę pa
savęs vertinti, neišmoko ji banga, palietusi žydų garbą. Dauguma iš jų nėra daug šimtų tūkstančių litų čius buvo mažas ir niekas I N. G. Pozdniakovas dėkaip reikiant tikėti savo tautą, ypatingai pakėlė jų komunistai, kaip gal būt buvo išleista jrropagandai netikėjo oficialiais bolše- josi neturįs jokios didesnės
jėgomis, nenusilenkti sve- tautini susipratimą ir dar daugelis yra Įsitikinęs. Ta- ir kitiems pasirengimams, Į vikų pranešimais, nes vis Įtakos Į aktyviąją politiką
timtaučiams. Už tai kaltinti labiau išugdė tos tautos su- čiau kai kam susidaro Įspū- tačiau bolševikai vis dėl- .labiau buvo Įsitikinta, kad ir nič nieko negalįs pareiklietuvio ilgi netenka. Šim- gebėjimą prisitaikyti. Lie- dis, kad tai yra žmonės, ku to nebuvo tikri, kad rinki- jie paremti vien tik melu šti. Jis man patarė kreiptis
Į pati G. Dekanozovą ir iš
tus metų lietuvio žemę te- tuvoje be lietuviškų yra ir j rie savo naudai kartais pa mai pasiseks taip, kaip jie ir klastojimu.
rjojo kivžiuočiai, švedai, įtokių vidurinių mokyklų, darys daugiau, negu kiaš- troško. Reikėjo būti atsar-' Praėjus rinkimams, visi jo išgirsti visą teisybę. Tai
giems ir, reikalui esant, pa- iši inktieji Liaudies Seimo buvo 1940 m. liepos 18 ar
Rusijos carai, o per dvi- -kuriose dėstoma nišų kalba, tui, kuriame jie gyvena.
didinti balsų skaičių arba nariai liepos 21 d. turėjo 19 d. 14 vai. G. Dekanozodešimt nepriklausomų me- Jose mokosi rusų karininkų
juos skaičiuoti taip, kaip į susirinkti i pirmąji posėdį, vas mane priėmė vienui
(Bus daugiau)
tu jis nesuspėjo aukščiau tr žydų vaikai. Nežiūrint į

Chruščiovo užtikrinimai,
kad per 2-3 metus Sovieti
jos žemės ūkio gamyba
pralenks Ameriką, jau lyg
pamirštamas, nes jau kelia
mas ilgesnio laiko planas
—20 metų. per kurį “bus
pasiektas pats aukščiau
sias pašalyje žemės ūkio
produktų gamybos ir su
vartojimo lygis”.
Vykdomas 7 metų pla
nas reikalauja didelio ga
mybos padidėjimo, bet kol
kas ne pirmyn einama, bet
atgal. “Pravda” jau nusis
kundžia ir dėl šių metų
blogo derliaus ten, kui' jis
jau pradėtas nuimti.
Birželio 14-17 dienomis
Maskvoje buvo visos So
vietijos žemės ūkio specia
listų pasitarimas, kuria
me dalyvavo per 3,500 ženfiės ūkio mokslininkų, spe
cialistų ir pirmūnų-praktikų. Jo tikslas “ išbaigti
inoksliškai pagristas reko
mendacijas žemės ūkiui”,
kaip greičiau pasiekti aukš
tesnį žemės derlingumą ir
gyvulininkystės produk t ų
gamybą^
Tuo tikslu visa Sovietų
Sąjungos teritorija dalina
ma Į 39 žemės ūkio zonas.
Kiekvienai zonai pritaiko
ma pagal gamtines sąlygas
siaura gamybos specialybė
(kviečiai, ar miežiai, ar
kukurūzai, ar cukrini a i
runkeliai, ar linai, ar pie
nininkystė, ar karakulis, ar
bekonas ar kitos ūkio ša
kos). Tokia siaura speciali
zacija Įgyvendinama tiek
VTYCT
A krašte, tiek atski=
viSBiu
rame kolchoze ar sovehoze.
Jau seniau pradėti ta
kryptimi darbai, bet žemės
ūkio ministeris turėjo pri
pažinti, kad šios reformos
sutinka didelį pasipriešini
mą vietose. Dėl ko?
Kolchozai ir sovehozai
aiškiai suprato vyriausybės
noną vesti žemės ūkį taip,
kad jis pirmoje eilėje būtų
vyriausybės užsakymą m s
atlikti, o ne gamintoją
(kolchozniką ar sovehozniką) aprūpinti.
Didelius žemės plotu s
specializavus vienos rūšies
gamybai, vyriausybė turės
pristatyti vietos gyventojų
reikalams visus reikalingus
produktus, gi dabartinė
prekybos sistema ir gyvenjų reikalų nebojimas neuž
tikrina normalaus gyvento
jų aprūpinimo. To dėl ir bi
joma.
Skaitoma, kad metinia
me pasitarime buvo paruoš
ta medžiaga naujam 20-ties
metų planui, kuris bus
pasiūlytas partijos dvide
šimt antram suvažiavimui
1961 metais.
GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar
draugui, tai atsiminkite,
kad geriausia dovana bus
šios knygos:
Stepono Kairio “Lietuva
budo”, kaina $5.50
Kipro Bielinio “Dienojant”, kaina $6.00.
Kipro Bielinio “Penktieji
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:
636 Broadwav.
Boston 27. Mara.

vienas N. G. Pozdniakovo
kabinete.
(Bus daugiau)
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Baisusis teisinas

Maikio sa Tčyūį

(Tęsinys)
Visažinanti* neturi reikalo bus padaryti Justinui Duodaryti teismą
. bai Baisiajame Teisme.
>T ..
«...
Tavo Tėvas Dievas sukūNezmomas Teisėjau, mapagal tam tikrą planą vi-

tūktančių dolerių buvo gau
ta iš National War Fund.
Vėliau dešimtimis tūkstan
čių dolerių gauta iš Ame
rikos Episkopato. Gal to
dėl “tais gerais laikas“ jau
nutė Balfo organizacija iš
pačių lietuvių surinkdavo
palyginai nedaug. 1959/60
m. Balfo pajamos iš lietu
viškų šaltinių, dosnių šir
džių, viršijusios 100 tūks
tančių dolerių, yra rekor
dinės pajamos, nors didelė
tų aukų dalis ir nebuvo
pavesta Centro Valdybai
skirstyti, bet pačių aukoto
jų nurodya kam ir kokią
šalpą teikti.

no tėvai mokino mane ma- ga^a: dangų, pragarą ir mažą: Justinuk, Dievas, viską te^Hnį
pavedė
mato, girdi, zmo. Del to '^^ apvaizdai vykdyti sunedaryk nieko blogo, ne- kultame pasaulyje tą kūrymeiuok, neslėpk nuodėmių, lbos pUn^kur buvo numakai eisi išpažinties. Vėliau
jr jyggno sielai spren(dvasminkai plačiau aiški- ;dima& Jei visažinantis, tu
no Dievo Trejybės ir kartu ėdamas rankose prieš amTavo: kąjP antrojo asmens, įius parašytą nepakeičiamą
visazinojimą.
sprendimą. daro mirusių
Is tų pamokų supratau, 'feielom8
tai šis jo
Kun. L. Jankus
kad visažinančiam Dievui • darbas neturi prasmės ir
Balfo Reikalų Vedėjas
yra žinoma viskas iki ma-';tiks,o Jis
„ereikalinziausių smulkmenų, kas de- j
nerimtas darbas. Tai
SKAUDI RAKŠTIS
dasi ne tik jo sukultam y^tų teismo vaidyba,
šunelis viena juoda akimi šį pasaulį išvydo, o jo drau
pasaulyje, bet ir tai, kas buTau visažinančiam nėra
gas Charlie Jonės, 7 metų, juodą akį “gavo” bežais
Pavergtųjų tautų savaitė
vo, kada nieko nebuvo, t.
mirties klausti
damas beisbolą.
komunistams yra tikrai
y. prieš sukūlimą visatos*, sielą: kurias nuodėmes ji
skaudi
rakštis.
ir kas bus, kada sukurtas padarė? ar turi kunigo iš
Pirmą kartą ji buvo pas
pasaulis vėl į nieką pavirs rišimą iš nuodėmių? kuo
kelbta
peniai. Ji supuolė
ii- liks mažutėlis dangus
pasiteisinti? nes Tu,
su Amerikos vicepreziden
su negausiomis, išganytųjų Teisėjau, prieš amžius žinosielomis) ir didžiulis praga jai, kad toji siela turės pa-į 1959/60 darbo metais,' doleris surinkta skolų—ke- to Nixono kelione Į Sovietų
ras tirštai pripildytas nusi daryti tam tikras pasaulio kurie baigėsi birželio 30 lionpinigių iš 1956 mt. i- Sąjungą. Jau per piimuočius susitikimus su Nixonu
dėjėlių. i • -i r.Įkūrimo plane numatytas
dieną Ralfas turėjo rekor- migrantų.
Chruščiov ir jo bendradar
Ta* žinių kS BUO(lėmes. Taip pat tau ži- dįnes pajamas. Čia turima
Iš atskilų vietų Balfo biai neslėpė savo susijau
kis neaiškumas netrali būti J0”!38! Y- -bePrasml8kumas galvoje vien lietuvių suau- Centran pridavė gražias dinimo ir pykčio dėl tos sa
—Pasakyk, Maiki, ką tu bet gavo per nosĮ.
- /įMoenk
rnovocnic
kokio sielos teisini- kotas sumas bendrai ar no- sumas, daugelis rekordines, vaitės paskelbimo, kuris juk
dabar veiki, kai tavo škulė —O ko jiems ten rei Jis nee-alinieko užmirštim
minuotai lietuvių šaipau
^vairus skyriai; jų buvo vi- nustato, kad Amerika tą
kėjo?
užsidarė
&
Tavo visazinojimas nesu- Suvedus visas skaitlines, ša eilė. New Yorko ir apy- minėjimą kartos tol, “kol
iš to, ką žino, ir kartu jam derinamas su galimybe tei- šiais metais Balfo Centras linkės lietuviai per skyrius
—Skaitau, tėve. Skaitau —Jiems tenai nereikėjo
visos pavergtosios valstybės
nieko, bet Maskva norėjo negali kilti nieko naujo. sti sielas. Visažinojimas tuiėjo $103,939.65 pajamų, ar tiesioginiai davė Balfui pasaulyje bus pasiekusios
ir skaitau.
Turėdamas absoliutinę tik
SUmos pridėti viiš 10,000 dolerių, po tūks- •laisvę ir nepriklausomybę“.
—O ant stogų nevažiuo tenai suirutę kelti. Matai, iu tiesų bei žinių pilnybę, neigia, šalina reikalą vyk- jeį prje
vidurinėj
Afrikoj
apie
Kon

dyti
teismą.
Šv.
Rašto
autoMiunchene
gautas
tiesiogi- tantĮ, po daugiau nei tūks- Labai sujudo Maskvos
ji?
Dievas
neturi
akstino
bei
go upę belgai turėjo Įsigiję
į «. o
r*3* Pa®m® pomirtinį teis-niai ir iš šalies lietuvių tantĮ dolerių prisiuntė: širšynas ir šiemet tą savai
—Ant kokių stogų?
paskatos mąstyti, spię^,'mą daHmi
pagonių veli- įkurdiinimo reikalui sumas, Cleveland, Cicero, Detroit
koloniją,
kuri
vadinosi
Kon

—Nu, juk tu žinai, kad
tę paskelbus. Jau antrą
go.
Paskutiniais
laikais
netuiėdami
X
isa
:
Balfo
metinės
pajamos
(per
5,000),
Los
Angeles
Amerikoj tokia mada. Kai
dieną po paskelbimo Mas
dovanos, dievai sieks per 150 tūkstančių bei Chicagos apskritis, ap- kvos radijas Įvairiomis
ateina vasara, tai visi užda Kongo gyventojams buvo nesusiduria su tuoJ ka
i d°leriU S17"8* pi"igab- jU1>giant
SkyriU‘
grąžinta nepriklausomybė, vadinam nežinia, paeia?
ro šapas ir važiuoja.
kalbomis ėmė tikinti pa
bet
dėl
klasto
nepasiruoši

sauli, kad šitas paskelbimas
—Matyt, tėvas turi gal
tim, spėliojimu, abejone. įvalstybėje^ykdomą karalių Aukojusiųjų intencijos
Beito išlaidos
esąs Įsikišimas į Sovietų
voje atostogas, o ne stogus. mo valdytis, kilo riaušės.
Dėl to visažinantis, nore ką teismą piktadariams.
Bene stambiausioji BalPer metus didžiausioji Sąjungos vidaus reikalus,
TUO
SUŠlrŪpinO
Jungtinių
—Ar tai ne tas pats?
yra visagalis, negali pada- j Teisėjau, dabar gali i&iti- fo gauta ir nominuota pini- pinigų suma, net $26,065, nors šiandien jau visi ži
Juk abudu vienodai skam Tautų oiganizacija ir pa
.. .krinti mano negalia tikėti į gų suma buvo aukos Vasa- buvo išleista paramai lietu- no, kad Sovietų Sgjungon
reikalavo, kad belgų ka tryi klaidos.
ba.
Mūsų
žmogišku
galvojiTavo dvasininkų tvirtini- rio 16 gimnazijai. Per Bal- vių už geležinės uždangos, Įjungti kraštai yra jėga pa
—Ne, tėve, atostogos riuomenė pasitrauktų, o
mu visažinantis Dievas tun mus, kad visoje didybėje fo Ctntrą gauta ir gimna- Vokietijoj esantiems lietureiškia poilsio laikotarpi, tvarkai atstatyti buvo suda žinoti ir tokius, dalykus, -j,. garbėje ateisi teisti gy- zijai nusiųsta $22.136.00. viams padėti išleista $15,- imti.
O Maskvos “Pravda”
o stogais tik namus dengia. ryta tarptautinė policija. kaip amžinybės “pradžia ir yųjų į. mirusiųjų.
fo Centrą gauta ir gimna- 636, Saleziečių gimnazijai Pavergtųjų tautų savaitės
Čia
ir
Pradėjo
lysti
rusai.
—Ar tai tu poilsio neno
n- j j^ano sįeia nepriima Bai- nazijai dar davė tūkstanti Italijoje beveik 3,000, lie- paskelbimą vadina “dar
Kongo žmonėms esanti rei pabaiga , .begalybės
ri?
bos
.
Kadangi
Dievui
neia
o Teismo, po kurio turi dolerių iš “savo kišenės“, tuviams Įvairiuose kraštuse viena akiplėšiška ir biauria
—Tėve, aš vasarnamio kalinga jų pagalba. Ypač nieko, kas nebūtų žinoma, 'sjgjonjykti
pasaulis, dar ir dėl Galima spėti, kad kitą tiek per 1,500 dolerių,
JAV prezidento provokaci
poilsiui dar neturiu; gi nuo Maskva norėjo su savo pa
tai
jis
zmo
dvasinės
subkad
Tu,Viešpatie,liktum
pinigų
gimnazijos
rėmėjai!
Šiais
biudžetiniais
megalba
isibriauti
i
Kongo,
ja; nedovanotinu melu ku
moti tokią vietą brangiai
stancijos kilmę, priežastį ,<jįdeijaj nelaimingas Dievo nusiuntė tiesiog gimnazijai, tais grąžinta 10,000 dolerių piną”.
jeigu
amerikiečiai
tenai
kainoja. Namie man ge
savo ekzistencijos arba at- Trejybės vienatvėje. Prisi- nes ši mokyla metams su valstybei paskolos (skolos
riausia. Gerai pasilsiu ir tu pasirodytų. Dabar Kongo siradimo įs savęs. Taip pat |mį
nęg Betlėjų, Kapemau- naudoja per 50,000 dole- dar liko 10,000). Maisto ir
EKSKURSIJA IŠ
riu daug laiko skaitymui. .vyriausybės vadas jau atvy jis žino savo buvimo pras
rūbų Į Europą pakavimui,
mą,
Golgotą,
liūdėtum
dėl
rių.
ko
Amerikon
prašyti
talkos
LIETUVOS
—O ką tu skaitai?
mę bei tikslą. Jam aiški Tavo Tėvo nesėkmės sukurti Stambi Balfo pajamų pervežimui išleista beveik
jų
krašto
ūkiui
sutvarkyti.
—Skaitau knygas, laikra
norimai tobulą pasaulį ir pozicija buvo vaistų siun- 8 tūkstančiai dolerių. Cen R. Mizara “Laisvėje” ra
Dėlto Maskva dar pikčiau nebūties samprata.
* » *
ščius , žurnalus.
..
’
.
{žmones. Negausus kiekis tiniai, mažiau medžiagų tro Įstaigos išlaikymui iš šo, kad šiomis dienomis
—Bet ir knygos daug kaš griežia danti Prieš Ameriką. !■ Visažinantis
Teiseja u. [Pigiųjų danguje ir minių siuntos. Tačiau, atsilygin leista $11,754, iš jų net
tuoja, Maiki. Dabar jos la —Bet pasakyk, kokio ti ieš amžių pradžią, kada juinios pragare yra skaudus darni už patarnavimą Bal- 1,155 dolerių vien paštui; atvyksta ekskursija iš Lie
tuvos apie 20 asmenų. Kas
bieso tie bulšiai nori nuo nebuvo žmogiško laiko, ir
bai brangios.
remontams,
šilumai,
šviesai
priekaištas
Dievo
Trejybei,
fui
vaistus
besiunčiant,
ge—Knygų aš neperku.
I Amerikos? Juk Amerika iš- erdvės, ir jokio mechaniško Nesibijodamas p a kartoti- ros širdies žmonės bus su- —$1,294. Kelionėms tik atvyksta, jis dar nežinąs,
bet “atrodo, jog jų tarpe
—Tai kur tu jas gauni? gelbėjo jų kaili per pasku atramos taško, t. y., kada
300 dolerių per visus me bus rašytojas A. Venclova,
nos
aukos,
Tu
prašysi
savo
aukoję
kelis
tūkstančius
tini
karą.
Jeigu
ne
Ameri

—Miesto knygyne. Tenai
nebuvo dar sukurta visata,
tus; spausdiniams, veiklos H. Korsakienė, poetas V.
galima pasirinkti kokių tik ka, Maskvoj šiandien vieš Tu jau tada žinojai kiek Tėvo vėl kurti naują, gere- dolerių bendrai šalpai,
snį pasaulį.
1,321 asmuo apsimokėjo pagyvinimui panaud o t a Reimedis ir kt.“
nori. Pirkti nereikia, tik patautų Hitlei is.
vienos dulkelės kelionę be—Bolševikai yra Įsitiki rybiam pasaulyje, kiekvie Šiandien mūsų gyvena- Balfo nario mokesti ir 2,641 393 doleriai.
perskaičius reikia grąžinti.
Tamsoje netrūksta apsirikimo.
Liekana
—Nu, tai pasakyk ir nę, kad istorinė jų misija no elektrono likimą, kiek- mas pasaulis yra gal jau-------------------------------------Balfo Centras per biu
man, kas dabar ant svieto yra užvaldyti pasauli. Ame , vieno žmogaus laisvos ir nebepirmas amžinybės tek- m i lengvatikius, kad Tu
MOKA PLAUKTI
mėje
Dievo
bandymas
subaudi
žmones
už
klaidingą
dedasi. Juk sakai, skaitai ir rika yra tvirčiausia bolše nelaisvos valios krustelėji
džetinius metus gavo 103,gazietas, tai turėtum žinoti. vizmui atspara, to dėl jie ir mą ir visą, ką numatė su kurti tikrai vertingą kūrinį, tikėjimą, ar kad baudi juos 933 dolerius, o išleido 99,—Pasauly dabar labai puola Ameriką.
kurti Tavo Tėvas-Dievas, Gal tai yra panašu į Sizifo už Ui, kad Tau nepavyko 698. Taigi, liepos 1 dienai
bandymą užristi spiusUn- sukurti juos tobulesniais, iš pereitų metų veiklos at
neramu, tėve. štai, rasai nu Į —Bet ar nebus čia kalta Trejybės pirmasis asmuo.
šovė žemėn Amerikos lėk mūsų valdžia, Maiki, kad J Prieš sukūrimą pasaulio tį iš rankų akmenį Į kalno Anot ap. Povylo Tu, kaip liko 4,241 doleris. Deja, jų
puodžius, baudi tuos puo- negalima buvo padėti “po
tuvą. Jie sako, jis lėkęs vir davė bolšvikams taip Įsiga j Tu žinojai, kad 1895 m. viršūnę.
šum jų teritorijos. O Ame lėti? Man rodos, kad repu Jundilų kaime Pranui ir Dėl to aš, kaip ir daugelis dus, kuriuos sąmoningai pagalve’’, nes tuoj po lie
rika sako, kad jie meluoja. blikonai perdaug apsileidę. Katrynai Duobams, gims žmonių, negalėjau Įtikėti, nulipdei blogus (negaibei). pos pinuos reikėjo mokėti
Jie užpuolė tą lėktuvą tarp Kaip tu rokuoji?
sūnus Justinas. Tu žinojai kad regimas pasaulis su šioje mano išpažintvje naujas sąskaitas, kurių per
tautinėj oro zonoje ir norėję —Republikonų valdžia, visus Justino jausmus, no žmonijos savitarpių žudynių bei pasiteisinime netiesio- dvi savaites atsirado net
nuvaryti jį i savo pusę, bet tėve. padarė daug stambių ras, mintis, veiksmus, nuo" istorija yra sukurtas visa- giai skundžiuosi Tau ant $6,754. Tačiau reikia pa
visagalio, tobulos tų rašto žinovų, kurie Tavo minėti, kad per tas dvi
Amerikos lėktuvas nepa klaidų. Bet dirvą bolševiz .dėmes ir nuopelnus nuo žinančio,
__
*1
g_
. , - * .*1
1 •
• . • .•
klausę ir dėl to užpuolikai mui klestėti paruošė Ameri pat užgimimo iki jo mir meilės, teisingumo ir išmin- vardu melagingai tvirtina, savaites Į Centrą vėl atėjo
kad ateistai, būdami Įsiti- naujų 2,200 dolerių, kui ių
pradėję ji šaudyti. Pasidarė kos demokratai. Visų pir ties valandos, nors dar ne ties Dievo.
tarptautinis s k a n d a las. ma, jie Padėjo komunistams buvo sukurta Žemės plane Nežinomas, mano Teisė- kinę Tavo buvimu, vienok tikimasi gauti dar ir dau
Paskui ta. Jau tada Tu matei, ko- jau, nuoširdžiai išpažinau neigia Tave, idant galėtų giau, nes Centro Valdybai
Amerika iškėlė rusams kal Įsigalėti Kinijoj.
leido
Rusijos
bolševikams
kis snrendimas ir bausmė Tau dali mano samprotavi- palaidai, nedorai gyventi, [spręsti jau parengta vėl vitinimą Jungtinių Tautų sau
kis sprenaimas
Bausme
paržmjmui mano ner0. giuo5 man0
-,ilė ;)ra/.mų 3ų tai nie.
gumo taryboje Nevv Yorke paimti savo Įtakon apie
rimai susidarytos, bet man mus pasakysiu Baisiajam kad netrūksta, tačiau tam
ir pareikalavo, kad būtų su 100,000,000 gyventojų Eu
dalyta tarptautinė komisi ropos vidury. Ant galo Tru- tinka Juozas (Stalinas). Jis‘logiškai būtinos materiali- Teisme, jei Visažinąs Tei- tikslui juk ii- yra Bendrasis
ja šitam Įvykiui ištirti; bet manas nuvažiavęs i Pots puikus vyras!” Taigi, kai į stinės pasaulėžiūros. Aš esu sėjas paklaustų manęs: ar Fondas.
prezi- tikras: nuoširdus tikėjimas, nesi, Justinai, nusižengęs _ ,,
...
rusai tą įeikalavimą atmetė, damą atsirašė Stalinui Ber Washingtoną atėjo
Carolyn House. 14 metų
*
?
i
Balfo atrama—lietuviška
nors
ir
klaidingas,
nebus
pirmajam
Dievo
Įsakymui?
o jo vieton Įnešė savo reika lyną ir pridėjo dar kelis dentas Eisenhoweris, dirva
amžiaus,
moterų plaukikių
dosni širdis
lavimą, kad Amerika būtų šimtus mylių teritorijos už bolševizmo siaubui buvo Tavo palaikytas nuodėme Ir pasakysiu Nežinomąjam:
tiek ateistui, tiek teistui, iš- gyvendamas Žemėje, ai neBalfo veiklos pradžioje varžybose 1.500 metrų nu
Pasmerkta kaip agresorė ar B e r 1 y no. nepalikdamas jau paruošta.
yra ūži egistmota gana plaukė per 10 min. 45 sek.
Maik, tu čia man iškėlei pažįstančiam klaidingą ti- turėjau svetimų dievų,
ba užpuolike. Kiti pasiprie amerikiečiams nei kelio Į
stambios pinigų sumos, (paskutinis rekordas buvo
j įjūDŽIUS
šino rusų reikalavimui ir jis tą miestą. Ir sugrįžęs Ame naujų klausimų. Aš vis mi- ;kybą.
20 min. 2 sak.) ir laimėjo
gautos iš šalies. Anais laiRašto žinovai padarė Ta
buvo atmestas. Rusai buvo rikon, jis džiaugėsi atlikęs slydavau, kad republikonai
(Galas)
;kais, prieš 15 metų. šimtais tamp>onė; vardą.
vo teismą baisiu, jtikinėda-į
pradėję bi jantis ir Afrikon, gerą darbą. Girdi, “man pa- tokie liurbiai.

BALFO metinis balansas
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A. SVEIKAS

AMERIKONKA
i tęsinys*

Karo prasidėjimas Europoje nustebino daugumą
naujų ateivių Amerikoje. Tai buvo netikėta. Daugumas
manė, kad karas greit pasibaigs. Kiekvienu atveju jis
nepalies jų ir, gal būt, uerdaug neužkliudys jų artimuo
sius Lietuvoje. Viltis visuomet yra masinanti. Tačiau,
laikui bėgant, karo atgarsiai ėmė vis labiau ir labiau
atsiliepti Amerikoje. Žinios ėmė plaukti apie artimuo
sius. Vienas kitas, begrįžtąs iš Amerikos i Lietuvą, liko
internuotas Vokietijoj, Vengrijoj ar kitur ir šaukėsi pa
galbos iš draugų Ame.ikoje. Kitas vėl rašė iš Sibiro, kur
caro valdžios buvo ištremtas visam karo laikotarpiui.
Lietuviai protestantai dideliais būriais iš parubežio bu
vo ištremti i Rusijos gilumą ir šaukėsi i brolius ameiikonus. Visi Amerikoje stengėsi pagelbėti nukentėjusiems
kiek išgalėdami. Tačiau išgalės buvo nekokios, nes kaž
kaip darbai gerai nėjo. Mažai kas nuvokė, kad pramonė
persitvarko naujiems reikalams . Vis dėlto, nepaisant
menkų Pajamų, visi buvo dosnūs tiek savo giminėms ir
pažįstamiems, tiek aukomis komitetams nukentėjusiems
dėl karo šelpti.

čia matome keturias iš šešių žmonų, kurių vyrai skrido lėktuvu RB-47. Bolševikai tą lėktuvą nušovė skrendant virš tarp tautinių vandenų. Gyvi išliko 2 lakūnai,
abu jie yra rusų nebisvėje. Vieno jų žm ona Mrs. McCone antroji iš kairės. Kai
to lėktuvo nušovimą svarstė JT saugumo taryba, lakūnu žmonos klausėsi debatų.

; spėja žmonių lik i m ą),
klausdama, kada laimingiausia diena jai tas parei
gas
pradėti. Mat, ten dar
Gera gulėti upės dugne:
Taip praslinko žiema. Pavasari, prasidėjus vokiečių
daugelio tebetikima, kad
taip guli sau nugrimzdęs visas į dumblą,
ofensyvai Į rytus, Lietuva virto mūšio lauku. Tūkstančiai
žvaigždės ir planetos veikia
pabėgėlių atsidūrė Rusijoj ir jų laiškai paplito Ameri
taip guli ir galvoji,
paskirų asmenų ir valstybių
kos ateivių tarpe ir jų spaudoje. Vieni ieškojo giminių
kad giliau jau nebėr kur grimsti,
likimą.
ir pažįstamų, kiti p1, ašė sužinoti apie gimines, pasiliku
Astrologai, aišku, jai ateitį
ir taip gera žinoti, kad labiau apgailėtino '
sius Lietuvoje “po vokiečiais;” daugumas šaukėsi pagal
išbūrė ir tikriausia sėkmin
nėr žmogaus visame pasaulyje.
bos. Tie kreipiniai pasidarė tiek gausūs, kad pats ka
gą, bet kokia ji iš tikrųjų
Užgesintas ugnies kamuolys griūna tiesiai į vandenį. jbus, tik vėliau pamatysime.
ras tapo ne tolimu atgarsiu, bet artima nelaime.
Tu guli sau upės dugne ir galvoji: saulėIki šiol ji jau išleido de
Daugumas ateiviu žiūrėio i kara kaiD i eraliūnu varkretą draudimo, gumos ir
Ir numojęs ranka pamąstai, kad gyventi galima
arbatos įmonėms (jos dau
žymąsi ir turčių pastangas pralobti. Jie apgailestavo
be dangaus ir be saulės.
giausia
Priklausė užsienio
Lietuvos įstumimą i karo lauką. Amerika nekariavo ir
Vladas šlaitas Navininkams) nusavi n t i,
niekam į galvą pradžioje neatėjo, kad ji galėtų kariau
žada dabar daugiausia vie
ti. Farmeriai džiaugėsi, kad agentai supirkinėja arklius
nuolių laikomas mokyklas
ir mulus į Europą siųsti; javų paklausa kilo, galvijai
suvalstybinti, užsienio poli
brango. Tačiau fabrikuose nekvalifikuotų darbininkų
tikos klausimais žada lai
uždarbiai buvo menki ir bedarbių pilna. Streikų ir skekytis neutrališkai.
bų netrūko. Unijų organizatoriai tvarkė streikus, bet
1 Mums, moterims, būtų
jų pastangos ištirpdavo daugiakalbėje ateivių masėje.
Šiomis dienomis Ceilono ris vėliau tapo ministerių malonu, kad pirmajai moIr toji masė sunkiai formavosi. Daug kur prieteliai ir ministerio pirmininko vie pirmininku, ji mažai tesi j teriai, paėmusiai krašto
prietelkos srėbė degtinę ir alų nejuokaudami, vienur ki tą užėmė moterisSirimavo rodė už šeimos židinio ir vadžias į savo rankas, vyk
tur peiliais pasibadydami, o paprastesniais įnagiais ir Bandaranaike (Ji taip pat buvo laiminga augindama tų jas sėkmingai laikyti.
kumščiais labai dažnai apsiskaldydami. Labiau išpru eis užsienio reikalų ir kraš dvi dukteris ir sūnų. Bet
O. P.
sę smerkė blogus Papročius ir ragino dėtis į organiza to apsaugos ministerių pa kai pernai rugsėjo mėn.
cijas. Organizuotumas virto dorybe. Dažnai įvairios reigas). Tai pirmas atsiti vienuolis budistas nušovė NIEKO NEKAINUOJA,
O LABAI SVEIKA
organizacijos gyrėsi savo narių padorumu ir, dažnai iš kimas visame pasauly, kad jos vyrą, ji pasiryžo tęsti
jo
darbą,
įsijungė
į
jo
va

tokią
vietą
užima
moteris.
knaisioję savo vaižovų nepadorumą, kėlė jį aikštėn.
Viename žurnale geriatTačiau bendrai paėmus “šviesesnis” elementas būria Moterų karalienių yra bu dovautą socialistinę Laisvės
partiją
ir
paėmė
jos
vadžias
!
rikos
(geriat? ika nurodo
vosi į draugijas ii- darė visas pastangas sutraukti liku vę nemaža, viena kita jų
i gydymo, taipgi apsaugojisius tautiečius. Bet šie kilnojosi iš vietos į vietą darbo yra ir šiandien, bet jos tik į savo rankas.
įmo
būdus audinių gedimui
ieškodami ir dažnai papuldavo i Įvairias neigiamas įta karaliauja, o ne valdo. Ta Neseniai buvusiuose rin
sumažinti ir juos ko ilgiau
kas. Užėjus streikams ar šiaip kritiškam laikotarpiui, čiau, kad moteris stovėtų kimuose jos partija iš 157 : sveikus ir atsparius ligoms
pakrikę žmonės sunkiai buvo sukontroliuojami. Pa vyriausybės priešakyje ir atstovų laimėjo 75 vietas išlaikyti ) žinovas dr. Thosklido garsas, kad Yungstovvn, Ohio, streikininkai mu kraštą valdytų, tokio atsiti taigi beveik absoliučią dau imas Hodge McGavack ra
gumą, bet pridėjus 6 atsto
šė “skebus,” -o policija šaudė į minią. Pagaliau minia kimo iki šiol nėra buvę.
Gal nevisos skaitytojos vus, kuriuos pagal įstatymą šo, kad “mankštos trūku
sudegino ir išgriovė biznio kvartalo penkius blokus.
turi paskirti vyriausybė, mas yra viena svarbiausių
Susidarė savotiškas maištas, kur gietimas miestas apsi žino, kad Ceilono sala yra ji turės absoliučią daugumą. šio kiašto žmonių priešlaiIndijos vandenyne apie 30
I kinio senėjimo priežasčių.”
ginklavo nepraleisti maištininkų per upę. Mažesnių su mylių nuo Indijos pietinės
Simivaros
sėkmingiausias
j šitas didelis gerontologi
sidūrimų visur netiūko. Pasipylė visokių kaltinimų įvai dalies. Jos plotas yra maž
ginklas
rinkimo,
kompanijoj
jos (mokslo apie permainas
rių tautybių ateiviams. Tačiau unijos suprato, kad tik daug 3 kartus didesnis už
buvo
ašaros.
Kalbėdama
tų ateivių gimtąja kalba jie galės susikalbėti ir ėmė Massachusetts valstiją, gy mitinguose ji nesigailėdavo žmogaus audiniuose ir orsteigti tautiškus skyrius ir ieškoti tam reikalui organi ventojų virš 8 milionų, iš ašarų ir verkdama kvietė ganuose jam einant senyn)
j žinovo žodžiai apie mankzatorių. Jonas Gražulis vis labiau ir labiau įsitraukė į jų virš dviejų trečdalių in balsuotojus balsuoti už jos štos reikšmę mūsų kraujo
unijos reikalus ir į Pastangas sukurti lietuviškus skyrius. doeuropiečių kilmės singa- vyro kankinio partijos kan J apytakai, mūsų raumenų ir
Tačiau darbas nebuvo lengvas, nes vieni kitus skundė liečiai, išpažįstą Budos ti didatus. Kadangi ir mote
ir prikaišiojo šališkumą arba netinkamumą asmenų, kėjimą.
rys Ceilone turi teisę bal
AR PATIKS?
prasimušusių į organizacines viršūnes.
Nuo 1796 m. Ceilonas suoti, tai nėra abejonės,
buvo Anglijos kolonija, o kad Simiravos ašaros jas
Ona negalėjo suprasti Jono pastangų ir ji negalėjo nuo 1948 m. gavo domini labiausia bus paveikusios.
nepastebėti, kad Jurgis nuo jų nutolo ir turi kaž kokių jos teises ir yra lygus Bri
Kaip bebūtų, bet jos pas
savų reikalų. To dėl artimiau glaudėsi prie savo vyro tanijos valstybių šeimos tangos iki šiol buvo sėk
mingos: ji pasiekė labai
draugystės ir su pasididžiavimu stebėjo jo pasekmingą naiys.
Čia
dar
galima
būtų
pa

atsakingos
vietos. Karaliau
krautuvės tvarkymą. Tačiau Pati negalėjo įsitaikinti
jam darbe padėti. Jos pastangos kaž kaip nesiderino. minėti, kad Ceilonas dau ti yra lengviau negu val
Nebuvo įpratusi su žmonėmis šnekėtis ir iš reikalo jiems gumui žinomas savo arba dyti. Naujoji ministerė pir
pataikauti. Kart žinios iš Lietuvos ją pribloškė ir ilgas ta, kurios ten į užsienį iš mininkė šitose Pareigose
vežama per metus virš yra naujokė, neturi reikia
žinių neturėjimas iš tėvų kėlė nerimą. Dažnai skundėsi 100,000 tonų.
mo patyrimo. Kaip jai vyks
Balaišienei, kad kaž kaip broliai ir vyras taip darniai
Dabartinė Ceilono vy sudėtingus krašto reikalus
nesugyvena kaip seniau ir ji pati sau vietos lyg neat— riausybės galva yra 44 me numatyti ir juos spręsti,
—Širdele, kožnas savo keliu eina. Tie keliai susi tų graži moteris. Seniau ji parodys ateitis.
Ją pakvietus sudalyti
kerta, kaitų susilieja ir vėl išsiskiria. Toks jau gyveni politika neužsiėmė. Ji kilu
si iš stambių turtingų žem ministerių kabinėtą, Simimas. O tavo kelias turi eiti kartu su Juozu.
valdžių šeimos, mokėsi ka ravo, laikydamasi ten pa Vienas New Yorko madų
randa. Balaišienė ją ramino:
talikų vienuolių mokykloje, plitusio papročio, kreipėsi Vienas New Yorko naujų
bet pasiliko budiste. Ištekė į astrologus, (kurie i š tokią skrybėlę. Ar ji patiks
(Bus daugiau)
jusi už Bandaranaike, ku žvaigždžių vietos danguje mums, vėliau paaiškės..
BE SAULĖS

Per ašaras laimėjo
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kitų kūno organų stiprini • TEISĖJAS NEMĖGSTA
mui yra įsidėmėtini.
KELNIŲ NE VIETOJE
| Jis sako, kad mankštytis
reikia nuolat, kasdien, ir to i Portland, Me., teisėjas
dėl jis peikia tuos, kurie ,Walter F. Murrell uždraudė
mankštinasi tik savaitga moterims ateiti į teismą ap
liais. Jis sako, kad geriau sivilkus trumpomis ar ilgo
9 duobių golfas tris kartus mis kelnėmis.
per savaitę, negu vienas 36
Gerai padarė, nes tikrai
duobių savaitės gale.
daug moterų perdaug kel
j Dr. McGavack mano, kad nes pamėgo ir pradėjo visur
gal geriausias mankštos bū jas nešioti.
das yra vaikščiojimas, bet
•ir jis turi būti kasdieninis
KELEIVIS DOVANŲ
paprotys—vaikščioti dvi ar
Vardadienio pioga Onai
tris mylias.
Lutvinskienei
iš Harris
j Tokia mankšta yra vi- I
’siems prieinama. Norin burg, ILL., jos sūnus Jonas
tiems vaikščioti nėra reika pratęsė Keleivio prenume
lo priklausyti kokiam nors ratą metams, atsiųsdamas
klubui ar laukti eilės, nerei $5.00.
kia nė ypątingų priemonių,
pakanka patogių batų. Vaiikščioti gali vienas žmogus
ar dar geriau dviem ii- dau- i
Igiau.
Vaikščioti reikia greitai,
gyvai ir būti geros nuotai
kos.
Nelauk iš kiaulės padėkos.

Vengrai

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

LIETUVA

DIENOJ ANT. “knygnešiu karaliaus” ŽEME DEGA, J Savicko užrašij an
troji dalis, 414 psl. kaina .—$4.50
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina.... $6.00
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
menės santvaika ir kodėl ji dar
nimų antroji dalis, 592 puslaniai
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.
Kaina .......................................... $6.0°
ŽVILGSNIS T PRAEITĮ. K. Žuko i-

domūs atsiminimai, 477 psl. kai
na ..........................................
$5.00.

PASAULIO

LTETUVTŲ

ŽINYNAS

liškio meistriškas aprašymas, kaip
l-arui einant prie galo tūkstančiai
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

paruošė Anicetas Simutis, daugv- SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
apie lietuvius visame pašau I-.
464 psl. Kaina ......................... $6.50 BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
LIETUVIŲ DAINOS AMFRIKOJE.
miją. 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, jrišta
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
326 pusi. kaina ........................ $5.00
kaina ......................................... 50 Ct.
MAŽOJI LIETUVA, parašė M. GimKALBOS GRAMATIKA.
butienė, J. Gimbutas. J. Lingis. J. LIETUVIŲ
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl..
Amerikos lietuviams, 144 pusla
kaina .......................................... $5.00.
pių. Kaina ................................ $1.00
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
trijose dalyse, kiekviena dalis no
dedantiems
angliškai
mokvtis.
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00
duoda ištarimą, angliškus pasikal
bėjimus. Kaina .................... '5 Cnt.
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
M. Michelsonienė, 250 i vairių lietu,
MARLBOROT’GTUS LITHUANTAN
viškų ir kitų tautų valgių receptų,
SELF-TAUGHT. M Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
132 puslapiai, kaina............... $1.25
kytis angliškai kalbančiam. 14 *
POPIEŽIAI
IR LIETUVA, kunigo
psl., kaina ............................. $1.25
M. Valadkos parašyta knyga, 250
puslapiu. Kaina .......................... $2.50
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
PRADAI. Populiari ir naudinga A KISS IN THE DARK. .T. Jazmino
knyga Siu dienu klausimams su
anglu kalba sodrūs vabalėliai. Kai
prasti. Kaina ............................. 50c.
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00
MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl.. ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
kieti viršeliai Kaina ........... $5.00.
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities. 467 psl. Kaina ........... $4.00

NEMUNO SŪNŪS. Andriau® Valuc-

ko romanas iš 1935 metu Suvalki VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
jos ūkininku suki’imo prieš Sme.
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.
tonos diktatūrą. Pirma dalis 290
psl. Kaina..................................$3.00.
SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOL
NEMUNO SŪNŪS. Andriau® Va’u<ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
ko romano antroji dalis, 426 pus
jausiomis žiniomis papildyta tuo
lapiai. Kaina ............................. $4.00
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

jo SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
meninių formų nlėtonmosi pagrin
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu,
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
nas. Kaina ............................ 25 Cnt.
ga su daugvbe paveikslų, gerame
popieriuje. Kaina .................... $3.50 TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
Parašė I.eonas Bliumas. Trumpas
SIAURUOJU TAKELIU. K.
B.
socializmo aiškininmas. Kcina 25 c.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gvve- JUOZAS STALINAS, arba kaip
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
TTKRA TEISYBE APIE SOVIETU
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
vos socialdemokratų raštai dėl bol
mo istorija ir valdyme praktika.
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
Tjibai daug informacijų, 96 nsl.
voje. Kaina ............................ 25 Cnt.
Kaina .................................... 50 Cnt.
lietuvių liaudies menas,

LIETUVOS

SOCIALDEMOKRATŲ

TJETUVOS
PARTIJOS PROGRAMINĖS 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

NEPRIKLAUSOMOS

NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė

AR ROMOS POPTEŽTUS 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
MILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73
psl.. didelio formato, gera penie.
ra, kaina............................
$2.50

KODĖL AS NETIKTU T DTEVĄ?
Atvira nuomonė, įdomūs argumen

tai. Kaina ............................ 20 Cnt.
ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽODY
NAS, virš 20,000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina ............................. $4.00

priklausomybės galo J 795 metais.
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius,
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 j vieną
knygą, kieti viršai, 631 puslapis.
Kaina ..................................... $6.00,

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
636 Et Broadway

KELEIVIS
-------- —
So. Boston, Mass.

t

Nr 31, Rugpiūčio 3, 1960

LSS suvažiavimas
Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos CK
birželio 15 d. posėdyje yra
nutaręs kviesti eilinį dvimetinį sąjungos suvažiavi
mą 1960 m. rugsėjo 4 d.,
sekmadienį, 10 vai. ryto,
P A K NIŲ vasarvietėje,
Thompson, Conn.

Puslapis septintas

KELEIVIS J50- BOSTON
■Press Corporation” skyriui
(6 John St, Waterbury).
Į Gero jam pasisekimo
naujoj vietoj.

BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIS

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ
NAUJOJI VALDYBA

Pittsburghe įvykęs drau(gijos seimas į centro vaiIdybą išrinko:
PARENGIMŲ KALENDORIUS
Pirm. M. Vaidylą, vicepirm.A. Čapliką, sekr. M.
Rugpjūčio 7 d. Minkų radijo
Kasparaitį, ižd. K. Katke
gegužinė Romuvos parke Brock- vičienę, iždo glob. J. Kas
toae.
putį ir A. Andrulionį.
•

ATVIRAS LAUKAS
“KELEIVIUI*

Solidarizuodamas su prof.
J. Kaminsko viešu pareiš
kimu “Keleivyje” (Nr 25)
ryšium su Alg. Šalčiaus
s t r aipsniu “Apmąstymai
Rugpiūčio 21 d. Balfo geguži,
apie dabartį ir ateitį,” išnė Romuvos parke, Brocktone.
Jieškoįimai
spausdintu žurnalo “Dar
•
Suvažiavimui siūloma ši bas” š. m. 1 numeryje, pra
Rugsėjo 25 d. Moterų legio Aš, Jonas Moizė, ieškau savo brolio
tokia dienotvarkė:
Ignaco Moizės. 1312 metais jis gy
nešu, kad prieš tam tikrą
nierių banketas Lietuvių Pilie veno
Baltimorėj, Md., o dabar niži1. Suvažiavimo atidary laiką buvau įsipareigojęs
nia kur. Jis pats ar jo likimu žinan
čių Draugijos maž. salėj.
tieji, atsiliepkite adresu:
to žurnalo leidimui parem
mas,
e
Jonas Moiže
(31
679 No. llth SU
ti aukoti kas metai nema
Spalo 9 d. L. Bendruomenės
Philadelphia 23. Pa.
2. Prezidiumo rinkimai žiau kaip $25 ir- buvau skai
banketas Lietuvių Piliečių Drjos didžiojoj salėj.
3. C. Komiteto praneši tomas to žurnalo garbės lei
Vedybos
dėju,
tačiau
dėl
minėto
•
>
mas,
Straipsnio savo pasižadėji
Spalio 23 d. BALF’o banketas
4. Apyskaitos tvirtinimas, mą atšaukiu ir toliau to
Vedybų tikslu noriu susipažinti su
Lietuvių Piliečių Draugijos di moterimi,
mergina ar našle, 45-55
metų amžiaus. Aš esu nevedęs. 55
džiojoj salėj.
5. Keleivio ir Darbo klau žurnalo leidimui neskirsiu
metų. turiu 3 šeimų namus, atsaky
nė vieno cento, kol tą žur
•
simais informacija,
siu-tik į rimtus laiškus. Prašom pri
savo fotografiją. Rašyti:
nalą redaguos J. Kiznis ir
Spalio 30 d. Skautų Tėvų Ko siųsti
A. Križanauskas
(31
6. Liter. Fondo apyskai- neturėsiu garantijos, kad
713 E. Fifth St., So. Boston, Mass.
miteto banketas Lietuvių Pilie
tinis pranešimas,
jame nebus spausdinami A.
čių Draugijos didž. salėj.
NORI SUSIRAŠINĖTI
•
7. Prof. Kairio - Kamins šalčiaus ir panašūs straips
Ona Norkunutė - Lutwinskjenė iš
parap. norėtų susirašinė
ko tezių—Naujos kryptys niai. Paskutinis “Darbo” Vadovaujamas Onos Ivaškienės, grįžęs iš Wash ingtono, dalyvaus radijo piknike šį sekmadienį Lapkričio 6 d. Sandaros Mo Šventažavo
ti su savo parapijos žmonėmis.
Socialdemokratų programo numeris kom promituoja Brocktone, Mass., Romuvos Parke. Jis šoks nau jai išmoktus šokius ir sužavės visus.
Mrs. Anna Lutwinski
terų Klubo banketas Lietuvių
132 W. National St., Harrisburg, III.
leidėjus ir skaitytojus.
se—diskutavimas,
Piliečių Draugijos maž. salėje.
e
Prašau
priimti
mano
nuo

Žuvo A. Pilkienės tėvas
8. Centro Komiteto na širdžią pagarbą.
DĖMESIO VISIEMS
Lapkričio 13 d. So. Bostono
rių ir Rev. Komisijos rinki
Liepos 20 dieną audyklo- aukš. mokykloj Montrealio Lie Kiekvienam reikalinga gydyti pleis
mai,
Aleksas Šemeta
kanas ir plaukų slinkimą, kolei dar
Mūsų ioltėj«i vu.roloj.rn, įe’ En.f.ield> N’ H > ?U0 alek‘ tuvių Dramos Teatras vaidina nesi
Radijo piknikas jau čia
plikas. MOTERIMS ir VYRAMS
9. Klausimai ir pasiūly
- —---------- II
tros
stiprios
sroves žuvo “Milžino paunksmėje.” Rengia geriausiai gelbsti tie patys vaistai
rodė
uvo
meną
tr06
stl
P
nos
mai.
išgydydami PLEISKANAS, PLAU
Radijo piknikas jau šį
_____ meną
John Byczkowski, Albinos Laisvės Varpas.
KŲ SLINKIMĄ ir GALVOS NIEžfc“ŠLOVINGA” SUKAKTIS sekmadienį, rugpiūčio 7 d. I Q
JIMĄ. Anksčiau kurie buvo ir nepa
Ivaškienės
-.Pilkienės, daktaro Pilkos
Kuopų Valdybos malo
gydomi, su tais vaistais daugelis iš
Lapkričio 20 d. Lituanistikos sigydė.
Brocktone. ,• vaujamas
.
. *Šokių
v našlės tėvas. Nelaimė atsitiniai prašomos padaryti vi Taip bolševikų spauda Romuvos parke
r
Tautinių
“
patyrę tų vaistų geru
i&mbte y^ZūgVtovių ko darbovietėje Stipri elek-mokyklos banketas Lietuvi, Gerbiamieji,
sas pastangas deleguoti vaidina Uetuvos ir kitų
mą, patarkite giminėms, kaimynams
i
4 lzu°les varžytynes jau uzsi-tros srove 1} kaz kokiu budu Piliečių Draugijos didž. salėje. ir pažjstamiems.
bent vieną nuo savo kuopos Pabaltijo valstybių
Pagal užsakymą prisiunčiame paštu
pagro3^^ iietuvaitės ir,aPsuk«s
8“v<> suSebeJIapdėtu mokesčiu.
7:;’ s,""h.“,'®®
bet a™ iškv- paoeti,Kužinšfjiet0^..
atstovą nežiūrint nuotolio. bimo 20 metų sukaktį. Lie- nxra
Lapkričio 27 d. Žalgirio mu Tų vaistų galite gauti tik mūsų vai
abejones,
kad
jų
dar
žu]
*dar
nebuv<)
.
b
>
P.
Albinai
Mkienei
reisC. K-tas, norėdamas nors ir pos 21 d. ta suakaktis Vil
stinėje :
kiame
mūsų
gilią
užuojaušio
550 metų sukakties minėji BREIVE and SON DRUGSTORE
uzsirasys
daugiau.
Be
^‘
p
ra<
;
ita
npnktadieni
iis
bugllią
tik simboliškai prisidėti niuje buvo minima visokio
mau minėtų užsirase: Jea-I
pakviestas dalyvauti
jos Pakartotinos nelaimės mas Lietuvių Piliečių Draugijos 2458 W. 6»th Street. Chicago 29. 11L
prie atstovų išlaidų suma- mis iškilmėmis. Tą dieną nette
Marie Balkiūtė iš'V0 PaKvlestas <Wvauti • valandoje.
didžiojoje salėje, rengia ALTo
onmnVofi ĮL/UVTJ
__
A aalrJLjst ai
iuninu, nuvaiv "yiiivrvvv*
iGloucesteryj ruoštame me
alryy-iiiR
TRUKŽOLĖS
vienos paros nakvynę - iš sias Tarybos posėdis, ku Bridgewater, Onute Mun- i no festivalyje.O
Trukžolių šaknis
Spūdžiai sveikina iš
CK lėšų tiems delegatams, riame dalyvavo is Maskvos girdaitė iš Lowell ir Jeanie Ta meno šventė jau renGruodžio
2
d.
8:30
vai.
vak.
nuo
patrūkimo, po
Liaknickaitė
iš
DorchestePennsylvanijos
kurie atvažiuotų iš tolime atvykęs komunistų parti rio. Užsirašyti dar galima giama devintus metus. Šiekrūtine skaudėji
Jordan Hali Prudencijos Bičkie
snių kaip New Yorkas ar jos teoretikas, aršus Stali ir šią savaitę.
mo, palengvina atjmet, be meno įnamių paro- Bronė ir
Spūdžiai nės koncertas. Rengia Pabal
kosėjimų, suteikia
Bostonas vietovių.
no pasekėjas, Michail SusI pikniką eis autobusai dos, programą^atliko tauti- atostogas praieido Pennsyl- tiečių Draugija.
prakaitavimų
ir
priduoda
geresnį
iš So. Bostono, Cambridge, Jių šokių sambūriai, kūnų vanij • K PottsviIle, Pa.,
Deleguotieji į Suvažiavi lov.
apetitą. Svaras
mą draugai maloniai pra Jis kaltino Amerikos im- Norwoodo, Lynno. Dėl va- buvo penki: suomių, filipi-jie atsiuntė mums sveikini. Pavydas dar nieko nepadarė
$3.00.
šomi iš anksto susirašyti su sios Tarybos posėdis, ku žiavimo galima užsiregi-škotų, amenkiecių ir mų įr be ko kita rašo: “Gai- turtingu.
Laukinių žemuogių
Lapai
ja žiūrėti į tuos pavargusius
manim dėl papildomų in rie “juokingai bando suga- struoti Cambridge pas A. lietuvių.
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo uisiformacijų kaip patekti į dint mūsų tautų santykius”, Dubauską KI 4-1658. Lynne O. Ivaškienės šokėjai pa- mainierius, ”
bet
“
visos
tos
priešiškos
senėjusias žaizdas ir valo krau
galima užsiregistruoti pas šoko Jonkelį, Kubilą, Miki
Thompson, Conn.
Pakalbinkim draugus ir ją. Svaras $2.00.
machinacijos yra pasmerk Mike Kalis LY 5-2677.
tą ir Linelį ir kaip visuomet Lembertai išvyko atostogų
Tąja proga Kuopos ~ir tos žlugimui”.
kaimynus užsisakyti “KeleiMes nesiunčiam per C. O. D.
Plačiau apie tą pikniką turėjo didelį pasisekimą.
vėl maloniai prašomos į- Suslov šaipėsi iš Ameri- rasite skelbime.
Alexander’s
Pilna didelė ir graži aukš Monika ir Pranas Lem kaimynua užsisakyti “Kelei
duoti delegatams
narių tųjų tautų savaitės, saky
395 Broadwav
tesniosios mokyklos salė bertai išvyko atostogų į vį.” Kaina metams tik $4XM)
duoklių čekius (arba gry damas: “Reikia būti be
Dėkojame
South Boston 27, Mass.
nesigailėjo mūsų šokėjams Cape Cod. Kartu su jais
nus) už pereituosius bei pročiu, kad iš imperialisti
Į mūsų liepos 23 d. reng gausių plojimų.
atostogauja Tatjana ir Jošiuos metus—tos, kurios nių grandinių išsilaisvinu tą pobūvį atsilankė daug
IEŠKANTIEMS POILSIO IR RAMUMO
dar nepasiuntė—, o taip sias tautas kviestumi grįžti mielų bičiulių. Mes jų nie- Čia reikia pastebėti, kad nas Vasiliauskai. Jie vasaGloucesteryj vasaroja daug roja Stapulionių vasarinėje,
99
pat neatsisakyti priimti ir į kapitalistinę vergiją”.
I
nanašias
iškilmes
Rv
i
kada
ne
P
amiršime
Šiuo
menininkų
ir kitokių inte- Žada grįžti po dviejų savaisveikinimą—auką Suvažia- 1 Pana*iškilmes Ry- lreiškiame nuoširdžią padej prie ežero su valstybės tvarkomu pliažu, yra geriau- ’
vimui jei žinoma, kas to-gon is Maskvos buvo pa-sveikinimus ? žva lektualų, kurie ir į minėtą čių.
kių auk, skutų.
siųstas buvęs Sovietij o s'„į KiIiilliams> Jurėnams. šventę gausiai atsilankė.
šia vieta. Patogūs kambariai; šiltas, šaltas vanduo,
M. Gureckas išvyko
’
dušai. Valgį galima patiem gamintis ar gauti vietoje. I
Ž—is
Centro Komiteto suprati- 'o1* j6 Tabna suomiu kilmės Bajeraams> A r 1 alkams,
į Waterbury
mu LSS, turinčiai didelės
.
„Jųi™ nnLidinmn jDaPkūnams, E. MozuraitieJ. Paknys
Box 126
Thompson, Conn.
Mykolas Gureckas, kuris
reikšmės bei įtakos Am.
1^2 H adv- M- Kovel1- B- Ba‘
Telefonas: WAInut 3*2836
Sveikina iš Ohio
So. Bostone suorganizavo
lietuvių visuomenini ame bėdojo ta pačia Maskvoje J?rt,ui’ J-AIdoniui’ dr- ReP’
-------“Package Express & Travel
gyvęnime, jos prestižui ~
mui su žmona V. Jankui,
Povilas
Brazaitis
rašo,
Agency,
Ine.” skyrių ir jam
yra labai svarbu, kad šuva- ^žialį?fa g Maskvos atneš- Keslenan,s> Račkauskams,
Virbickams, Jaku čiams, kad sveikas nuvažiavęs į vadovavo, dabar išvyko į
ziavime dalyvautų kuo di..saukT-versija.
Venckams, J. Razvadaus- Cincinnati, Ohio, sūnaus ir Waterbury, Conn., kur gy
dėsnis delegHtij skhicius.
i
______
___ ___________
kienei, Nevieroms, Mučins- jo šeimos aplankyti. Žada vena jo šeima ir kur jis va
Lankydamiesi Montrealyje nepraleiskite progos užeiti į
dovaus “Cosmos Parcel Exkams, Jančauskams, Ged- grįžti šios savaitės gale.
Jonas Pakalba,
Choro iškyla
D. L K. VYTAUTO KLUBĄ — 2161 St. Catherine St. East,
mintams, Vieškalniams, JaSekretorius-Iždininkas
kuriame atsigaivinsite pasirinktais gėrimais, susipažinsite
Šv. Petro parapijos cho- nuškevičiams, Namaksiams,
su vietos lietuviais ir tuo pačiu paremsite virš 50 METŲ vei
kiančią lietuvišką užeigą. Maloniai kviečiame!
_ , „
ras, k u r i am vadovauja Matjoškoms, Vakauzams,
Užeiga atidara kiekvieną dieną nuo 1 vai. iki vėlybos
Paltalbinkim draucns irkomp. j. Kačinskas, liepos Bačanskams, M. ManomaiJungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, audėja
nakties.
Klubo Valdyba
čiui,
Dubauskams,
J.
Kal

kaimynus užsisakyti “Katei- j3 J d. surengė iškylą j Kenvaičiui, Slidžauskams, Vai- tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko*
▼į.” Kaina metams tik $4.00 nebunkport, Me.
čaičiams, Cibams, Ketura vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.
kiams, Stelai, V. Vilučiui,
8LA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS
••
Kropams.
K.
Dusevičiui,
E.
Garsiame CAPE COD—OSTERVILLE. Mass., kurorte, prie
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dsšimčial
Simanavičiūtei, Lėk iams, ir dvidešimčia metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar
atviro Atlanto Long-Beach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje
lietuviškoje vasarvietės viloje
Martišiams, J, Sandai, Mr. 20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.
99
& Mrs. Mauriello, Mr. &
M
Jei Jums reikia —
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
Mrs. Slawinsky, Miss Padul- čiai.
• Biznio kortelių
87 EAST BAY ROAD. OSTERVILLE. CAPE COD, MASS.
sky, Mr. & Mrs. Roosy, J.
SLA
—
SVEIKATOS
ir
NELAIMINGŲ
ATSITIKIMŲ
• Spausdintų vokų
TEL. GA 8-8425
Tumavičienei, S. Jokubau- apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.
• Laukame antgalvių
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai * Gražus privatus 2 akrų
skui, R. Dubauskaitei.
pušynas-parkas * šiltos Golfstromo. srovės, atviras jūros
8LA apdrauda—SAUGL NELIEČIAMA ir NEPSA• Programų ar plakatų
Dar kartą visiems nuošir RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dius Ori
pliažas 5 min. pėsčiom ♦ Rami aplinkuma, daug vietos poiL
• Bet kokiai pramogai biletų
dus žemaitiškas ir dzūkiš gilios senatvės.
siui ir žaidimams * Geras lietuviškas maistas ir malonus
*
patarnavimas.
• Draugijoms įstatų ar blankų
kas ačių.
Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
VILA JAU ATIDARYTA
Ona ir Antanas
“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse Hetuvių koLietuviai savininkai Dr. Ed. ir Marija Jansonai maloniai
Andriulioniai
lonijoss
ir
SLA
Centrą
Rašykite
tokiu
adresu:
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:
kviečia atvykti. Kreiptis:
Veronika ir Andrius Ke
ANDRONfi-JANSONAS 87 East Bay Road
“KELEIVIS”
Dr. M. J. VINIKAS
turakiai liepos 26 d. sulau
OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.
CM E. Broaduray, So. Boston 27, Masa.
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
kė sūnausi, dukterį jie jau
Naujas Telefonas: GArden 8*8425
turėjo. Sveikiname!

VIETINĖS ŽINIOS

TRAKAI“

MIELI AMERIKOS LIETUVIAI!

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje

MES ATLIEKAME.
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

AUDRONĖ

r

Nr 31, Rugpiūčio 3, 1960

KELEIVIS ,S0. BOSTON

Puslapis aštuntai

pirkimo sąskaitas), nes ši
įstaiga nėra suinteresuota
Balfo Bostono skyriui paKeleivio skaitytojas Pra- n£».m ^.o^k^SL " kASS£ {turėti pelno iš parduodamų
skelbus aukų vajų, jau au- nas Juknevičius.'gyvenantis
______ prekių.
Šiuo būdu siuntėjams su
k°j°: .
_
. ''Antverpene (Belgijoje) atišnuomodamas bitas
Lietuvių Piliečių Draugi- .conntė <vpikin'mil iš Itali- £°- Bostone, netoli jOros. 6 kamb. sitaupys daug išlaidų. Gali
ja $50.00; A. Andriulionis ^?nte sveIku!in^
KaU
- v-ia. rn-iam. .ūkite. visi moderniški įrengimai, šeimai be ma pasirinkti įvairių vilno
\ai ų, ii.: $40.00. Kreiptis nuo 11 nių, rajano, taftos medžia
ir K. Merkys po $10.00; K.
iki 12 ir nuo 5 iki 7 vai. vak. I-ame
mkšte. "t3 E.
St. So. ffccioa. gų, import. impilams medž.,
lonią gy daiktų. C. Janeliūnienė, Dusevičius, M. KavaliausDarbiečiai turėjo
IE4KO IK TO
odų, megztinių, itališkkų ki
Anna
Kurkei,
Mary
Minokas
ir
S.
Jankevičius
po
$5.
gegužinę
Pensininkas, be šeirsos. ieško" mažo
PRANEŠIMAS
limų ir lovoms užtiesalų,
tienė ir Strakauskienė bu- M. Gureckas 10 porų mote- buto, ne daugiau l kambarių, pirliaiue ar auuą.ne aukšte. Siūlyti:]
skarelių
ir kt
Lietuvių Darbininkų Dr- vo tos laimingos moterys, riškų batelių.
V. Geronaitis
Globė
Parcel
Service,
t-36 E. Broaduay, So. Boston. Mass.
-jos 21 kuopa liepos 31 d. kurioms teko rengėjų skilti
Visiems aukotojams nuo(Skelb.) (—)
.---------- kurios vedėjas yra J. AdoMass. seimelio nario Con- laimėjimai. Įėjimo dovanas širdžiai dėkoja ir laukia tsNUO.MOJ AMAS
' ASARNAMis monU, praneša siuntėjams^
don vasarvietėj Bemice laimėjo K. Yankun, W. Ga-daugiau įsijungiant į vajų
Kuraičiai išnuomoja savo vasarnamį kad užpirktas didesnis kie- įSu/Pjffcfa ir Valykla
Claire prie N. Easton suren- ston, Nr 002013 ir 002026.
Skyriaus Valdyba
' Centerville, Fuller Rd.. Cape Codi
i •
j
•
- .
(Cuatov Tailor Shop & Cleaaer)
avaitėmis ar savaitgaliais. Yra 5 Kis prekių dar pigesnėmis
gė metinę gegužinę, į kūną Kas laimėjimų neatsiėmė, į
SAVININKAS
ovos ii visi
virtuvės patogumai. Ir.inomia n p oil iki šiol ir ioa
suvažiavo gana didelis bū- gali kreiptis Į N. Jonušką, Svečiams parode Europą Kaina $55.00 saaici. Teirautis: “lnoral* neg U IKI MOI, ir JOS 392LIETUVIS
W. Broadway, So. Boston
arba
bus parduodamos savikaina
rys jos narių ir kitų svečių. Tel. FA 5-0637.
Praeitą šeštadienį Ieva ir an
Telef. AN 8-2125
554>raĖt.’!6th $t., s<». Boston. Mass. (norintieji galės patikrinti
Visi jie turėjo tikrai maŽ—i*
Mečislovas K a valiauskai,
ATIDARA ŠEŠTADIENIAIS ir
KASDIEN I*O 5 VAL VAKARO
gyv. Hyde Parke, pasikvietė
lonią popietę, nes diena bu-------------------------Pasirinkimas gatavų
drabužių,
vo graži, aplinka—kokios Nelaimę gali visur sutikti būrį savo bičiulių ir juos ne
vyr. kelnių ir kostiumų
Trans-Atlantic
Travel
Service,
hc.
••
Sav. Gedus Puodžius
miestietis retai temato—
-------tik pavaišino, bet jiems ir •
pilna lapuočių ir spigliuočių Pi anas Norvaiša iš Chi- Europą parodė.
390 W. Bro*dway, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8*8764
medžių, oras svaigina gar- cagos atvyko į So. Bostoną
Mat, Ieva Kavaliauskienė
Kreipkitės kelionių ir atostogų į Europą ir kitus
džiu pušųų kvapu. O vai-savo sesers Marijos ir jos su dukrele Maryte neseniai
IŠNUOMOJAMAS BUTAS
kams čia tikia karalystė— vyro Stepono Strazdo ap- ištisą mėnesi lankėsi Euro- užjūrio kraštus reikalais. Parūpiname biletus lėktuvams,
Bostone, 349 E 8th St., išnuomotiek visokių įrengimų. Kas lankyti, kurių seniai nebe- j poje—Vokietijoje, Austri- rezervacijas viešbučiuose ir atliekame kitus kelionei rei So.
iamas butas iš 3 kantb. I-ame auk
šte. Tinka senesnei porai. Kreiptis
norėjo. šoko didelėj salėj, o buvo matęs. Visi džiaugėsi, joje, Šveicarijoje, Italijoje, kalingus patarnavimus.
ten pat III-iame aukšte bet kada. (30
alkanieji ir ištroškusieji bet neilgai: Namuose sve- Prancūzijoje ir Anglijoje,
Įstaigos vedėjas Jonas Adomonis
taipgi buvo stropiai paten- čias pavirto taip nelaimin- i ten padarė daug gražių nuoGR 9-1805 ir AN 8-9304
kinami.
gai, kad sunkiai susižeidė traukų ir jas ekrane sveOna Gegužienė suorgani- ir jau dvi savaiti guli Iigo- čiams parodė. Marytė KaI
Dengiame Stogus
SIUNTINIAI
Į
LIETUVĄ
zavo “Laimės krepšį,” ne- ninėj, bet netrokus jau ga- valiauskaitė labai vykusiai
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
Ir Taisome Juos
vienas už 25 c. gavo vertin- lės ją apleisti ir grįžt namo. paveikslus paaiškino.
ISN LOMOJ AMAS BUTAS .
P Street, 4 kamb.

Sveikina ii Italijos

Aukojo Balfui

' So. Bostone, 281

Vietines žinios

Kviečiame visus naudotis greitu
patarnavimu patikimos įstaigos

26 METŲ SUKAKTUVIŲ LIETUVIŠKAS

RADIJO PIKNIKAS
LIETUVIŠKAME

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
aptarnavimas visiems mūsi^ reguliariš-

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST„ DORCHESTER
Nakti, Sekmadieniais ir švenZ^t1/? 79/)T
tadieniais ŠAUKIT
*
I***
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
pagrindų.
------------------------------------------------------NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

5— šokių kontestai: “Mamės ir Papės
Polka,“ Jaunimo Polka, valso ir tan
go kontestai su dovanomis nuo p.
Emilijos Rupliutės-McCormack.

Lorita“—Profesionalė Ispanų šokikė

šokių kontestų ir gražuolės rinkėjai bus: Adv. ,’onas J. Grigalius, Mass. Gen. Prokuroro Asis
tentas ir S. B. Liet. Pil. Klubo pirm., adv. Juozas Tamenas iš Cambridge. p. Julia Arlauskienė
iš S. B., gerai žinomas veikėjas Juozas Lekys' iš Dorchesterio. Fk>rence Casper, iš S. Bostono,
Stanley Kalis, veikėjas iš Norwoodo. ir Milan Stettin. Supervisor Waldorf restoranų iš Bostono.
Bušai išeis nuo I iet. Pil. Klubo 823 Main St.. Cambridge. 1:00 vai. po pietų.
Bušai išeis nuo S. B. Lietuvių Piliečių Klubo. kami>as E ir Broaduay. S. Bostone 1:30 vai. popiet,
iš Norvvoodo Liet. Klubo. St. George Avė. 1 vai. po pietų.
Iš Lynn Lietuvių Klubo, Camden St. 1:00 valandą po pietų.
So. Bostono ir Cambridge buso įžangos: round t rip §1.50 (į ten ir atgal).
Įžanga j Pikniką suaugusiems 75 centai
Vaikams nuo 10 iki 14 metų amž. 50 centų.
Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su 1NTl'RISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siuntinius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus
kraštus

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

Per 1 1 praktikos metų įsigijo gerą vardą bei repu tacijų sąžiningai ir greitai patarnaudama savo klitentams. Visi mokesčiai sumokami čia ir gavėja- n ieko noprimoka.
Kviečiame aplankyti PACKAGE EVI’RESS PIRMĄ ir įsįtikinti didžiuliu pasirinkimu jvairįausįų prek i :, ’-aip pageidaujamų už geležinės uždangos. Par duodame 25— 40'',ž 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
1. Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams su pasiuntimu tik už...................................
$39.00
2. Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams i r 1 paltui už....................................
. ............................... $05.00
3. Vilnonės angliškos medžiagos 5 kostiumams t ik už....................................
$46.00
4. Pusvilnonės medžiagos 5 kostiumams su vis ais priedais už.................
$55.<>0
5. Trys vilnoniai kostiumai ir 2 paltams medžią gos tik už...............................
Taip pat siunčiame ir standartinius maisto siun tinius.
Pagal naujų iš INTOURIST gautų leidimų dabar galima pasiųsti įvairius elektrinius reikmenis,
kaip antai: elektrinius lygintuvus, radio aparatus, valytuvus, patefonus ir t. t. Suinteresuotieji visais
reikalais prašome kreiptis į

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
South Bostone, Mass. ir
KIEKVIENAM SIUNTINIO SIUNTĖJUI DUOD \ME VELTUI 1 PORĄ
I>\RB4t VALANDOS: Kasdien nuo S:.K» ryto iki 6:36 valandų vakaro;
Šeštadieniais nu« S vai. ryta iki 4 vai. po p.etų.

<

Hartforde, Conn.
NYLONO

B The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpįldome gydytojų re
ceptus ir turime virus gątavus vaistus.
'lurime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir kiI tus kraštus, kaip i»eniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai• stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitą ligų.
•
Jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
382a W- BROADMTAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

KOJINIŲ

kreipkitės į

Praną Lembertą

• žemos kainos
• 24 valandų aptarnavimas.
• 20 metų patyrimas so alie
jaus krosnimis
• Darome visus įrengimus
• Veltui išvalome ir aptar
naujame “burnerius.”

I

LIETUVIS GYDYTOJAS

Į

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

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour

Apšildymas Jums bus pigesnis,
jei šiais metais šauksite

(LANDŽIUS)

BALTIC FUEL CO.
GR 9-5590

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY aparatą
pritaiko akinius
{ VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
|
534 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

,------------------------- -------

Apsidrausk
Į NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

t______

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

TELEFONAS

____

AN

8-2895

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

BRONIS KONTRIM

OPTOMETRISTAI

Jostiee of thePeace—Constable

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Dažau ir Taisau

4

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisaus
; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.

JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Avė.
Dorchester,' Mass.
Tel. CO 5-5854

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance
409 W. BR0ADWAY
South Boston, Mass.
Office TeL AN 8-0948

»»»»»»»»»»»»

Charles J. Kay
LIETUVIS

ilETii J:

Dr. John Repshis

Valandos: 2—4 ir 6—8
Sekmadieniais ir šventadieniai! •
pagal susitarimą

Plumbing—Heating—Gas—Oil

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

namus, ūkius, biznius

Į

dabar pristato aliejų
visame Bostone

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

4— Metinis rinkimas gražuolės “Miss
Lithuania of N. E.”, kuri bus apdo
vanota su bukietu gėlių, puikia sta
tula padovanota Mass. Generalinio
Prokuroro Edw. J. McCormack. Jr..
eile vasarinių drabužių nuo Kay’s
Fashion Shop, Davis Millinary. Sullivan's Shoe Store iš So. Bostono, ir
fotografija nuo fotografisto Stuko
iš So. Bostono.

Kas perka ar parduoda

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

The Baltic Fuel Co.

Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš- Į
kai įrengtą su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

3— MAGIKAS MAYOU rodys “fantazi
ją su Paukščiais“

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

REALTOR
597 E. Broadvray
South Bostone

KAIP TIK JUMS!

TAUPYK DAUG $ $ $ 8 JGSŲ KURO IŠLAIDOSE į

‘Lorita’’ profesionalė ispanų šokikė -

1672 DORCHESTER AVĖ.
DORCHESTER 22, MASS.
TeL: AV 8-4144
Antanas JUKNEVIČIUS
Bronius MIKONIS

TeL AV 2-4026

t

1—lietuviu Tautinių šokių Sambūris,
vadovaujamas Onos Ivaškienės.

Bay View Realty Co

i'

į General Parcel & Travel Co., hc.

PIKNIKO PROGRAMA:

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

Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.
Apskaičiuojame iš anksto ne
mokamai taisymo išlaidas.
Du broliai lietuviai
< 'baries ir Peter Kislauskai
Garantuojame gerą darbą

Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

Įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. 6 P. M.
šeštadieniais 8 A. M. - 4 P. M.

CLAREMONT AVENU E, MONTELLO - BROCKTON

6— Puikios laimėjimo ir įžangos dova
nos.

J*

359 W. Broad way, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

ROMUVOS PARKE
71

[Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigiojmis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti
riežtukų nuo $1.65 už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu.

a

SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO (AUG.) 7tą, 1960
GRAŽIAME

Pristatymas garantuotas
Siuntiniai apdrausti

1

RADUO PROGRAMA

| Gazo šilimą permainyti $275

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs—
Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai
Elektros Prietaisai

Telefonas: CO 5-5839

Rūpestingai taisome laikrodžius,
žiedus, papuošalus

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

12 MT. VERNON STREET

379 W. BR0ADWAY

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

DORCHESTER 25, MASS.

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

fš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vitas' išlaidas
r SSSR muitą apmoka siuntėjas.

VAISTUS. MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
MCSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima -ių.-ti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel.
pa dozėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
22 svarų siuntinius
ĮSTAIGA L’FTUVIAKA. KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI

Visi siuntėja; įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
.

Siunčiam-.- su INTURISTO įgaliojimai!*.

Siuntinei priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak. ketvirtadieniais nao
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 3 ryto iki 2 vai. po pietų.
VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai
So. Bostone, L ir 4th St. BA2
MYčlOJE įvyksta pamaldos Us
iiiviams protestantams. PamaI
las laiko teologas A. JURft
NAS.
A. Jurėnas yra Harvarde
universiteto doktorantas ir ver
či šv. Raštą į lietuvių kalbą

Flood Sąare
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA

628 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148
Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms
Stiklas Langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

J
J

