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Rinkimu Kampanija Oficialiai
Jan Prasidėjo

PACIFISTAI PRIEŠ ATOMINĮ GINKLAVIMĄSI

mažai Aukų ir Jis Dar

Ligoninės; “Tikybos Klausimas“ Skelbiasi Rin

Chruščiovas ir Jo
Lėlės Bus New Yorke

Pacifistai nutarė protestuoti atominių po vandeninių laivų statymą ir iš vieno lai.
vuko 4 jų atstovai plaukia į prieplauką G/o tone. ionn„ pareikšti protestą prieš
Amerikos gnklavimąsi. Prieplaukoje juos pasiliko sargybiniai ir išvedė iš laivų sta
tymo dirbtuvių be triukšmo ir be skanda Ic. Protestas tuo ir pasibaigė.

Berlyno Blokada
Amerikos Valstybes Mirė Earl K. Long
Vykdoma po Biskutį
Tariasi Dėl Ūkio Politinis Nenuorama

Rytinės Vokietijos komu ' Amerikos valstybės šios
gubernatorių Rockefelleriu
pradėjo rinkimų kampaniją nistų valdžia daro visokias savaitės pradžioje susirinko
New Yorko didmiesčio pa kliūtis Berlyno miesto susi į ekonominę konferenciją
plūdimiuose, kur daugybė siekimui su vakarine Vokie Bogotos mieste, Kolumbijo
rūkstančių žmonių buvo su tija. Kartais jie varžo asme je. Dalyvauja JAV ir Loty
plaukę poilsiui. H. C. Lodge nų judėjimą, kartais nelei nų Amerikos kraštai, išsky
r N. Rockefeller su heli džia laivams kanalais plau rus Kubą ir Dominikonus,
kopteriu lankė įvairius pa kti. Atrodo, kad lytinės Vo j Kongresas baigdamas asplūdimius ir turėjo savo kietijos komunistai prakti- ,vo posėdžius paskyrė Ame
prakalboms dideles minias ' kuojasi, kaip vykdyti bloka rikos kaimynams ūkiškai
dą. Vakarų valstybės griež- remti 500 milionų dolerių.
klausytojų.
Rinkiminėj kovoj visoje ųai protestavo prieš vokie Apie tų pinigų panaudoji
ulėje Vietų protestantai ra čių komunistų trukdymus mą Pietų ir Centralinės
gina savo tikybos žmones susisiekti su Berlynu, bet to Amerikos kraštų ūkiui rem
ti, o taip pat apie kitas ūkiš
nebalsuoti už kataliką. Tą liau protestų neina.
ko bendradarbiavimo prie
Vokiečių
komunistai
ryti

pat,tur būt, daro ir katali
kai, tik be triukšmo, paty- nėj Vokietijoj garsiai skun mones konferencijoj ir bus
omis. Abu kandidatai ža- džiasi, kad vakarinė Vokie kalbama.
Pietų ir Centralinės Ame
lėjo vengti “tikybos klausi tija juos “provokuojanti,” ir
rikos
kraštų ūkis turi daug
grasina
imtis
priemonių
ka

mą,” bet gyvenimas pasiro
ro kurstytojus ir militaristus sunkumų dėl įvairių žaliavų
do stipresnis už pažadus.
kainų kritimo. Tų krašty
sutvarkyti.
metinės pajamos yra suma
žėjusios vieną bilioną dole
Liietuvių Socialdemokratų Suvažiavimas SOVIETŲ “PAGALBA”
KONGO VALSTYBEI rių palyginus su 1951 me
tais.
Rugsėjo 4 d. Paknių va pavienių asmenų. Daugelis
Sovietų Rusija pristatė
sarvietėje “Trakai” prie organizacijų ir pavienių as <ongo valstybei šiokios to
Thompson, Conn., įvyko menų prie sveikinimų pridė kios ūkiškos pagalbos, pri KAILIAMAINIAI JAU
SOVIETŲ PILIEČIAI
Amerikos Lietuvių Social jo ir piniginės paramos or statė lėktuvų su lakūnais
demokratų Sąjungos suva ganizacijos veiklai paremti. pilietiniam karui vesti, pri
Birželio mėnesį iš Ame
žiavimas. Dėl didelių atstu Aukotojų sąrašas, kaip ir statė 100 sunkvežimių ka
mų nevisų kuopų atstovai įdomesni sveikinimai bus riuomenei gabenti ir prista rikos pabėgo du matemati
kai slaptosios tarnybos val
galėjo dalyvauti, bet vis paskelbti vėliau.
tė apie 200 patarėjų, kurie dininkai. Rugsėjo 6 d. tie
Į naująją LSS centro ko padeda naujajai Kongo val
dėlto jis buvo palyginti gau
sus. Buvo delegatų iš Chica mitetą išrinkti: Pirm. Jonas stybei jos valstybinį apara kailiamainiai pas iskelbė
gos ir Detroito, bet vyravo Pakalka, vicepirm. adv. S. tą stiprinti. Žinoma, visi pa Maskvoje ir gyrėsi spaudai
Bostono, jo apylinkių ir Briedis, sekr. J. Vilkaitis, šalėjai yra išprusinti komu kad jie jan esą Sovietų Ru
sijos piliečiai ir jau prieš
New Yorko su New Jersey ižd. B. Spūdienė, nariai P. nistų agitatoriai.
metus laiko buvę apsispren
Grigaitis, J. Sonda, F. Bronatstovai.
dę bėetf į Maskvą, nes jiem
Suvažiavimas buvo sklan skis ir K. Bieliris. Į revizi
nepatikusi
Amerikos užsie
dus, darbingas, aptarė įvai jos komisiją išrinkti: Povi NIKITA PATS SAVE
PAKVIETĖ J SUOMIJĄ nių politiką.
rius savo organizacijos rei las Kriaučiukas, V. BarPabėgusieji judošėliai iš
kalus ir pasisakė bendrais čiauskas ir A. Šulaitis.
Nikita
Chruščiovas
perei

Prieš
pusti
ečių
metų
mi

sinešė su savim kai kurias
mūsų visuomenės opiaisiais
tos
savaitės
gale
buvo
pats
rusio
draugo
Jono
Jankau

kariškas
paslaptis, prie ko
klausimais. Tie nutarimai
save
pakvietęs
į
Suomiją
ir
sko testamento vienas vyk
kiu jie savo tarnyboje buvo
bus vėliau paskelbti.
ten
lankėsi
“
minėti
”
Suomi

dytojų,
drg.
Vincas
Anesta,
prileidžiami.
Suvažiavimą žodžiu svei
jos
prezidento
Kekkonen
Pabėgėliai Bernon F. Mi
kino liaudininkų centro ko painformavo apie J. Jan
60
metų
sukaktuves.
kausko
palikimo
paskirsty

tchell iš Eureka, Calif.. ir
miteto vardu dr. B. Matulio
mą.
Žymi
dalis
to
palikimo
Bendrame
pareiškime
So

William H. Martin iš Ellennis, Lietuvos Socialdemok
ratų Partijos užsieny dele- bus skiriama socialistinėms vietų svečias ir suomiai sa sberg, Wash., abu yra neve
dę ir savo komunistinius
gatūros vardu drg. St. Kai knygoms leisti. Apie tą vė ko, kad jų santykiai geri.
palinkimus
sumaniai slėpė.
rys, raštu Kanados Lietuvių liau bus duota daugiau in
Po trijų dienų vaišių N.
formacijų.
Socialdemokratų Sąjungos
Chruščiov grįžo į Maskvą,
Dviejų amerikiečių pabė
Suvažiavimui pirminin neišgavęs iš suomių jokių gimas pas rusus primena
centro valdyba, Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje,, kavo bostoniškis J. Sonda ir naujų sutarčių ir nuolaidų, kiek panašų dviejų anglų
Lietuvių Profesinių Sąjun detroitiškis F. Bronskis, se j Suomijos sostinės gyvento diplomatų pabėgimą pas ru
gų atstovybė užsienyje ir kretoriavo J. Vilkaitis.
jai rusišką samosvečią pa sus prie? keletą metų. Ir an
Korsp.
daug kitų organizacijų bei
sitiko mandagiai, bet šaltai glų diplomatai Maskvoje.
I

Plečiasi;

Maskva Jau

Kiša Savo Nosį į Kongo Vidaus Karą.

kiminėj Kovoj; Kova Bus Karita.

Lodffe. kartu su New Yorko

Kongo Valstybės Netvarka
Darosi Pavojinga
Dabar Valdo? Pilietinis Karas Jau Pareikalavo Ne

bininkų Miniai; Republikonų Kandidatas lieina ii

rinkiminę kovą ii- įspėjo
balsuotojus saugotis R. Nixono oportunizmo. Truman
sakė, kad Nixon neabejoja
mai žino, kad jo šalininkai
daug kur išeina į rinkiminę
kovą su davatkiškais argu
mentais prieš demokratų
kandidato tikybą. Republi
konų kandidatas turėtų to
kią agitaciją pasmerkti, bet
kol kas to nesigirdi.
Republikonų partijos kan
didatas R. Nixon dar guli
ligoninėj su sužeista koja,
bet greit iš ligoninės išeis,
o Darbo Dieną republikonų
kandidatas į viceprezidento
vietą, ambasadorius H. C.

Kaina 10 centų

Kongo Valstybės Vadai Nesutaria Savo Tarpe; Kas T<

Eemolcratų Partijos Kandidatas Kalbėjo Detroite Dar

Pagal Įsigyvenusią tradi
ciją rinkimų kova preziden
to rinkimų metais prasideda
su Darbo Diena, nors abi
paitijos jau ir anksčiau va
ro savo propagandą.
Demokiatų partija savo
rinkiminę kampaniją pra
dėjo Detroite masiniame
darbininkų susirinkime, ku
rį sušaukė automobilių dar
bininkų unija. Į darbinin
kus kalbėjo šen. J. F. Ken
nedy. Iš jo kalbos pažymė
tina reikalavimas kelti ša
lies ūkį, kad būtų galima
pašalinti negeroves krašto
viduje, sustiprinti krašto
frvnimosi
įsnai-- * —<^-------------cv
-------- jnaiepuma.
kinti miestų laužynes, duo
ti darbo bedarbiams ir lenk
tynėse su Sovietų Sąjunga
išlaikyti pirmą yietą---Demokratų k a n d i d ato
kalbos klausėsi apie 60,000
dėti oitiečių susirinkusių Ca
dillac aikštėje. Jo išdėstytos
mintys apie būtiną reikalą
vyriausybei rūpintis ūkio
kėlimo jo buvo pirmą kartą
pareikštos demokratų kon
vencijoj po jo paskyrimo
kandidatu. Šen. J. F. Ken
nedy sako, kad Amerika il
gai miegojo ir dabar turi
imtis nepabaigtą F. D. Roosevelto “new deal” darbą
baigti.
Buvęs prezidentas H. S.
Trumanas irgi įsitraukė į

55-IEJI METAI

-1 Ti^ouiSianOS
Kugsejo op a.
valstijoj mirė Eail K. Long,
pagai-sėjęs tos valstijos poli
tikierius ir 1924 metais nu
šautojo Huye Long brolis.
E. Long bis kartus buvo
Louisiar.os gubernatorių ii
dabar jis buvo laimėjęs no
minaciją į kongresą, kas
Louisianoj yra lygu išrinki
mui. E. Long paskutiniais
metais pagarsėjo savo mišuganavota politika, būdamas
gubernatorių jis buvo pate
kęs į beprotnamį, bet iš ten
ištrūkęs vėl tvarkė valstiją
ir vei tė visas savo nelaimes
ant žmonos ir kitų politikie
rių. Šiaip jis buvo didelis
demagogas, keikūnas ir tu
rėjo didelės įtakos Louisia:os neturtingųjų valstiečių
tarpe.

De Gaulle Nepaisys
Jung. Tautų Tarime,
Prancūzijos prezidentas
;en. de Gaulle rugsėjo 5 d.
>akė spaudos atstovam, kad
Jrancūzija nekreips jokio
iėmesio į Jungtinių Tautų
eimo bet kokį tarimą Alžyo klausimą nežiūrint kokia
lauguma toks tarimas būtų
įdarytas. De Gaulle sako,
;ad JT organizacija neturi
teisės kištis į valstybių vi
dujinius reikalus, o Alžyro
Jausimas yra Prancūzijos
vidaus reikalas.
Tarp kitų klausimų gen.
de Gaulle vėl kėlė reikalą
NATO valstybėms derinti
savo politiką ir turėti atsa
kymą į įvairius iškilančius
klausimus.
Dėl Alžyro gen. de Gaul
le sakė, kad Alžyro krašto
žmonės turės patys savo li
kimą nuspręsti, bet Alžyro
sukilėliams negalima pripa
žinti teisę kalbėti už visus
Alžyro gyventojus. Karui
Alžyre nėra jokio pagrindo
ir sukilėliai gali visada nu
stoti kariavę ir grįžti į ci
vili gyvenimą.

Rugsėjo 20 d. New Yor
ke pradės posėdžiauti Jung
tinių Tautų seimas. J tą sei
mą žada atvykti Sovietų
Sąjungos diktatorius Chruš
čiovas ir kartu su juo atvyks
Sovietų satelitų vadai iš ru
sų malonės. Bus Vengrijos,
R u m u n ijos, Bulgarijos,
Lenkijos ir kitų nišų pa
vergtųjų tautų komunistinių
partijų “generaliniai sekre
toriai.”
Chruščiovas ragino, kad
ir kitos valstybės būtų at
stovaujamos galvų, tada,
rirdL bus galima rimtai pa
kalbėt apie nusiginklavimą.
Iš Vakarų valstybių, ro
dos, galvos neskubės į Niki
tos sugalvotą “viraūnių pa
didėjimą.”
DR. M. GRENDELIS
TRAGINGAI ŽUVO

Šį antradienį padaidotas
dr. Mykolas Grendelis, ku
ris tragingai žuvo po trau
kinio ratais. Kaip nelaimė
atsitiko, neišaiškinta—galė
jo netyčia nuo platformos
nuvii-sti traukiniui besiarti
nant, bet galėjo ir pats po
traukiniu šokti.
Velionis turėjo gero chi
rurgo vardą, buvo dar jau
nas, liepos mėnesį mirė jo
tėvas.
Velionio šeimai reiškia
me mūsų gilią užuojautą.

PER DARBO DIENĄ
ŽUVO 396 ŽMONES

Minint Darbo šventę vi
same krašte žuvo 396 žmo
nės. Tas skaičius dar nėra
galutinas. Aukų skaičius šį
met yra mažesnis, kaip per
nai, kada tą šventę minint
žuvo keliuose ir kitokiose
nelaimėse 434 žmonės. O
1951 metais per tą šventę
žuvo net 453 žmonės.
SPAUDA IR RINKIMAI

Amei ikos spaudos dide
lė dauguma ir šiais rinki
miniais metais jau aiškiai
pradeda užimti poziciją už
republikonų partijos kandi
datus. Plačiai skaitomas
savaitinis magazinas “Saturday Evening Post” jau
indorsavo Nixono kandida
tūrą ir plačiame pasiaiški
nime bando įtikinti skaity
tojus. kad ir jie taip darytų.
Kiti laikraščiai dar susilai
ko nuo tiesioginio indorsavimo, bet neabejojamai tą
padarys vėliau. Kol kas ša
liškumas rodosi žinių parin
kime.

Kongo valstybėje jauužpereitą savaitę prasidėjo pi
lietinis karas. Centvalinė
vyriausybė, kurios priešaky
stovi Lumumba, pasiuntė
savo kariuomenę į Kasai
provinciją sudrausti separa
tistus, kurie nori arba visai
atsiskirti nuo Kongo, arba
reikalauja, kad visa valsty
bė tvarkytųsi federacijos
pagrindais. Sovietų Rusija
pristatė Lumumbos vyriau
sybei 15 transporto lėktuvų
ir apie 100 sunkvežimių ka
riuomenei gabenti. Dėka so
vietų paramos Lumumbos
kareiviai užkariavo “maiš
taujančias” vietoves Kasai
provincijoj, bet į Katangos
provinciją dar neįkėlė ko
jos.
Sovietai atsiuntė savo
lėktuvus su lėktuvais ir spe
cialistais, kurie lėktuvus ga
li pataisyti. Taip pat jie at
siuntė nemažai atsarginių
dalių, o tarp tų specialistų
vra ir kitokių “specialistų,”
kurie padeda Kongo armi
jai karą planuoti.. .
Šį pirmadienį Kongo val
stybės prezidentas Kasavabu paskelbė per radiją, kad
jis atstato Lumumbą iš mi
nisterių pirmininko vietos ir
paskiria naują vyriausybės
vadą — senato pirmininką
Joseph Ileo. Bet Lumumba
iš savo vietos nesitraukia ir
paskelbė kad jis pašalina
prezidentą Kasavabu iš vie
tos, o pats atsišaukė į armi
ją, kad ji ir toliau jo klausy
tų. Kas dabar ten yra bosas
dar tebėra neaišku, bet JT
karo pajėgos gali pasinau
doti prezidento Kasavabu
igaliojimu ir padaryti šalyje
šiokią tokią tvarką. Ar jos
tą daiys, dar nėra žinoma.
Salimas daiktas, kad JT
^augumo taiyba vėl rinksis
Kongo painiavos išnarpliot.
Pi ezidentas Kasavabu sa
kė pašalindamas Lumumbą,
kad jis ne tiktai sukėlė šaly
je netvarką, bet ir piliečių
teises suvaižė ir įvedė savo
nekam nepageidaujamą dik
tatūrą ir sauvalę.
Belgijos kariuomenė iš
Kongo jau ištraukta visa,
ten tik dar liko kariški te
chnikai, kurie prižiūri dvi
didžiąsias karo bazes, bet
tie technikai dirba JT karo
pajėgų priežiūroje.
Kongo valstybės vadų
tarpe kilusį ginčą dėl val
džios sudarymo ir kitų rei
kalų bandys spręsti Kongo
parlamentas, kuris buvo iš
rinktas prieš nepriklauso
mybės atgavimą, bet iki šiol
mažai teposėdžiavo.
JT karo jėgos Konge pa
ėmė savo žinion visas radi
jo stotis ir tuo būdu “radijo
karas” tarp vadų baigsis.

Fislapb ir Iras
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pes su krudkais auginda
mas, jokio kraičio nesusi
kraus.

“Kai kada ir aš “Kelei
vyj” kai ką parašau pasi
Sovietų Rusijos diktatorius nutarė dar kaitų aplan
rašydamas K. Žemaitis. At
kyti Ameriką ir atvyks čia rugsėjo 20 d. i Jungtinių Tau
leisk už prastą rankraštį,
me cirke bus “pats“ tyikita
tų asamblėjos (seimo) posėdžius. Chruščiovas atvyksta
nes mašinėle negaliu rašyti. Bombos Jordanijoj
čia ne “Amerikos lankyti,” bet į Jungtinių Tautų seimą. ■
Baigdamas dar pridursiu:
Tolimoj dykumos valsty Maskvietis, o šalia jo cirke
antiae^es roles atliks tokie
Jis turi teisę atvykti ir dalyvauti JT seimo posėdžiuose, •
“Yes Mr. Jenkins, lap bėje Jordanijoje pereitos
to jam niekas negali uždrausti, kol JT organizacija tini
kričio 25 d. ir aš jau būsiu ' savaitės pradžioje ir tos pa- Nikitos sėbrai, kaip Kubos
čia savo buveinę. Bet visgi ir Chruščiovas žino ir visas!
67 metų dedas. Reiškia, 1 čios savaitės gale sprogo Castro, Rumunijos Georghijau tinkamas tik muilo fa kelios bombos. Viena bom anu Dei, Lenkijos Gomulsvietas žino, kad sovietiškas diktatorius šiuo tarpu čia yra
brikui. 0 Ponulis, manau, ba taip vykusiai buvo pa ka, Bulgarijos Todos Živnepageidaujamas asmuo. Žino ir visvien atvyksta. Chru
kov, Vengrijos Janos Kadar
esi man dėdė, nes metus kišta, kad ji užmušė tos ša ir kitų komunistų valdomų
ščiovas ir visas svietas žino, kad diktatoriaus atvykimas
kitus už mane ilgiau kelnes lies ministerių pirmininką ir
i JT seimo posėdžius nėra visai eilinis reikalas. Nors Ni
kraštų “pirmieji sekreto-,
dėvi?
būtų
užmušusi
n
patį
Jorda

kita važiuoja i JT seimą, bet jo pasirodymas New Yorke
riai.” Chruščiovo rankos
“1964 m., Nevv Yorke nijos karalių, jei jis pasku
užkrauna tam tikras pareigas ir Amerikos vyriausybei.
mostelėjimu
New Yorke su
bus pasaulinė paroda, ma tinę valandą nebūtų atidė sirinks Maskvos ir jos sa
Svarbiausia pareiga yra rūpintis Nikitos saugumu, kad
nau, atplauksi pamatyti, jęs savo dalyvavimo vyriau
Kairėj valstybės sekretorius Christian Herter, deši
telitų bosai ir galės čia at
jo kas neužmuštų ar neprimuštų. Visų JT seimo delegatų
kas čia pas mus bus rodo sybės narių posėdyje.
nėj jo padėjėjas Roy Rubottom sėdi Amerikos Vak
laikyti komintemo ar komsaugumu tenka rūpintis, bet atvykimas Sovietijos dikta
Kita bomba tą pat dieną
ma? Žinoma, 4 metai, tai
stybiy konferencijoj Kostarikos sostinėje. Joje buvo
informo konferenciją, Ame
toriaus užkrauna daug didesnę naštą, negu kokio nors
ne 4 dienos, bet gyvename užmušė 10 įvairių valdinin rikos policijai budriai sau
pasmerktas Dominikoną diktatorius Trujillo ir Rusija
eilinio delegato arba ir kokio užsienių reikalų ministerio.
laisvose Suvienytose Vals kų, o iš viso bombos sužeidė gant, kad nieks nebandytų
su Kinija už kišimąsi į Amerikos valstybių tarpusavio
tijose, tai kas gali mums už per 80 žmonių.
Chruščiovas su tuo JT priglaudusios šalies apsunki
įmesti bombą į bolševikištų
santykius. Kubos atstovai iš tos konferencijos pabėgo.
Jordanijos vyriausybė sa- ,tūzų sueigą.
drausti laukti ir ta proga
nimu nematė reikalo skaitytis. Jis atvažiuoja ir tiek. Ir
asmeniškai pasimatyti ir jko, kad bombas pakišo ir
atvažiuoja ne vienas. Kiek galima spėti iš jau paskelbtų
praeities draugiškumą su kruvinas skerdynes suruošė ~Kad cirkas būtų įspūdin
delegatų dalyvavmo, Chruščiovas sutelkė atvykti i New
čerka kita tinkamai “užar- .‘broliškos’ Jungtinės Arabų gesnis, jame dalyvaus ir ži
Yorką visų komunistų valdomų kraštų žymiausius tūzus,
i Respublikos d i k tatoriaus nomi “neutralizmo” atsto
tavoti”.
vai, kaip pavyzdžiui. Indo
ištikimiausius Maskvos “gauleiterius” iš Rytų ir Centro ;
A. JENKINS
“ Jei laiko nuliekamo tu ' Nasserio agentai. Tą patvir nezijos Sukamo ir gal Afri
Europos kraštų, kurie priklauso JT organizacijai.
Laiškas iš Brooklyno
:kai kada ir kiti, ir atvažiuo- rėsi ir noro, parašyk man tina ir tas faktas, jog bom- kos Lumumba, Seku-Turė ir
Chruščiovo atsilankymas Čia juo labiau raižo akis,
1 davom pas mane į namus kad ir trumpą gromatą (dy- > bas pakišusieji du valdinin daug kitų.
Mano
senas
bičiulis
bimuns
iš
kad tas pats Chruščiovas visai dar neseniai chamiškai Į
i West Third St, So. Bosto pukai vadina laiškais, bet kai pabėgo ir gavo prieg
Brooklyno
rašo
labai
įdoSvečiai “iš rytų” neabejo
koliojo Amerikos prezidentą ir iš jo tyčiojosi, kaip neap- Į
.
.
_ne. Aš turėdavau tik sve- laiškus turi tik svogūnai, laudą Nasserio valdomoje
jamai
kalbės apie nusigink
tašytas burliokas. Po tokio chamizmo Nikita gal skaito
laiškutį, kuns manau ~ams užfundyti butelį kitą kuriuos amerikiečiai vadi- Sirijoje.
tuo “
na
ir pienes*.
pranešk Nasserio propaganda Jor lavimo (be kontrolės) ma
......
... i naminio
« “skalijans”/) u
visai normalu atvykti čia ir rodyti, kad jo akys dūmų nenam“do
(("kazionas
“kazionas” tuo.
ar dar nenusibodo gyventi, danijos ministerių pirmi lonumus, apie “imperialis
bijo, bet amerikiečiams toks “nikitizmas” atrodo papra mano bičiuliams pasiskai- laiku buyo
Paduodu lstlsai- po stiklą kitą išgerdavom, S kaip ir “poselenijoj”, kur ninko užmušimą v a dina tų” piktas užmačias ir mo
sta kiaulystė, ypač prisimenant, kaip sovietų diktatorius tyt*
sveikas ronas be ava- smagiai pasišnekėdavom iresi vandeniu aptvertas, kad “imperialistų lėlės natūrali kys naujai į JT organizaci
“atšaukė” savo kvietimą prezidentui Eisenhovveriui lan ro. Praėjo daug metų ir dar
kortom zypkę negalėtum pabėgti. That’s niu galu“ ir mažai teslepia ją priimtųjų valstybių dele
kytis Sovietijoj ir kaip rusai dėjo pastangas sukelti Ja- ‘ dienų, nutekėjo "daug van sulošdavom.
' savo pasitenkinimą, kad gatus, kad tik Maskva mo
;all.—K. J. Paulauskas.
ponijos žmones prieš Amerikos prezidento lankymąsi ta- j dens ir ištekėjo daug mer; Jordanija pergyvena naują ka pavergtas tautas “išlais
Mano komentarai
“Vėliau, rudenyj, tais pa-'
vinti” rimtai ir ilgam . . .
sukrėtimą ir netikrumą.
me krašte. Nežiūrint visako Nikita atvažiuoja ...
i gų nuo to laiko, kai besičiais
metais,
kai
atvykau
Arabai mėgęta kalbėti
Koks reikalas paskatino Chruščiovą čia važiuoti? ■ matėme. Gal Tu mane jau ,
x
Vengrijos Janos Kadar
Labai apgailestauju, kad
tai
apie
arabų
valstybių
“
bro

Atrodo, kad Chruščiovas nori Jungtinių Tautų seime pa-1
pamiršai, o aš Tave ne. į gyventi į Brooklyną,
galės asmeniškai paliudyti,
mano geras draugas ir
agituoti nusiginklavimo reikalą. Jau 14 metų tuo reikalu
1934 m., I čia mu u
su ta s o- stambus visuomenininką s liškumą,” bet, atrodo, kad kaip malonu yra būti “išlai
jie dar labiau mėgsta savo
,
-.......................... * . _ v.-alLs:-____ kai aš gyvendamas South kimnkų grupe: S. Strazdu,
kalbama ir vežimas vis ne iš vieios. ivai tnrustiuv®
. .
• it v
v™,,;;,, buvo ištiktas didžios nelai “broliams” pakišti bombas svintam” ir rusų durtuvų
......
, . x
..
...
, ■
tt .
Bostone buvau drukamm- J. V. btilsonu, r. Knauciu- mės, kaip jis pats sako, “pasaugomam, tą pat gaiės pa
lankesi, kaip pakviestas svečias, jis buvo sustojęs JT orQ Tu, būdamas Brook. klų Frank Dovydaičiu, J.
ir
panašius
pabūklus.
.
.
daryti ir Gomulka ir Živkov
ganizacijoj ir pasiūlė bėgyje ketunų metų “visiškai nu- lyno k Bostono lietuvių * Jenkunu, broliais Antanai- raliaus pašautas”, bet kartu Užmušiinėjimų meną ypač ir visi kiti Maskvos monkės
siginkuoti. ’ Pasiūlyti pasiūlė, bet kai dešimties \ aisty- , ly-jaučiu dvasins vadas, jų čiais ir kitais dar dažnai ir džiaugiuosi, kad jis, tą sumaniai išvystė Egipto dik Nikitos už šniūrelio tampo
skaudų smūgį atlaikęs ir
bių delegatai susirinko Ženevoje tą pasiūlymą apsvar- reikalais atvažiuodavai į sueidavome ir jau “kazio- vėl kiek galėdamas, daly tatorius Nasseris ir skerdy mi. Bus įdomus cirkas.
styti, tai iš kelių mėnesių kalbų nieko neišėjo, o kai Ame- Bostoną. Atvažiavęs mane no” gėrėme po čerką, kitą vauja lietuvių veikloje. nėms ten dar ne galas.
•
rikos delegacija atsivežė iš Washingtono naujausius pa- pasikviesdavai kriaučiams ir dar po kaušą alaus užsi- Dažnai spėliodavau, kasgi
Eilinio kolchozninko žodis
siūlymus, tai Chiuščiovo ir kitų komunistinių valstybių pamokslus sakyti. O aš apie gerdavome. Tuomet mane per vienas tas K. Žemaitis, Kongo karas
delegatai, pagal to paties Chruščiovo nurodymą, Ameri- kriaučystę tiek žinojau, kad,visi vadindavo^Rimbu. Tai kuris taip sklandžiai rašo
Gavome laišką iš eilinio
dabar
atsimeni?
Jauna
Kongo
valstybė,
vos
tik
mokėjau
guziką
j
-kolchozninko Lietuvoje. Tą
kos delegacijos pasiūlymo visai ii’ klausyti nenorėjo ir iš
“Keleivyje” ir niekad nei į
Lumumbos
vedama,
prade

kelnes
įsisiūti.
Bet
po
kriau

laišką įdėsime į Keleivį kitą
Kadangi
Vincas
Kudir

galvą neatėjo, kad čia rašo
bėgo iš derybų, dėl ko prancūzų delegatas jų pasielgimą
da
savo
vidaus
sunkumus
čių
“
skodo
”
sėsdavome
į
savaitę. Laiškas atėjo “ap
ka savo dainoje ragina iš senas “Rimbo” leidėjas ir
vadino “chuliganizmu.” Po to “chuliganizmo” Nikita vėl
spręsti pilietinio karo pa linkiniais keliais”—ne per
Jurgio Dragašiaus bričką: praeities stiprybę semti, tai redaktorius.
nori paplepėti apie nusiginklavimą, bet ii’ dabar jis nieko
galba. Į tą pilietinį karą'
Tu, aš. Palaima, Juozas Le
Jis kviečia už 4 metų at Jungtinių Tautų karo pajė bolševikų cenzūra.
nauja neturės pasakyti, bet kartos tik tuos pačius nusigin kys, Simonas Jakubauskas, ir aš praeitį atsimindamas,
čia tiek daug prirašiau, kai vykti New Yorke pasauli
Iš to laiško dabar tik pa
klavimo šūkius, o kontrolės klausimą ir vėl paliks šešė
ką gal ir sunkiai bus per nės porodos pamatyti ir gos bando nesikišti, bet Ru minėsime vieną dalyką, bū
lyje, kaip tai jau yra įprasta.
sija jau atvirai į jj kišasi ir
skaityti?
dar kartą pakelti po stikliu padoda Lumumbai “tvarką tent, apie kolchozų pirmi
ir santaikoje su visais. . .”
Nikita ir jo ištikimųjų satelitų bosai atvyksta gal ir
ninkų uždarbius. Laiške sa
“Baranauskas, apdainuo ką. Dėl to turiu pasakyti
todėl, kad šių metų JT seime dalyvauja keliolika naujų,
Vadinasi, ir amerikiečių damas Anykščių Šilelį, sa tiek, kad stikliukų jau se daryti.” 15 didelių trans ko:
ką tik gavusių nepriklausomybę valstybių, daugumas jų tauta nėra jau toki baisiu ko, kad “tik kelios pušelės niai nekilnoju, savo dali porto lėktuvų ir šimtas ru
„Kolchozo pirmininkas,
iš Afrikos. Nikitai, matyti, liežuvis niežti pasirodyti tų nors jo romanų ir neskaito, apykreivės beliko”. Taip '(kvotą) išbaigiau prieš 15 siškų’ sunkvežimių leidžia pagal žemės ūkio artelės
Kongo centralinei, ore ka
naujų valstybių delegatams, kaip raketų meisteris ir sti ji irgi taikos nori, bet Pili- yra ir su Tavo Brooklyne, metų ir dėl to labai džiau bančiai
vyriausybei gabenti įstatus, gauna 120 darba
priausios valstybės bosas. Kiek jo gražbylystė ir pasigyri pui kažkaip galai nesiriša— Bostone ir kitur paliktais giuosi.
savo armiją Kongo platybė dienių per mėnesį, gauna 60
mai paveiks Afrikos naujakurius, parodys tik pats JT tauta nebloga, bet honorarų bičiuliais. Juk tik vienas
J New Yorką atvykti ti se ir, jei tik rusai kišis į aru žemės, karvei ganykla,
nėra...
kitas kai kur dar yra apy
pašaro žiemai pasiima kiek
seimas. Su liežuviu ir Nikita kalnų nenuvers.
Kvailas Bonoskis užmir kreivis likęs. Aš irgi para- kiu ne už 4 metų, bet už 4 Kongo pjautynes, o kiti ten- nori ir kokio nori ir gauna
šo pasakyti, kad Amerikoje liaus “ pašautas”—kairė ko mėnesių, nes turiu labai kinsis žiūrėjimu, Maskvos mėnesinio atlyginimo 1,500
jis savo bolševikiškas kny ja ir ranka esu kreivas. 0 gerą progą Dėdės Šamo remiamas Lumumba gali rublių, o pavagia, kiek jo
gas visgi gali spausdinti, čia virš minėtais laikais lėšomis dalyvauti preziden laimėti. Kongo bus sujung širdis trokšta. Žinoma, vog
bet Sovietijoj komunistų re buvome vyrai, kaip sakant, to šaukiamoj visos šalies tas, o rusų patarėjai ir te ti jis gali geriausiai, jei prie
žimui neprilankios knvgos tinkami prie “tanciaus ir senelių konvencijoj Wa- chnikai mokys Afrikos šir to reikalo pritraukia bushingtone 1961 m. sausio dyje gyvenančius negrus,
gu ‘demokratizmo citadelėje— visai negali būti spausdina ražančiaus”.
GALVOJE SVIRPLIAI
9-13 dd. Tiesa, yra tam ti kaip pasivyti ir pralenkti chalterius. sandėlininkus ir
Jungtinėse Amerikos Valstijo mos. Šito ‘menkniekio’ Bo“
Povilas
Kriaučių
kas
kitus reikalingus žmones,
krų
kliūčių ir jei pasiseks Belgiją.
Jau esame rašę, kad lie se. Spręskite patys. Mano ro noski ir nepastebėjo.
New
Jersey
buvo
nusipirkęs
jas nugalėti, tai tikrai būtų,
Bet yra keletas “bet.” nes taip gali vogti visai le
tuvių kilmės amerikietis ra manas ‘Liepsnojantis slėnis’ bu
*
palocių ant balos kranto ir krikščioniškai tariant, dide Ar kitos valstybės leis ru galiai, dokumentai yra vi
šytojas Pilypas Bonoskis vo išleistas Tarybų Lietuvoje
Apie Kultūringumą
manė
pasidirbti geldą žu lis griekas lankytis Wa- sams kištis ir pačios bus sai tvarkoje.”
yra gerokas durnelis. Tą jis dideliu tiražu, ištraukos iš jo
Lietuvoje lankęsis ponas vauti. O aš rengiausi jam -shingtone ir aplenkti tas tik stebėtojos? Ar JT karo
dabar pats teikiasi patvir buvo spausdinamos daugelyje
Taip sako žmogus dir
pripiršti kokią riestą brook- vietas, kur gyvenimo ge jėgos galės išlaikyti “neut bantis kolchoze. Bet ar iš
“
V.
”
rašo
‘
Laisvėje
”
labai
tinti.
. laikraščių ir žurnalų. O štai
lynietę. tai sakau, gal kar riausias laikotarpis praleis
Rašytojas P. Bonoskis nu- Amerikoje ji visiškai boikota- svarbiu klausimu, kuri iš tais užaugins kokį nepa tas. Veikiausiai pasimaty ralumą?” Ar Katangos karo komunistiniu turistu esate
pajėgos nepasirodys stipres tokią tiesą girdėję? Ar “la
v ažiafvo dabar į Lietuv ą. vo leidėjai ir knygų prekybinin- dviejų jo sutiktų moterų yra prasta genijų lietuvių tau sime
nės, kaip Lumumbos ant bai protingas ir doras” ho
“
kultūringesnė?
”
Leiskime
Tai jau antras jo apsilanky- kaj
» (“Laisvė” Nr 71)
tai.
Kadangi
ir
jo
viena
koKitas
mano
geras
bičiulis
greitųjų sulipdyta “nacio norarų maumotojas Mizara
tam ponui pačiam tuo klau
mas honorarų krašte. Žinoia
kaip
ir
pašauta,
tai
ma

Kraučiukas
teisingai
galvo

nalinė armija?”
simu
pasisakyti.
“
Laisvėje
”
vra pasakojęs, kaip gyvena
Pagal Bonoskio išmintį,
ma, Lietuvoje jį pasitiko
tomai
plaukikas
menkas,
ja,
kad,
agurkus
skinda

Kol
atsakymo
į
tuos
klau

jis
rašo:.(Nr
71).
kolchozu pirmininkai ir ei
“kazionos” spaudos atsto-' jei jam Amerikoje nesiseka
tai ne tik geldos nepasidir mas ir kručkus raudamas, simus nėra, niekas negali liniai kolchozninkai?
vai ir pradėjo klausinėt apie ’ savo “kūrybą” pedliavoti,
“Vieną rytą Klaipėdoje man
bet ir palociu pardavė. didelio kraičio nesusikrau būti tikras dėl Kongo res
Jeigu Mizara kam ir pa
visas pasaulio gudrybes. • tai Amerika yra bloga šalis, išėjus į gatvę, skubotai skersai bo,
Dabar lyg koks DP balado si. Bet iuk ir už algą dirb publikos kelio. Tik viena sakojo, tai tik jau ne viešai,
Žurnalistai jam uždavė ir o kadangi Lietuvoje jis ga- gatvės prieina prie manęs jau
jas New Jersey valstybėje, damas irgi niekas dar mi- yra aišku—Kongo gyvento o viešai jis meluoja, kaip
klausimą apie ‘pavergtųjų, vo ir tikisi dar gauti hono- noka moteris ir sako:
kiek toliau nuo balos kran lionierium nepaliko. Paga jai kartu su nepriklausomy ir kiti “turistai,” kurie sa
tautų savaitę’ ir štai, kaip, varų, tai jis jaučiasi laisvai
“—Tamsta amerikietis.
to.
Pranas Dovydaitis ir J. liau, aš ir nenoriu būti ka be gavo naujų vargų ir bė kosi Lietuvos “nebepažinę”
ir net daug laisviau kaip
tas pasikalbėjimas vyko:
"—Taip — prisipažinau.
Jenkunas gyvena iš Dėdės puose turtingesnis už kitus. dų ir jų lauktasis gyvenimo ir iš savo susitikimų su po
“Ir pradėjo ji mane klausinė Šamo Jockavos duonutės—
“Ką Jūs galėtumėt pasakyti Amerikoje. Ar reikia dides
Dėl to šiandien ir išsiunčiau pagerėjimas yra tik tolimos nais biurokratais ir propa
ti apie įvairius dalykus. Aš jai
apie taip vadinama ‘Pavergtųjų nio neišmanėlio?
pesionieriai. Dzūkas Stik per drg. K. Bielinį lietuvių ateities reikalas.
gandistais pripliurpia viso
Tiesa, pasakęs savo nusi atsakinėjau ir net savo nuomo sonas dirba SLA, su juo socialdemokratų suvažiavi
tautų savaitę.’ kuri visai nese
kių pasakų ir tiesos nuotru
niai buvo surengta Jungtinėse skundimą, Bonoskis atsimi nę tūlais klausimais pareiškiau. kas dieną matausi, nes kol mui pasveikinimą su dvipų. Nevisi “turistai” meluo
Matysime cirką
“Moteris, matyt, skubėjo į
nė partinę liniją ir pridėjo
Amerikos Valstijose ?
kas ir aš ten dirbinėju.
dešimtke spaudos reika
ja, daugumas jų pasakoja
darbą ir trumpą pokalbį baigė.
“Visų pirma noriu pasakyti, tokią gudrybę:
Jungtinių Tautų seimo ar tik ta, ka jie viena bolševi
lams.
“
Kriaučiukas
sakė.
kad
“Atsisveikindama paspaudė
kad aš ‘laisvas laisvojo pasaulio
“Amerikiečių tauta, kaip ir
Nuoširdžiai dėkuoju K. timiausia sesija, bent jos kiška akimi matė.
kvietęs Tave grįžti į Brook
pilietis’ jaučiuosi ‘pavergtoje’ visos pasaulio tautos, trokšta ir pabučiarvo man ranką. Man, lyną. Sako, Jenkinas Ha J. Paulauskui už malonų pradžioje, bus didelis cir
J. D.
Lietuvoje kur kas laisviau, ne- taikos, nori gyventi draugiškai
kas. žymiausieji klounai ta
(Nukelta į 7-tą psl)
vajuose gyvendamas ir ro- laiškutį.
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KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Skandalas Now YoAo
policijoj
Per praėjusius 5 metus
New Yorko policininkai per
tankiai pradėjo sirgti. Ser
gančiam policininkui pirmų
trijų sirgimo dienų pusės
dienos algos mokestis at
skaitomas, o sergant ilgiau,
mokama pilna alga.

Pastaruoju laiku buvo
pastebėta, kad taipe 24,000
miesto policininkų visuomet vienas iš 30 serga. Pasiteiraujant susekta, kad
kai kurie policininkai turi
pašalinius darbus. Kai kurie
pašaliniuose darbuose per
praeitus 4 metus pelnę net
iki $8,000.00 per metus.
Kai kurie jų jau apkaltinti
ir iš pareigų pašalinti. Ve
damas platus tyrinėjimas.

davė slavų kilmės žmo
nėms ir išvyko gyventi pas
sūnų, marčią ir anūkus.
Sutkus tari piršlių

Brooklyno biznieriaus
Igno Sutkaus žmona nors
ir neseniai mirė, bet jau yra
piršlių, kurie nori jj vėl apvezdinti. Žinoma, Sutkaus
vestuvės būtų mums visiems
laukiama ir moloni pramo
ga, bet abejotina, ar jos
sulauksime. Sutkus gyvena
kartu su dukteria ir žentu
Krasnickais. Jo duktė, kaip
ir buvusi jos motina, yra
pavyzdinga namų šeimi
ninkė, kuri tėvą tinkamai
prižiūri ir jis sau gyvena
kaip koks klebonas. Todėl
kai kas jam pataria:
Neveski, Ignukai, *
Neveski pačios,
Neteksi, Ignukai,
Liuosybės saldžios.

SUDBURY, ONT.

,k5M.

DUETUI.

VETERANAI SVEIKINA KENNEDY

Knyga apie antrąjį
pasaulinį karą

Puslapis tr.MH

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
karais “pinakiiuoja”.
Bet štai rugpiūčio 23 d.
Šis gražus miestas yra turėjome staigmeną: StauPinellas pusiasalio apačioje pų namuose choro nariai ir
vakariniame Froridos kran i draugai surengė choro pir
te, iš 3 pusių apsuptas Gulf mininkui L. šepeliui ir jo
of Mexiko ir Tampa Bay žmonai Marytei jų vedybi
vandenimis, 1,200 mylių į nio gyvenimo 36 metų supietus nuo Chicagos, De ; kakties gražų minėjimą.
troito ar New Yorko. Mies ' Susirinko apie 50 svečių, butas turi apie 180,000 gyven 1 vo gausiai valgių ir gėrimų,
tojų ir vis smarkiai auga. o taip pat dainų ir kalbų,
Jis labai patogus pensinin sveikinimų ir dovanų. Nuo
kams gyventi, to dėl jų čia taika buvo labai maloni.
Paskutinis kalbėtojas bu
yra daugybė ir vis naujų
atvažiuoja, o ką kalbėti vo choro akompaniatorius
apie žuvininkus, plaukikus. ir sekretorius Bronius VaMiestas yra vienas iš kam rašius. Jam ištarus paskuti
pų, kuris sudaro St. Pe- nį žodį, pasigirdo “Happy
tersburg - Tampa - Clear- Birthday to You” dainos
garsai. Kalbėtojas nustebo,
water trikampį.
kas čia darosi, bet tas pa
Lietuviai
aiškėjo iš kito dainos pos
Šiame trikampyje jau mo: “Happy Birthday, dear
yra apie 300 įsikūrusių lie Bruno”. Tas reiškė kad po
tuvių, beveik visi pensinin būvio dalyviai sveikino kal
kai. Iš jų apie 200 gyvena bėtoją, kuriam sukako 70
St. Petersburge, o kiti Tam- metų amžiaus, ir jam gra
poje, kelios šeimos Clear- žių dovanų Įteikė.
Svečiai dar pasišneku
watery.
čiavę
ir pakortavę geros
Lietuviai turi šias orga
nizacijas: St. Peterburgo nuotaikos išsiskirstė namo.
Amerikos Klubą, Tampos
Svečias
Klubą, SLA, R K SLA,
Sandaros ir LLD kuopas.
STREIKAS BE GALO
Žiemos metu suvažiuoja
dvigubai daugiau, to dėl
Kohler bendrovės (Koh
tada gyvenimas virte ver ler, Wis.) darbininkų strei
da. Svečiai veik visi vieti kas prasidėjo 1954 m.baz-1
nių giminės ar artimi drau ičuiuzau On LI.
II »?ICIHVXIX7IX
gai, to dėl “pabaliavojimų” nesibaigė.
daugybė.
Vyriausia darbo santykių
taryba rugpiūčio 26 d. ap
Choras
kaltino bendrovę dėl netei
Prieš dvejus metus su singos darbo praktikos ir
kurtas choras. Jo sumany įsakė tartis su automolių
tojų buvo muzikas Ka darbininkų unija, kuri at
zys Staupas, jis yra ir choro stovauja bendrovės darbi
vadovas. Choro vienintelis ninkams, bet pritarė ben
tikslas lietuvišką dainą puo drovės nusistatymui nepri
selėti, to dėl jame dalyvau imti 77 streikininkus, įskai
ti kviečiami visi lietuviai. tant unijos skyriaus komi
Choras jau surengė nevieną teto narius, kurie pradžioje
koncertą, bet jis dainuoja streiko vadovavo piketaviir kitoms organizacijoms mui.
pakvietus.
Abi pusės padavė ape
Rugsėjo 7 d. pradedant, liaciją. Taigi, byla nebaig
choro, pamokos bus trečia ta ir kažin kada dar baig
dieniais nuo 2 iki 5 vai. sis. Per tą Liką daug dar
Staupų namuose (2620 58th bininku gavo darbą kitur
St., Gulfporte).
ir kažin ar bėra susidomėję
Choro pokyliai su daino grįžti i senąją darbovietę,
mis bus kas antrą šeštadie byla vedama labiausia dėl
nį, pradedant spalio 8 d. principo: darbdavis turi
Letter Carriers Hal, 314 tartis su darbininkų atsto15th Avė., S., St. Petersbur vybe-unija, ko tas kieta
ge.
sprandis darbdavis nenori
Pagerbė choro pirmininką pripažinti.
ST. PETERSBURG,

J. Vaičeliūnas parašė virš
300 puslapių knygą apie į
antrąjį pasaulinį katą ir,
nori ją išleisti. Prašo iš į
anksto užsiprenumeruoti,
kaina $4.00. Prenumerato
rių pavardės bus išspaus
dintos knygoje. Prenume
rata priimama iki. rugsėjo
30 d. šiuo adresu: J. Vaiče
liūnas, 195 Drinkwater St.,
Sudbury, Ont., Canada.
BALTIMORE, MD.
Mirė Kotryna Jarienė

Rugpiūčio 1 d. mirė Ko
Demokratą kandidatas prezidento vietai šen. John F.
tryna Jarienė, pavyzdinga
Kennedy dalyvavo Užsieniuose kariavusią Veteraną
moteris, didelė Keleivio
konvencijoj Detroite, čia matome jį sveikinantis sa
mėgėja. Ilgus metus ją su
vyru buvo galima matyti
konvencijos dalyviais.
beveik visuose lietuvių pa
rengimuose. Jie išauklėjo
Pradėjo registruotis
sūnų Vytautą, kuris yra
vedęs Pilipauskaitę ir au
Pasaulinei parodai 1964
Mačionio eglyne grybai
gina vieną sūnų.
metais New Yorke jau pa
Visi jie liūdi netekę geros
Septynioliktoje Olimpia
Kodėl taip yra? To dėl,
davė jsiregistravimo pareiš
motinos,
žmonos,
uošvienės
doje
Romoje
dalyvauja
kad
visi gyvenimo veiks**
Prie • Antano Mačionio
kimus General Electric, Te
ir
senelės.
Ypač
liūdna
da

lefonų ir Telegrafų bendro- rūmų (76th St. ir 86 Avė., bar našliu likusiam Petrui šie Lietuvos sportininkai: niai, taigi ir sportinė veik
Birutė Kalėdienė, Mykolas la, geriausiai gali tarpti
vė, Singer Siuvimo Mašinų i Woodhaven) buvo didelis Jarui, jau 81 metų amž.
Rudzinskas, Antanas Bag krašte, kur žmogus naudo
bendrovė ir kelios kitos, medis, ant kurio kamieno
donavičius, Zigmas Jukna jasi pagrindinėmis žmo
Z. G.
Visos pageidauja gauti pradėjo augti grybai. Antair Ričardas Vaitkevičius.
gaus laisvėmis, galėjimu
žemės plotus po 87,120 nas tą matydamas tuojau
Vliko Vykdomosios Ta laisvai galvoti ir savo nuo
ketvirtainių pėdų, bet pa- sklypą aptvėrė vielos tvora
MONTREAL,
P.
Q.
rybos leidžiamų “Eltos In monę reikšti, nebijant kurių
rodos administracija yra ir šalimai esančią aikštę
formacijų” “B” laida ši nors režimo sekimo akių ir
nustačiusi didžiausią plotą apsodino eglaitėmis. Sako,
Kalbės
dr
V.
Sruogie
nė
taip pasveikino iš pavergtos antii Taip. imnOTii Ka lala.
tik 50,000 ketvirtainių pė- jeigu ant medžio grybai audų ir metinė nuoma po ga, tai eglyne jų bus pa- Montrealio L. B. Seimelio Lietuvos atvykusius Į Olim vės nėra pilnas žmogus, ne
gali pilnai įkūnyti savo as
$4.00 už -ketvirtainę pėdą kankamai ne tik man, bet prezidiumas rugsėjo 11 d. piadą sportininkus:
arba $200, 000 metams. ir dzūkas Stilsonas galės 15:30 vai. D’Arcy McGee I “Užsienio letuviai svei menybės savybių. Tikroji
Nuomininkais savo kaštais grybauti, nereikės jam va salėj rengia Žalgirio mūšio kina per “Eltos Informaci žmogaus pažanga galima
tik laisvei esant.”
pastatys pavilijonus, juos žiuoti į Jamaica.
550 metų sukakties minėji jas” visus į Pasaulio OlimKilęs “zavarukas“ gry mą. Jame kalbės iš Chica 1 piadą Romoje atvykusius
tvarkys parodos administra
DETROIT, MICH.
cijos nustatytomis taisyklė binį medį nulaužė, kuris gos atvykusi didžiosios Lie 'tautiečius iš Lietuvos (ir
griūdamas sugniužino ir tuvos istorijos autorė dr. kitur), linki jiems sėkmės
mis.
ir prašo perduoti nuošir
Soc ialdemokratų
Reiškia, galės dalyvauti naują vielų tvorą. Miesto Vanda Sruogienė.
džiausius
sveikinimus tau
susirinkimas
tik didesnės įmonės arba valdžia medį nuėmė ir nu Bus ir meninė dalis.
tiečiams
tėvynėje!
LIETU

vežė.
Nauja
vielų
tvora
at

valstybės, savo gaminiams
LSS 116 kuopos narių su
VA
—
mūsų
visų
tėvynė
!
”
statyta.
Eglaitės
gražiai
au

ieškančios pasaulinių rin
sirinkimas bus šeštadienį,
AURORA, ILL.
ga, bet baravykai ir kitokie
♦♦ ♦
kų.
rugsėjo 10 d. 5 vai. vak. J.
grybai nepasirodo.
Dr. Vandos Sruogienės
Neseniai atvykęs iš Lie Petrulionio krautuvės “Gai
Nauyoririečių kova
paskaita kolegijoje
tuvos į Vakarus asmuo per va” patalpose, kur buvo ir
Nepavyko apvogti
su žiurkėmis
, “Eltos Informacijų” laidą praeitą kartą (West Vemor
Lietuvių Klubą
Dr. Vanda Sruogienė “B” kreipėsi i juos šitokiais Hy ir 25-tosios gatvės san
Žemutinėje New Yprko
kryžoje).
Rugpiūčio 26 d. apfe 3 rugsėjo 8 d. skaitys viešą žodžiais:
miesto dalyje, palei Wilpaskaitą
Auroros
kolegijoj
Kuine esate paėmę kny
liamsburg tiltą, kuris jufr- vak ryte vagys mėgino įsi
“Jaunąs drauge! Tu tur gų platinti, prašau patikrin
apie rusų nacionalizmą
gia New Yorką su Brook- laužti ir apvogti Amerikos
būt nepamiršai puikių žo
caro laikais ir dabar.
lynu, jau nuo seniai buvo Lietuvių Piliečių Klubo ba Dr. Vanda Sruogienė toj džių r Jaunystė turi nuosta ti, kiek jų beatostogaudami
esate išplatinę. Įdomu bus
daug apleistų namų su iš rą. Vagių , matyti, buvo iš
bius sparnus! Deja, nevisa išgirsti pranešimus. Valdy
kolegijoj
šiuos
mokslo
me

daužytais langais. Dabar anksto pasiruošta, nes vi
tus dėstys rusų kalbą ir da leista tiems nuostabiems ba praneš apie buvusią ge
tie laužai griaunami ir duje buvo nukirptos saugu istoriją.
jaunystės sparnam laisvai gužinę, bus ir daugiau rei
ten statomi dideli moder mo alarmo vielos, kad ga
plasnoti.
kalų aptariama.
nūs namai. Matyti, čia būta lėtų be alarmo įsilaužti.
Atvykęs
į
Vakarus,
bū

To dėl visi nariai daly
tikros žiurkynės, nes iš Bet vagys, matyti, nežinojo, TORRINGTON, CONN. damas tarp laisvojo pasau
vaukime
ir atsiveskime nau
griaunamų namų išvytos kad klubas turi vidaus sar
lio jaunimo, be abejo pas jų narių.
žiurkės ir būdamos alka gą—šunį.
Mirė J. Burinskas
tebėsi, kad pastarasis jau
B. K.
nos, jos susitelkia kažku
Klubo baro langai yra Ruggpiūčio 10 d. mirė čiasi laisviau, ryžtingiau,
riose miesto dalyse ir jau apie 6 pėdas aukščiau nuo senas Keleivio skaitytojas savaimingiau, negu jauni
apkandžiojo per 1.000 ma- šaligatvio. Atvykę vagys Juozapas Burinskas, 84 m. mas iš kraštu už geležinės
NAUJOS KNYGOS
mažų vaikų ir suaugusių. vienas ant kito pečių atsis amž., liko liūdinti žmona, 'uždangos.
Dabar įvairios organizaci tojęs buvo iškeltas iki lango 4 vaikai, 13 anūkų ir 17
Šviesa lange, romanas,
jos ir parapijos organizuoja stiklo ir taikėsi įlįsti vidun. anūkų vaikų, kuriems čia
parašė Juozas KralikausBet langą išmušdamas, ma reiškiame užuojautą.
kovą su žiurkėmis.
kas, 248 pusi. Tai Nidos
tyti,
išbudino
sargą
—
šunį,
Knygų Klubo 29-sis leidi
K. Žemaitis
kuris savo garsiu balsu
nys, kaina minkštais virše
MOŠŲ ATSTOVO ANGLI
pareiškė protestą dėl ra
liais $1.50, nariams $1.00,
BROOKLYN, N. Y.
maus miego sutrukdymo. JOJE NAUJAS ADRESAS
kietais viršeliais $2.00, na
Kaip tik tuo laiku pro klu Dabar jis yra toks:
riams $1.50. Nidos Klubo
Ona Zeidatienė
bo namą pasitaikė važiuoti
adresas: 1 Ladbroke Gar
J. Venckūnas,
pardavė smuklę
policininkams, kurie, išgir
dens, London, W 11, En
1, Raewell Crescent
dę
garsų
šunies
lojimą,
gland.
Per apie 26 metus Juozas
Orbiston, Bellshill
feostojo
patikrinti
lojimo
Rinktinė, Nr 6, 79 pusi.,
Lanarlcshire, Scotland
ir Ona Zeidat turėjo smuk
priežastį.
Besižvalgydam
i
kaina $0.75, nariams $0.50.
lę 411 Grand SL, Brookly
policininkai
pastebėjo
prie
Leidžia Nidos Knygų Klu
ne. Prieš kelerius metus
klubo
sienos
stovintų
vyrą
bas Anglijoj. Joje yra 14
SOPHIE
BARČUI
Juozas smuklę pavedė sū
ir
ant
savo
pečių
laikantį
ilgesnių ir 13 trumpesnių
e
nui Juozui, o pats gyveno
kitą
vyrą,
kuris'taikosi
per
RADIJO
VALANDA
straipsnių,
paimtų iš įvairių
kaipo laisvas pilietis. Ka
Visos programos Iš W0PA,
langą
įlįsti
vidun.
Vagims
lietuvių laikraščių. Štai ke
dangi sūnus Juozas pradė
1490 kil. AM 102*7 FM
nebuvo
progos
mėginti
nė
lių jų pavadinimai: Prof.
Kasdien: nao pirmadienio iki
jo statyti namus Long Is
žingsnio
pabėgti
—
poli
c
ipenktadienio 10—11 rai. ryto.
S. Kolupaila—Mintys apie
lande, tai likusi našlė Ona
šeštadieni ir sekmadleai
ninkai
juos
suėmė
Vėliau
Neri-Viliją, R. Skipitis^viena rūpinosi namo prie
nao 8:30 iki 9:30 vai. ryta
|U.
remember...
paaiškės,
kas
bandė
įsilauž

Vilkolakis, R. Jasas—Kas
žiūra ir smukle, pasisam
VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. ▼.
ti
—
artimi
kaimynai
ar
iš
buvo jotvingiai, J. KraliTel.: HEntloek 4-2413
r* OMH YOU CAN
džiusi padėjėjų.
toliau
atvykę.
7159
S.
MAPLEWOQD
A
VE.
kauskas
—Asmenvardžiai ir
Pastaruoju laiku Zeida
CHICAGO 29. ILL
FfeEVENT
FOREST
FIRES!
tt.
tienė namą ir smuklę parK. Žemaitis

Lietuviai olimpiadoje

FLA.

Vasaros karščiams užė
GAVOME NAUJĄ
jus, svečiai išsivažinėja,
ŽODYNĄ
visoks visuomeninis veiki
mas sustoja. Nuolat čia gyLietuviškas angliškas žovenantieji kruta savo na- dynas, patuose Vilius Petemuose arba sėdi kur nors raitis, 586 puslapiai, kaina
parke arba žuvauja, o va- $7.00.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėta

Amerikos. Joje apraioma:

Apie kelionę Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
“Proletariato diktatūra”;
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Raudonmedžių imperija;
Apie Holiywoodo žvaigždes;
Kaip lietuvis vynų drfro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs r..iškas;
Yellowstone Purkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.;
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova;
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;

Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai;
Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
Upė po žeme; žuvys be akių. . .
Ir daug, daug kitų įdomybių!
Sa gražiai oaveikslaia.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą moj pat
siunčiame. Kaina 75 centai.
“KELEIVIS”
Broadvray

So. Boston 27, Mass.

Puslapis ketvirtas

KELEIVIS 30. BOSTON

tuvos miestuose ir mieste
liuose su valstybės kredito I
pagalba pasistatė 10.425
namus (jų gyvenamasis plo
tas siekia 609,5 tūkst. kv.
J. VLKS
m.). Tokių individualių na
- nė* dažnai priversti naudo- mų daugiausia
________
____
Sugretinimai* ir palyginimai nuostolius. Statute posakypastatyta
|ti» .privatininkų .paslaugo- Kaune, Šiauliuose, PanevėPrieš trejus metus pa- to> kad toks vaBies K““.?/
Telšiuose, Kapsuke TSRUtorij^
venrtoie Lietuvoje
išėjo mas
,oclu ~•
.los išleidimt
. Taremiasi
j bata 861111 PaPiAplŪSU

LIETUVOS praeity pasidairius

Kaip keičiami Vilniau*
gatvių vardai

Nr 36, Rugsėjo 7, 1960
NESUSIPRATIMAS

buvo tariamas ne vien tik 8108
^aus l)aPro'
lietuvių istorikų, bet ir ruTal įdėlio nenoro;

pakeistas:
Inavimas: trūksta siū\\klų, įjas namais užstatytų gat- su Ir ta 446 ouslaDiu knv-lkaltes n«lro<lzlus vien ‘>k
„/S??i. Įtarimais pasirėmus bausti.,
Gedimino (Stalino), Pi-, avalynės įemontų diibtu- yjy vra negrįstos, neturi
lies-Didžioji-Aušros \ artų vių, kirpyklų ii kitų buiti-1 vandentiekio ir kanalizacibet keletas jų.1 , . O 1 b
t* t
(Gorkioi, M. Magdalenos nių Įmonių.
Pavyzdžiui, jOg tinklo, ir visi namai autorius,
Redakci os kolegiją sudari^ O dabar susoyietin o(.J. Janonio), Vilniaus (L Molėtų, Lazdijų, Kuršėnų, vienat>učiai. (“Tiesa”, š. m. J. Žiugžda, vyr rektorius; Pe
,r
«^obtoGiros), Lombardo (Gogo Šilalės rajonų buitinio ap- rugp. -9).
t_li_ ____________ a_.-2'se zemese gyventojai tūks
K. Jablonskis, šiais metais
lio*, A. Jakšto (Komunarų), tarnavimo Įmonės vienam
jau miręs, ir J. Jurginis. tančiais ištremiami kur balPylimo (Komjaunimo), 16 gyventojui atlieka darbų
tosios meškos vaikus veda
Daug lietau*
Kadangi
tos
knygos
iš

ir tremiami vien tik Įtari
Vasario (Liepos 21), Žy- vidutiniškai už 2-4 rb. per
Iš Ramygalos rašo, kad leidimas buvo ąptariamas
manto-Goštauto (K. Požė pusmeti. Argi tai rimtas
ir rusų istorikų, tai ir tos mais pasirėmus, jokios kal
Noel Freemaną (kairėj), Austrijos 50 kilometrų ėji
los), B. Radvilaitės (Pi rūpinimasis buitiniais gy_ j vasara šilta, bet daug lie- istorijos pagrindai atsire tės jiems neirodžius ir be
ventojų
poreikiais?
”
To»
“
?•
Dažnai
perkūnija
tranteismo sprendimo, tai yra
onierių). Kalvarijos (Dzer
mo čempioną, detektyvas varo iš Olympijos Kaimelio
mia Į Maskvos mokslui nu
žinskio*, šv. Jono (B. Sruo liau prisimenama* ka d i .OS1’ sudegindama trobe- kaltus modelius. Gi mas- sudarymo progos kaltina
(Romoje), nes jis neturi su savim leidimo ten įeiti.
gos*, šv. Onos (“Tiesos”), daug gerų priemonių kai- ?lus; uždusdama gyvulius kvinė pažiūia, kaip į pra majam gintis, Įrodyti savo
Fotografas pagavo tą momentą ir nufotografavo. Rei
nekaltumą.
Jogailos (Kapsuko), Lu- mo gyventojų buičiai pa-,11 žmones,
kalui paaiškėjus čempionas prašė tą nuotrauką jam
eitį, taip Į dabartį dvispal
gerinti
buvo
numačiusi
ir
Rugpiūčio
2-3
dienomis
kiškio aikštė (Lenino aik
Lietuvos
TSR
istorijos
atiduoti, bet fotografas nesutiko ir dabar matome,
vė: juoda arba balta. Kas
štė), P. Vileišio (Antkran- Lietkoopsąjungos valdyba, užėjo toks didelis lietus, neatitinka maskviniam mo nenuslepiama ar gal tiks
kad ir Olimpijos čempionai turi nesusipratimu su po.
tės), Maldininkų (Braškių), bet ir jos pažadai bei pas- kad visos dirvos patvino,
liau
nesiseka
nuslėpti,
kad
deliui, tas smerkiamas, o
licija.
Vilniaus Rinktinės (Eidu tangos baigėsi be vaisių. J Pašo, bijoma, kad bulvės kas derinasi, tas giriama. abipus žemutinio Nemuno
Toliau nusiskundžiama nepradėtų pūti.
kevičiaus), šv Ignoto (K.
ir iki Persantės upės gyve
Maskvoje sparčiai tarp- no lietuviai ir jų kaimynais
pramonės
Įmonėmis. “DiIki šiol viskas gerai auGiedrio), Tiškos ( Greifenbergerio), Lietuvos Tary delę skolą gyventojams tu- ga, bet dėl lietaus sunku stąs maskoliškas nacizmas Į vakarus buvo prašai, lie
bos (C.ybo), Teatro (Ka ri ir pramonės Įmonės. Pa- buvo šieną , dobilus suvež su grobuoniškais palinki tuvių tautos giminaičiai.
čalovo), Kryžiuočių (Kvie imkim dėžutę laiškams. At ti, o jei ir toliau taip lietaus mais svetimas žemes užval Taigi, Karaliaučiaus visa
“Eltos informacijų” B ristų grupės, jei jau išlei
čių), Eimučio (Melnikai- rodo, paprasčiausias daly neskųs, tai sunku bus ir ja dyti yra reikalingas savo sritis iš senų mums neatme
tiško pasiteisinimo. Tai vi namų laikų buvo lietuvių laida šiaip pasisako tuo džiamos į Vakaras, yra su
tės skg. 2). Lukšio (Melni- kas, o kai kur ji pavirsta vus nuimti.
varžomos, kad dalyviams
sa lenkiama taip, kad at gyvenama ir toliau Į vaka klausimu:
kaitės f kg. I), Sėlių (Mi- problema. Didžiausias su
“Nėra taip, kad užsienio tenka keliauti lyg inter
rodytų jog be Maskvos glo rus buvo prūsų, taip pat
Apie bičių ūkį
čiurino), Kankinių (Mins sirašinėjimas vyksta dėl
! lietuvių “veiksniai” (ką nuotųjų ešalone?
bos kitų tautų gyvenimas
ko plentas), šv. Irigailos mašinėlių miesai malti ga(E) Vilniaus radijas at nėra Įmanomas, nes tai tik lietuvių genties gyvenamos i dažnai vartoja sovietinė
“Kodėl turistiniam lai
(V. Montvilos), šv. Petro mybos. Popieriaus prirašy- kreipė dėmesį Į tai, jog
žemės. Toje pačioje kny propaganda) yra iš princi vui, sakysim, prie Skandi
ir Povilo (Sukackienės), ta daug, o vartotojas šių mažai susirūpinimo rodoma skurdas, nevalė, vienas kito goje daugelyj vietų Kara
po priešingi kultūriniams navijos ar kitų krantų pri
Sapiegos (Suvorovo), šv. mašinėlių taip ir nemato”. kolchozuose ir tarybinuiose išnaudojimas.
liaučiaus sritis paminėta mainams tarp užsienio lie siartinus, dalis ar net visi
Lietuvos TSR istorija kai Kaliningradskaja oblast,
Kazimiero (J. Vito), Be- Straipsnis baigiamas Įpras- ūkiuose bitininkystės vys
ekskursijos dalyviai kaltais
nediktinų (St. Žuko), Sa- tu raginimu bei “pamokų” tymui. Pavyzdžiui, Alytaus Maskvos sudarytoje tokioje tai yra kaip nūdienių rasų tuvių ir sovietinės Lietuvos. negauna teisės nė i krantą
Jie yra priešnigi tik tų mai
gyvenimo, . paunksnėje
yra
vanorių (Tarybinės Armi- žargonu.
, . .
, v _ okupantų tos žemės tokiu
rajone yra 3 kolchozai, o pmusi.. tBet
kaip ten bebupavadintos. O tai bū- nų panaudojimui komunis išeiti?
jos), Dariaus-Girėno (AePanašiai kalba ir J. Ma- bites laiko tik 11 kolchozų,
“Kodėl tebepraktikuoja
tinei propagandai.
rodromo), Bažnyčios (Švie- niušis, komunistų partijos kuriuose iš viso tėra vos •Ua-^ra>o r J1 1Se3?'
ta miteli tautos tėviškės,
ma
įkyri ““palydovų” ir
“Tai turi žinoti tautie
sos), Mortos Mindaugienės sekretorius. Tame pačiame 190 bičių šeimų. Jurbarko indelis tiksliau pažinti mu- iilu^
daba;.
okupuotoJ čiai tėvynėje, kad nebūtų “angelų sargų” sistema, lei
(D. Poškos), Domininkonų “Tiesos" nr-je jis rašo: rajone iš 24 kolchozų bites sų tautos ,domi, kovingą,
sovietinės propaga n d o s džianti turistams svetur ju
(Garelio).
“Neseniai Įvykęs Lietuvos
k • Je
Štai kodėl tas lietuvių tau- klaidinami. Užsienio lietu dėti tik didelėmis grupėmis
w .laiko tik 7 kolchozai, kurių , tuvos TSR knygoje
pasidai- tos
jaunikaitis.gernu.
k?. °k
plenumas pazy-! vįenam bitynui tenka 7
S rykime, paskaitykime, ir
< di
a dai. viai ilgisi Lietuvos ir nori ir tik nuolatinėj priežiūroj?
Vokiečiai Lietuvoj
mėjo, kad trūkumai, ati- šejmo& Negeriau su bitėmis
“Kodėl sovietinės įstaigos
santykiauti su ja. Bet yra
Wormser Zeitung rašo, dengti TSKP ck liepos ir Kapsuko rajone. Pana- mes. Kaip ką įdomesnio už nuojamas, kaip kareivėlis, keletas klausimų, į kuriuos daro tokius didelius apsun
kad Lietuvos vokiečių su- plenumo, būdingi ir Lietuyra
Prienuose, ku_ tikę, pagalvokime, sugre-1 nes jis ir šiandien negali vis dar nėra atsakymo:
kinimus, kai užsienio lietu
tinkime, palyginkime ir ta
rinktomis žiniomis šiuo me- vos pramonei, transportui, rįuose kolchozų yra 28 o da geriau suprasime, kokio išsižadėti kai delio ir savo
“Kodėl sovietinės įstai vis nori savo tėvynę pama
žirgo. Jo tėvų žemės dalyj gos neišleidžia iš Lietuvos tyti? Kodėl tokiems lanky
tu Lietuvoje yra virš 2,000 mokslinėms - tiriamosioms bitynų tik 2. Tolygūs Priese sąlygose, pavergtoje Lie
organizacijoms
vokiečių evangelikų.
nams yra Ramygalos ir Ši tuvoje tenka dirbti mokslo įsikūrė svetimas ir iš pasa kultūrininkų laisvai išvykti tojams būna sunku net sa
Toliau jis nurodo, kad lutės rajonai. Gi Šilalės ra
lų tyko užgrobti kas dar į Vakarų kraštus?
vo tėviškę, savo brolius ir
Pernai suolus padirbo,
per antrąjį šių metų ket jone dar blogiau: iš 24 vyrams.
liko. Tiems grobuoniškiems “Kodėl net paprastos tu- seses, tėvus, gimines aplan
šiemet jau reikia taisyti virtį 112 Įmonių, jų tarpe
Gerai bus, jei tą knygą
kolchozų tik vienas turi 5 skaitant po ranka turėsime žygiams pateisinti, imama
kyti?
Valstybės kontrolės ko 49 liaudies ūkio tarybos bičių šeimas.Apsileidę biti
si įrodyti, kad vadinamoj
“Tegul Maskva nuima
misija, patikrinusi 8 rajo- Įmonės, neįvykdė bendro- ninkystėje ir tarybiniai ū- Vandos Sraogienės parašy Prūsijoj iš seno gyveno ra
varžtus,
kurie sunkina Lie
nuose mokyklinių suolų sios produkcijos išleidimo kiai. Juose bitės blogai pri tą Lietuvos istoriją be Mas- sai. Apie tai nušneka ir jų F. Engelsas:
“Dalis valstiečių, tariant tuvos gyventojams laisviau
gamybą ir kokybę, rado, planų. Taigi pirmajame šių žiūrimos, pasenę, prakiurę Ikvos nurodymų ir išleistą sovietitinė enciklopedij a.
į užsienį išvykti—kultūri
kad Biržų, Klaipėdos, Mo- metų pusmetyje 49 liaudies aviliai, nėra būtiniausio Lietuvių Tėvynės Mylėto Ir ... Lietuvos TSR autoriam technišku posakiu, buvo niai mainai savaime susi
lėtų, Raseinių, Telšių ir ūkio tarybos fabrikai bei inventoriaus. Tarybiniuose jų Draugijos.
gal buvo “patarta” apid Ka “išvalyta”, tai yra arba nu darys.
Lietuvos
TSR
istorijoj
Ukmergės rajonų mokyklų gamyklos sužlugdė darbo ūkiuose nėra kam bites pri
raliaučiaus sritį atsargiau varyta nuo žemės, arba nus“Tegul sovietinės įstaigos
suolai buvo gaminami blo- našumo pakėlimo, o 77 Į- žiūrėti, nes nesutvarkytas užtinkame tokį pasisaky kalbėti, ją atskirai nuo kitų tumpta į bežemių valstiečių įsileidžia į Lietuvą užsienio
gi, dauguma jų neatatikda- monės—gaminių savikainos atlyginimas už bitininkų mą:
Lietuvos žemių suminėti. padėtį su viena trobele ir lietuvių literatūros, meno
“Lietuvių liaudie* dai Bet nesiseka... Yla iš maišo daržo gabalu”.
vo nustatytų taisyklių.
sumažinimo užduotis. Vie- darbą. Tuo tarpu pas pas
O tokių lietuvių valstie ir kitus kultūrinius leidinius
Ypač blogai buvo dirbami tinės lengvosios ir maisto kiras kolchoznikus, darbi nos nevedusį jaunikaitį-ber- pati išlenda.
čių sukilimų Karaliaučiaus —kultūriniai mainai savai
suolai Biržų ir Raseinių pramonės šakų fabrikai ninkus ir tarnautojus bičių nelį vaizduoja kaip karį,
Štai tos istorijos autorių srityje būta trijų ir paskuti me plėtosis.
rajonuose. Biržuose paga- dažnai neįvykdo asoitimen- šeimos, palyginti, sparčiai turintį žirgą, balną, kepurę pus. 177 pabariami ano
“Tegul Maskva nuima
nis buvo 1525-1528 m.
minti 1959 metais suolai tinių planų arba išleidžia auga ir yira produktyvios. ir kalaviją prie šalies”.
meto Lietuvos valdovai,
Taigi, Karaliaučiaus sri geležinę uždangą, kui ia
Teisingas pavaizdavimas,
pasirodė jau reikalingi pa- blogus gaminius,
Bitininkai mėgėjai jas auk nes tam jaunikaičiui berne kad jie nesirapino visų lie tis ne tik buvo gyvenama Lietuva yra atskilta nuogrindinio ar vidutinio rePaliečia jis ir statybą ii štai vertina ir prižiūri. Že
tuviškų žemių išvadavimo
Vakarų pasaulio—kultūri
monto.
1 randa, kad ir statybos tres- mės ūkio ministerija orga liui kaip praeityje, taip da iš vokiečių ordino. G ka lietuvių, bet jie savo žemes niai mainai bematant pagy
tai neįvykdė planų; kad nizuoja rajonuose bitinin bar ir tenka grumtis su ra dangi lietuvių žemėse, tai gynė nuo svetimų, ten ruo vės”.
Dči buitinio gyventojų
laiku neužbaigtas nei Garg kų kursus, tačiau dauguma šais ir vokiečiais, tykoju yra Karaliaučiaus srityje, šė sukilimus. Rodos, “tau
Dar galėtume pridėti:
aptarnavimo
ždų silikatinių gaminių kolchozų ir tarybinių ūkių siais ir tykojančiais į jo buvo įsigalėję vokieč i ų tų laisvinotja” Maskva pri
Kodėl sovietinės įstai
(E) Komunistinė spauda kombinatas, nei Klaipėdos į kursus visai nesiunčia bi žemes ir į jo tautos gyvybę. žemvaldžiai ir jie labai valėjo lietuvių tautai pada gos laisvai neįsileidžia į
dažrai nusiskundžia dėl laivų remonto Įmonės di- tininkų . Kolchozai, kurie Bet ne visos lietuvių liau spaudė ir išnaudojo lietu lytas praeityj skriaudas Lietuvą užsienio lietuvių
blogo gyventojų aptarna- želių cechas. Vėžio žings- rūpinasi bitininkyste, gavo dies dainos taip apdainuoja vius valstiečius, šie sukilo atitaisyti ir tą sritį įjungti nekomunistinių laikraščių.
vimo buitinėmis prekėmis, niu rekonstruojami “Triny- gerų pajamų. Pav., Šiaulių tą jaunikaitį-bernelį, o tik prieš okupantus. Apie tai nors ir dabar į Maskvos ad Net carinės Rusijos okupa
ministruojamą sritį—Lietu
šia tema kalbama ir š. m. čių" ir Panevėžio cukraus rajono “Raudonosios vėlia kaip kurios.
štai kas ten parašyta:
vą. Deja, tos pačios knygos cijos metais vien tik Ke
Rašant apie Lietuvos sta
‘“Tiesos” 159 nr-je. Rašoma, fabrikai. Negeriau dėsto- vos” kolchoze praeitais me
leivis turėjo Lietuvoj kelis
“Lietuvių valstiečių gink
kad. “miestuose dabar ne- si ir gamybinių procesų me- tais iš 40 bičių šeimų gauta tutą, prieš virs penketos luoti būriai naikino feoda pus. 207 pasakyta, kad Ru tūkstančius skaitytojų, o
sudaro didelio vargo greit chanizavimas. Iki šiol dau- 40 tūkst. rbl. pajamų. Kiek šimtų metų išleistą, pasa lų dvarus Labguvos, Klai sijai iš seno rūpėjo įsigalėti šiandien ir jam ir kitiems
pasis'ūti drabužį, suremon- gelyje pramonės šakų bei viena bičių šeima davė po kyta, kad tame statute buvo pėdos ir kitos apylinkėse, Baltijos pajūryje, nes Ru demokratiškiems laikr a šsijos imperija geidė turėti
tuoti avalynę ir pan., tai statybose 60', gamvbinin- 45 kg. medaus, nors bity toks posmas:
pagaliau
stipriomis
jėgomis
per jūras tiesioginį susisie čiams ten duiys uždarytos.
“Į Lietuvos statutą pateko
darbų kokybė dar dažnai kų dirba rankiniu būdu. nas buvo nekilnojamas. Pa
patraukė prieš Karaliaučių.
šlubuoja”. Iš to, kad rašo- Per pirmąjį šių metų pus- jamų iš kiekvienos bičių ir toks teisinis paprotys. Karaliaučiaus pirkliai, val kimą su Vakarų valstybė
mis.
Pakalbinkim draugus ir
ma, jog “nesudaro didelio meti liaudies ūkio tarybos ?eimos gauta po 1.030 rbl. Paaiškėjus, jog pavogtas dininkai ir apskritai mies
Kaip
iš
seno,
taip
ir
da

vargo”, tenka susidaryti liko nesumontuota 46 mi- Taigi, vienos bičių šeimos arklys, jautis arba koks ki to turtingieji gyventojai, bar lietuvių liaudies daino kaimynus užsisakyti “Kelei
.ispūdi, kad “vargas” dar jijonų rablių vertės naujų pajamos yra artimos vidu tas tuitas, apvogtasis turė nusigandę revoliucinių val
se apdainuotu ginkluotu vį.” Kaina metams tik $4-00
jo pasikviesti savo kaimy
iki šiol nėra praėjęs, ir kad įrengimų.
stiečių,
apgaulingu
būdu
su

tinės kai-vės pajamoms.
jaunuolių-bernužėlių kareinus ir sekti pėdas. Jeigu
norint pasisiūti drabužį,
Taip atrodo trumpai per
trukdė
jų
kovos
vysty

; vėliu Maskva nepasitiki,
pėtsakai ėjo į kitą sodžių, mąsi”...
TURIME LIETUVOS
tenka gerokai pavargti
žvelgta Maniušio skundų
to
dėl
nor^
ir
dabar
Mas

tai
kito
sodžiaus
gyvento

ISTORIJA
ADMINISTRACIJOS
“O argi gali patenkinti litanija, kuri papildo buiKitam tos knygos pusla- kvos valdomai Lietuvai tų
jai
turėjo
sekti
pėdas
toliau.
PRAŠYMAS
vis dar nedidelė apimtis tin,° gyventojų aptarnaviO jeigu kurio sodžiaus gy pyj pasakyta, kad Lietuvių žemių nepaskyrė, nes anas Dar turime dr. V. Sruo
tokiu svarbių darbų, kaip P10 nesibaigiančius vargus
valstiečių kova Prūsijoje liaudies dainoje apdainuo gienės Lietuvos istorijos ke
“Keleivio” administraci ventojai būtų atsisakę sekti
cheminis drabužių valymas, 11 nusiskundimus,
turėjo nacionalinio pasi jamas bernužėlis tautai nė lis egzempliorius. Tai di
ja prašo mielųjų Keleivio arba užgynę galvijus arba
baldų ir butų remontas pi
priešinimo atspalvį.
džiausia ir visiems supran
ra miręs. Jis budi.
Pokario individualių
prenumeratorių, kurie kei kaip nors kitaip būtų pa
liečių lėšomis, drabužių ir
Apie tą lietuvių valstiečių
Kitą kaitą iš tos knygos tamai parašyta knyga, 947
namų statyba
čia adresus, pranešant nau naikinę pėdas, tai visi tie
trikotažo persisiūvim a s?
ją adresą nepamiršti para- gyventojai solidariai turėjo sukilimo numalšinimą rašė surasim dar daug ko įdo psl. kaina $12. Kainą pakė
(E)
Pokario
metais
tar

Toli giažu ne. Todėl ne
lė leidėjai.
padengti nukentėjus i a m vokiečių sočiai d emokata s maus.
nautojai ir darbininkai Lie- ,»yti ir senojo.

Santykiavimas su Lietuva

nuostabu, kad darbo žmo-

Puslapis penktas
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4 d. socialistinių partijų pro*

gramų revizijos klausimu.

Kas socialistiniam Euro* kos jos tarpe. Sąjūdžio pra
pūs sąjūdžiui šiuo metu yra džioje vienoda ekonominė
būdinga, tai per pastaruo. bei socialinė darbininkų
įsius 20-30 metų vykusios padėtis, vis papildoma iš
{socialdemokratų paitijų re-! visuomenėje vykusio sociavizijos. Visa eilė Europos linio suskirtymo darė darsenųjų socialdemokratų bininkų klasę vienalytę, su
paitijų, kaip Austrijos, V. aiškiai statomais ir nuosek' Vokietijos, Šveicarijos, Da- liai vykdomais klasės užnijos, Olandijos ir Švedijos daviniais.
po ilgų ir kropščių studijų' Technikos pažanga, garado reikalo esminiai pa- mybos procesų pasikeitimai
keisti savo praėjusio šimt- ir jų dirbantiems statomi
mečio antrojoje pusėje su- reikalavimai suskii-stė darrašytas paitines programas, bininkų klasę j atskiras proTų pakeistų programų dau- fesines gi upes su skirtinga
guma jau paskelbta su ko- socialine padėtim visuomementarais ir todėl galima nėję, su pasikeitusiomis
nustatyti svarbiuosius pasi-, nuotaikomis, su pasikeitu
siu darbininkų klasinių už
keitimus.
Europos socialdemokratų davinių supratimu bei jų
partijų programos, surašy atjautimu. Pradžioje įyški
tos praėjusio šimtmečio an skiriamoji linija, skyrusi
troje pusėje, buvo rašomos proletariatą nuo kapitalis
dar ankstyvo kapitalizmo tinės buržuazijos pradėjo
laikotarpyje, kai kapitalis vis labiau užsitrinti. Dar
tinis ūkis buvo visuome- bininkų politiniai laimėjinę suskirstęs

—Maik, ar nežinai liekarstvų nuo kosulio. Aš
pradėjau kosėt.
—Mesk pypkę per tvorą.
—O kam?
—Gal nusikratysi kosulio.
—Tai kam mesti pypkę?
Juk ir plytą mesdamas gali
pasipurtinti.
—Bet plyta nieko nekal
ta, tėve. Kosulį gauni iš
pypkės, o ne iš plytos.
—0 kaip tu tą išfigeriavai, kad kosulys gaunasi iš
pypkės?
—Tą faktą, tėve, yra
nustatę daktarai. Jie Įrodė,
kad tabako dūmai pagim
do plaučiuose vėžį. .
—Maik, aš įūkau pypkę
per daugelį metų, bet ma
nęs dar nebaderiavo joks
vėžys. Kaip aš rokuoju,
tai tabako dūmai net pamačija žmogui, ba nuvaiko
uodus ir sveikesnį orą pada
ro.
—O ar tėvas pagalvojai
kada nors, kodėl uodai bi
josi tabako dūmų?
—Na, kam čia apie tai
galvoti? Bijosi ir dac oi.
—Jie bijosi to dėl, tėve,
kad tabako dūmai yra nuo
dingi. Jeigu palaikysi uo
dą tirštuose tabako dūmuo
se ilgesni laiką, jis pastips.
—Ne,Maiki, aš dar negir
dėjau, kad uodas nuo pyp
kės dūmų kosėtų.
—Uodas, tėve, negali ko
sėt. Jis tik pastimpa, tai
ir viskas. Iš tabako, tėve,
yra daromi nuodai ir kito
kiems vabzdžiams naikinti,
daržovių ir sodų kenkė
jams. Jei galionui vandens
duosi arbatinį šaukštuką
tabako sakų ir paleisi tą
skiedini per purkštuvą, tai
sunaikinsi visokį brudą. O
jeigu nuo tabako sakų
stimpa visokie vabal a i,
tai aišku , kad tabakas yra
nuodas, čiulpdamas savo
pypkę tėvas įtrauki nemaža
to nuodo ir į savo plau
čius. ir dėl to pradedi ko
sėt. Tai pavojingas ženklas,
tėve. Gali gauti vėžį.
—Maiki. tu perdaug ma
nęs negąsdink, ba nuo pyp
kės vistiek neatpratinsi. Aš
dar negii dėjau, kad nuo
rūkymo kas numirtų.
—Numiršta nevienas, tė
ve.
—Nu, tai pasakyk davadlyvai: kas numirė?
—Šiomis dienomis, tėve,
Miami mictse, Floridoj, fe

t

i dvi ryškias1

socialines klases—buržua
deralinis teismas sprendė zijos ir darbininkų, kai
vieną bylą dėi tokios mir i žiauri dirbančiųjų eksploties. Buvo kaltinama didelė Įtacija, jų politinis, ekono
tabako kompanija, kuri ga minis ir socialinis pavergi
mina ir pardavinėja cigare mas svarbiausiu dabininkų
tes. Teisme buvo Įrodyta, klasės uždaviniu statė jo
kad per 30 metų žmogus klasės kovą už jos visokiakasdien surūkydavo po 2 Įriopą išsilaisvinimą, už eir 3 pakelius Lucky Strike jsamos politinės ir ūkinės pacigarečių, kad nuo to rūky i dėties pagrindinį pakeiti
mo jis gavo plaučiuose vėžį mą.
ir 1958 metais mirė. Prisie
Kovai pasiiuošiusios va
i.... n 11
kusiųjų Teismas, K.UI1U
narių patys buvo cigarečių dovauti buvo socialistų par
rūkytojai, pripažino, kad tijos. Jos buvo proletariato
kovos organizacijos, savo
tas Miami miesto gyvento programas
jas mirė iš tikrųjų nuo
plaučių vėžio, ir kad tą vė sizmo teorija
ma kovos
žio ligą jo plaučiuose pa
socializmo idea
gimdė cigarečių dūmai. Va grindusios
lo Įgyvendinimą .
dinasi, pripažinta, kad šia
Darbininkų klasės prie
me atsitikime tabakas buvo
žmogžudys. Tačiau cigare šų eilėje socialistinis sąjū
čių kompanija pripažinta dis tuomet laikė ne tik ka
nekalta, nes jos gudrūs ad pitalistų klasę, bet ir jai
vokatai įrodė, kad vėžys talkininkavusias kapitalis
to žmogaus plaučiuose buvo tinių valstybių vyriausybes,
pastebėtas dar 1956 metais, i daugumoje atsitikimų su
kuomet tabako žalingumas ® jais iš vieno ėjusią bažnyrūkytojams dar nebuvo ži ; čią. Darbininkų klasės kova
nomas, to dėl ir ta cigarečių į iš karto įgavo ne tik ekono
kompanija negalėjusi žino miniai socialistinį, bet ir po
litinį pobūdį,, kova prieš
ti, kad ji nuodijo žmones.
—O kodėl nieko apie tai politines despotijas už de
mokratinės santvarkos įgy
nerašė gazietos, Maiki?
—Rašė, tėve, bet nevisos. vendinimą.
Dvidešimtojo šimtmečio
Žinių agentui os nevisada
siuntinėja laikraščiams to pradžia ir ypač pirmojo bei
kius pranešimus, kurie gali antiojo pasaulinių karų įvy
pakenkti stambiam bizniui. kiai, sąlygoję sparčią tech
Aš skaičiau tą žinią Hart nikos pažangą, didelius
fordo dienrašty; ji buvo darbininkų laimėjimus po
parašyta specialaus to dien litiniame, ūkiškame ir so
raščio korespondento. Pa cialiniame gyvenime, iš es
naši byla buvo spiendžiama mės pakeitė kapitalistinės
ir Pittsburghe, kur tabako santvarkos pobūdį ir pirmo
kompanija taip pat buvo je eilėje pakeitė darbinin
kaltinama dėl žmogaus mir kų padėtį visuomenėje. Iš
ties nuo rūkymo. Panašus vergų jie virto laisvi ir ak
buvo ir teismo sprendimas: tyvūs visuomenės gyvenimo
cigaretės kaltos, bet tabako dalyviai visose jo srityse,
kompanija, kuri jas gami siekdami pakeisti dabartinę
kapitalistinę santvarką so
na,—nekalta.
cialistine
ir jau ne tik jėgos
—Nebijok, vaike, aš nuo
pypkės dūmų nenumirsiu. pagelba.
Čia norėčiau paminėti tų
Aš ne uodas, žemaitiškas
pasikeitimų
bent svai beskraujas vėžio nebijo.
—Pasitaiko, tėve, ir že niuosius.
maičiui suklupti. Anais me Pasikeitė darbininkų kla
tais Brooklyne mirė Kun sės kovos priemonės, pasi
drotas, žemaitis kaip ąžuo liekant pačiai klasių kovai.
las. Mirė nuo plaučių vėžio. Kai sąjūdžio pradžioje
—Maiki, tu perdaug ma streikas buvo veikliausias
me gąsdini... Gudbai.
kovos ginklas, dabar jį at
stoja, darbininkų sąjūdžiui
sustiprėjus, derybos su kla
Pakalbinkim draugus ir sės priešu ir kolektyvi
nės su juo sutartys.

demokratijos

pradu

Viršuje Bruce Hunter iš Cambridge, Mass., Olimpijos
varžybose 100 metrų nuplaukęs per 56.6 sekundes.
Apačioje Wiiirud Urselman iš Voketijos 200 metru
nuplaukusi per 2 min. 52 sek.—naujas rekordas.

langas tarp šių dviejų kraš
tų. Daugiau kaip trys ket
virčiai Kanados gyventojų
gyvena šimto mylių atstu
me nuo sienos.
Kanados pasienyje esąs
miestas Rock Island, prie
Vermonto valstybės sienos,
yra tipiškas Kanados pasie
nio miestelis. Jame yra bi
blioteka, kurioje dirbanti
bibliotekininkė pereina sie
ną kiekvieną kartą, kai tik
eina iš savo įstaigos į kny
gų sandėlį. Be to, name yra
miegamas kambarys, kur
lovoje galima gulėti padė
jus galvą Kanadoje ir kojas
Amerikoje.
Tokie reiškiniai sutinka
mi daugelyje vietų pagal
4000 mylių ilgio sieną ir
daugelis kanadiečių jaučia
si turį visas amerikiečio
teises ir privilegijas. Kai
kuriose vietovėse jie iš tikį-ųjų šias teises turi. Miltown miesto New Brunschwicko valstybės žmonės
naudoja tą pati vandens ap
rūpinimą ir klubus, kaip ir
Miltown miesto', Maine
valstybės, žmonės. Tarp Ga
lais ir St. Stephen vietiniai
piliečiai nuolat keliauja iš
Kanados į Ameriką ir at
gal per tarptautinį tiltą, nes
šie abu miestai iš tikro yra
vienas.

grindžiant, jau nebe tik po
litinį visuomenės gyvenimą
įtakojo, vis plačiau vystant
American Council
dirbančiųjų socialinį apiūi
__________________
pinimą—ir ne tik savosios
klasės reikalui.
KUO JIE DŽIAUGIASI
Kai sustiprėjęs darbinin Pasaulyje, padalintame už tarptautinio tilto, trupukų sąjūdis privertė ir tiky pagal tautines ir ideologi- tį daugiau, kaip vienos my“Vilnies” Nr 170 vienas
bines organizacijas
organizacijas keisti
keisti nes kryptis, neapginkluoto-, lios atstume. Tokiai kelio- jos redaktorių S. J. Jokubsavo santykius su darbinin- ,mjs jAV-ių sienomis žmo- nei nereikia paso nei bet ka štai kuo džiaugiasi:
kų klase; kai patikrinę sau nės dažnai netiki.
.kokių dokumentų. Leistina
Kad Los Angeles mieste
politines teises demokrati- j pagai šimtus mylių ilgio pinigų suma tokiai trumpai “visos buržuazinių nacionanėje santvarkoje darbinin- sienog tarp Meksikos ir A- kelionei irgi yra pakanka- ]įstn organizacijos” į “minGI VUW CUVVV v uo XX aiAronui
ĮF T1 IK ^1 54 i 1 ė* 117Yi\7— TTiS
>D
rMnnci rl'o
J
ineilK-LKs ir VUK.SUII1V1U& my- «»«.
lingėj, Iiuriicipw} pučo
xagi poiitimo-sociaimio gyilgio Urp Kanados irt “Keliaukit Į užsienį už iybų Lietuvos dvidešimtyerixlin0 , (;a*yv'al’^—s^PreJo Amerikos nėra įstatytos nė centus i” parašyta ant gat- mėtį” tesurinko 48 asmenis;
vių tramvajų plakatų. Kiek- kad “ nepasisekė buržuavienas gali įmesti dešimt ziniams nacionalistams ir
’ .<
— —r
centų i dėžutę EI Paso New Yorke su antikomunis.
orenaęs na tarptau- kraštų iš tikrųjų egzistoja. tramvajuje ir važiuoti sau tinę demonstracija”, kuriotmiosohdaramo pajutimo, Netsieninių sustiprinimų j Meksiką. Ši kelionė, be je lietuvių tedalyvavę tik

Neapginkluotosios sienos

a

iki visai žmonijai

statomų nėra

abejo, yra‘pigiausia kelionė 10; kad “Čikagoje iš anti-

uzdavmių supratimo ir iki Sakysime, jūs esate EI j užsienį pasaulyje. Daugu- komunistinio mitingo taip
žmonijai
bendrų idealų paso mieste, Texas valsty- mai keliautoju, kasdien va- pat išėjo tik pišššš”; kad
statymo.
, .. . . bėję, ir nutariat skubiai žinėjančių iš' EI Paso į Cievelande Lietuvių radijo
Ta milžiniška daibininkų keliauti į Meksiką, esančią Meksika, tai atrdo nieko klubas subankrutino. radisąjudzio pažanga kapitahs-------------------------nepaprasto.
ijo išlaikymą ir 400 dolerių
tinėje visuomenėje politi
Vokietijo. SD Partija
Mek?jkos
muiti. skolos atidavė privačiam
Meksikos pusėje muitinio, ūkinio bei socialinio yra proto laisve* partija, ninVac
Stempuziui;
,
. ninkas kartais atidžiai per- asmeniui
, . .. .. —
A J.
. _
,
gyvenimo srityse, kartu su yra žmonių ,bendruomene,
keliautoj lagamiU, kad 18 VetU.V!? Bend.™ome■spartėjančia mokslo bei kun, būdama įvairaus »,L.o
tikę- 0 kartafc tjk u v o a per neg cenįro informacijos ve
technikos pažanga, pribren- jimo ir pažiūrų, siejama tlamvaju Tramvaju5
dėjo pareigų pasitraukė
vadino reikalą ir galimybę bendrų moralinių pagrindų ži a
tiudad' Juarez jaunosios kartos atstovas ir
eiti prie esminio visuome ir bendrų pohtm.ų siekimų.
1
s
jo vieton pakviestas į pen
nės persitvarkyfno iš kapi 2. žmonių bendruomenes
siją išėjęs Vladas BraziuT i--t.™pagrindai
Judej.mas per JAV-.ų- . lis; kad “padoresnis jaunitalistinės į socialistinę, kas
6avo rėžtu stato prieš so
tLkiai
Lietuvos
Visoms tautoms privalo- ana os slea? yia
t
......... —......
..... ~ “laisvinimo
..... ......... v ”
cialdemokratines partijas ma bendra, teisinė tarptau- *lcPaP1^stįs' S1 siena pnes |);znįu nesj<iomi, eina j
visą eilę naujų spręstinų tinė santvarka. Visos tau-ltai’. kaį-^.V onoJ1 klnlJa mokslą, kuria gyvenimą Aproblemų.
tos turi lvgias teises į gero- įgrobė Tibetą ir tuo su- menkoje.
................................
O pašlemėkams
♦ * *
vę. Atsilikusios tautos tu- artino savo sienas su Ku —saliūnai, automobili a i,
pat. ilgiausia merginos”.
Antroje pranešimo daly ri teisę pretenduoti i kitų s!Ja’
siena
tarp
dviejų
kraštų.
je drg. S. Kairys plačiau iš- tautų solidarumą bei
Ji tęsiasi nuo vieno vande
'■yškino Vakarų Vokietijos gelbą.
nyno ligi kito, milžiniškas Laikas geriausias gydytojas.
Demokratijoje turi būti
socialdemokratų partij o s
paskutiniajame suvažiavi pagrindas visų tautų susi
me priimtos programos pa tvarkymui. Socialdemokra
9)
tija yra prieš betkurią dikgrindus.
1. Socializmo pagrindai tatūrąar autoritetinį režimą.
Laikydamas žmogų visų Ji yra prieš komunizmą,
savo siekimų tikslu, socia nes komunizmas negerbia
Mirtų kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis
lizmas siekia sukulti ben žmogaus, jį pavergia. So
druomenę, kurioje kiekvie cializmas gali būti įgyven bus išleistas prieš Naujus Metus ir pasiųstas visiems jį
nas žmogus galėtų laisvai dintas tik demokratinėje užsisakiusiems. Jau laikas jį užsisakyti.
vystyti savo asmenybę, at santvarkoje.
Kalendoriuje, kaip kasmet, bus įvairių skaitymų,,
Bendruomenėje visumos eilių, informacijų, juokų, naudingu patarimų, bus tautiški
sakingai dalyvaud amas
bendruomenės politiniame, reikalas yra viršesnis už vardai ir plati kalendorinė dalis.
ūkiniame ir kultūriniame pavienio asmens reikalą.
Dėi pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir
Kapitalistinė visuome n ė
gyvenime.
ypač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
Laisvė, teisingumas, solida gresia asmens socialiniam
rumas—yra pagrindini a i saugumui ir asmens laisvei; na kaina parduoti nebegalime. Šiais metais turėjome nuo-,
dėl kalendoriaus kainos žemumo. Todėl pranešasocializmo siekimai, kiek dėl to socialdemokratija
vieną socialistą įpareigoją. siekia naujos ūkio ir sočia- me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus
Demokratinis socializmas linės santvarkos.
Kaina 75 rentai
R-dllId IJ LCHldl
yra grindžiamas krikščio Laisvė ir demokratija
Kas Kalendorių jau užsisakė, ir pamokėjo tiems jis
niškąja etika, humanizmu tik tuomet bus išsaugotos,
ir klasikine filosofija: jis kai vis daugiau žmonių įsi- bus pasiųstas senąja kaina.
neskelbia jokių galutinių sąmonins jų reikšmę, virs
Užsakymus ir pinigus prašome siusti šiuo adresu:
tiesų ir gerbia kiekvieną tikrais demokratais. Dėl
“KELEIVIS”
kaimynus užsisakyti “Kelei
Pasikeitė darbininkų kla religinį įsitikinimą bei pa- to vi a būtinas jos tinkamas
636 E. Broadway------ :------ South Boston 27, Mass.
sės kovos stuktūra, jos pa saulėžiūra iš pagarbos žmo- auklėjimas,
j
(Bus daugiau)
i
vį.’’ Kaina metams tik $4.00 dėtis visuomenėje ir nuotai* gui.
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Tik prieš 40 metų

Rugpiūčio 26 <L sukako rų, bet jų didesnė negu
40 metų, kai Įsigaliojo vyrų dalis savo teise nepaJungtinių Amerikos Vals- sinaudoja. Tai labai peiktitybių konstitucijos pakeiti-, nas dalykas.
A. SVEIKAS
mas, kuriuo moterims buvo
Dar palyginti labai ne
suteikta lygi su vyrais bal-, daug motetų tėra atskirų
savimo teisė, šiandien sta- valstijų seimeliuose ir JAV
čiai sunku pagalvoti, kad atstovų rūmų ir senate. Ir tas
tik prieš 40 metų šiame suprantama jau vien dėl to,
(Tęsinys*
krašte ir tamsiausias vyras kad jos daug vėliau tepra
turėjo teisę dalyvauti rin dėjo politika domėtis, jų
Tik po kelių dienų Juozui leido aplankyti žmoną li
kimuose, o išmintingiausia, tarpe dar mažiau tėra tam
goninėje. Bet mažai paguodos buvo iš to aplankymo.
net aukštuosius mokslus tinkamai pasiruošusių as
Ona karščiavo ir jos kalboje mažai sąmonės tebuvo. Gal
! baigusi moteris tos teisės menų, bet neabejotina, kad
va karščiu degė. Lūpos atrodė sodrios, bet patinusios ir
neturėjo. Bet taip buvo ir ateityje ir šitoj srityje mobe jokio stamantrumo. Kalboje ji judino tas lūpas, bet
! taip tebėra dar vienoj kitoj terys vaidins didesnį vaid
lyg ne savo. Ir iš jų ėjo dusli kalba, tarpais beprasmiška.
l valstybėj, daugiausia labai menį, jų atstovių—Įstatymų
Ona pažino savo vyrą, jam užėjus, bet tuojau jos mintys
i atsilikusioj, bet tos teisės leidėjų skaičius bus daug
ir kalba nuklydo i pašalius ir Į dausas. Juozas ne juokais Mary Downey iš New Bri
moterys dar iki šiol neišsi- didesnis.
išsigando. Jis tik glostė Onos gležną ranką, kurioje nebu tam. Conn„ grižo aplankiu koyojo tokioj kultūringoj
O-tė
vo jokio raumenų tamprumo. Ir Juozą apėmė liūdnas si savo sūnų Kinijos kalė. Šveicarijoj.
jausmas, tarsi jų bendias gy venimas diltų ir tirptų tos jime. Jos sūnų kinai komu , Ir Amerikoj moterys taip
AČIŪ UŽ DOVANĄ
rankos silpnume. Priėjusi slaugė palietė jo petį ir ji lyg nistai apkaltino šnipinėji Į lengvai negavo balsavimo
mu ir nubaudė kalėti iki
teisės. Moterys daug jėgų
iš miego prikėlė.
mirties. Ten sėdi kalėjime
išeikvojo,
kol tos teisės su-1 Gerbiamoji administracija,
—Laikas ligonę palikti ramybėje,—slaugė tylomis ir Richard Fecteau iš Lynn,
laukė. Atskirose valstijose' Atsiprašau, kad pratęsiu
jam pasakė.
Mass.. bet jo aplankyti ne
moterys jau seniau buvo prenumeratą gerokai pasi
Juozas nuėjo pasikalbėti su daktaru, bet daktaras leido.
gavusios teisę balsuoti, pir vėlinusi.
buvo užimtas ir jam prisiėjo ilgai laukti. Jis sėdėjo ligo
Esu labai dėkinga Ke
mosios gavo 1869 m.,
ninės koridoriuje vienišas ir prislėgtas.
Wyoming valstijos moterys. leivio
administracijai už
—Kas dabar bus?—svarstė.—Ar Ona išgyvens? Ką TIKTAI VIENAS ŽODIS
Amerikos kongresas mo- brangia dovaną, kuri susijis darys, jei ji neišgyvens? . .
terų balsavimo teisės suly- deda iš dviejų knygų, paginimo su vyrais Įstatymą rašytų Kipro Bielinio—DieŠiurpas ji sukrėtė. Ir vėl vylėsi, kad išgyvens, pa Tiktai vienas žodis,
priėmė 1919 m. liepos 4 d., nojant ir 1905 Metai. Tai
sveiks ir vėl viskas sugris i Įprastas vėžes. Kitaip negali Vienas širdyje—
bet kad tas kongreso nuta- yra labai Įdomios, labai
būti. Juk būtų baisiai neteisinga sugriauti gyvenimą, kai Kur gegužy sodas
rimas taptų konstitucijos reikalingos knygos, kurias
jo pagerinimui tiek daug pastangų sudėta. Ir sugriauti Tartum lelija.
papildymu, reikėjo gauti patariu Įsigyti kievienam
tokiu bereikšmu Įvykiu. Viskas dėl kvailų kopėčių . . . Kur dangus toks grynas
36 valstijų ratifikavimą. Iki lietuviui. Labai dėkoju miIr kodėl Ona taip smarkiai susirgo dėl to nelemto kopė Liepos vidury,
1920 m. vasaros tą padarė nėtų knygų autoriui P.
čių nugriuvimo? Jis pats yra kritęs daržinėje nuo balkio Kur toks melsvas linas,
35 valstijos. Kilo sunkus Kiprui Bieliniui už tokių
ir kelis kaltus krito iš medžio, kur aukštumas buvo di Melsvas pamary.
klausimas, kaip surasti 36- vertingų knygų parašymą,
desnis. Tiesą, jis gerokai buvo tada apsidaužęs, bet ne Ir šermukšniai spaly
ją. Pagaliau pavyko išju- (E. Ambroze tas knygas
sirgo ir nekarščiavo. Tai kodėl Ona? Pagaliau ji pašau Tokie kruvini,
■ dinti Tennessee valstiją, gavo už naujų Keleivio
kė pas daktarą. Daktaras- nurodė, kad ligonei pavojus Ir klevų lapeliai
i kad ji dar karštą rugpiūčio prenumeratorių suradymą.
dar nepraėjo, bet jie turi vilčių, kad ligonė išgys. Visos Šviesiai geltoni.
mėnesį sušauktų savo sei- Red.)
mėlį. Sušaukė ir tik vieno
Kadangi minėtose knygokomplikacijos susidarė dėl išsimetimo.
Kur dvasia geroji
balso dauguma minėtą kon se autorius aprašo lietuviu
—Tai kodėl ji man nepasakė, kad laukė kūdikio?— Eina per laukus—
greso nutarimą patvirtino, buitį, jųjų vargus, jų kovas,
garsiai nusiskundė Juozas.
Laimina artoją,
ir tuo būdu konstitucijos pa- ir laimėjimus Lietuvai e—To tai aš nežinau.—šyptelėjo daktaras ir pridėjo: Derlių ir namus.
pildymas įsigaliojo.
sant caristinės Rusij o s
—Moterys dažnai mėgsta nuslėpti kurj laiką.
Stasy* Pilka
Šiandien moterų balsuo- priespaudoj, laikotar p y j
Dabar Juozui paaiškėjo ligonės karščiavimas ir sun
tojų yra daugiau negu vy- nuo 1856 metų iki 1905 m.
kus susirgimas. Ir ji apėmė dvigubas apmaudas dėl ne- J
__________________ "
tai būčiau labai dėkinga
lemto Įvykio. Atrodė nors tu trenk tą savo durną galvą ; MOTERYS GALĖTŲ
gerbiamam
Kiprui Bieliniui,
GRAŽI TURISTĖ
Į sieną. Nesugebėjo suprasti ir nepagalvojo Onai sudary VISKĄ NUBALSUOTI
jei jis parašytų trečią tomą
ti geresnę apsaugą . . .
savo atsiminimų, apimanti
Statistika rodo, kad lap
laikotarpį nuo 1905 metu
Parėjus namo jam viskas atrodė svetima. Tačiau nu
. iki 1945 metų, nes jis yra
ėjęs Į krautuvę. Juozas pamažu Įsitraukė Į darbą. Kuo il kričio mėnesio 8 d. rinki
muose
teisę
balsuoti
turės
;
nepavaduojamas liudiningiau dirbo, tuo labiau dilo apstulpimas ir blaivėjo galva.
minėto laikotarpio, ir be
Ėmė šalčiau galvoti. Svarstė pats su savimi susidariusią apie 109 mil. JAV piliečių.
Tame
skaičiuje
moterų
56.1
šališkas
rašytojas.
būklę:
Su aukšta pagarba,
—Daktaras sako, jog yra vilčių, kad Ona pasveiks. mil. Tuo būdu moterų, tu
rinčių teisę balsuoti, yra
Elena Ambrose
Vėl viskas susitvarkys. Tuo taipu Onos liga daug kaštuos. apie tris su puse milionų
Tik pajamos iš krautuvės ir sutaupos galės padengti iš daugiau negu vyrų.
laidas. O sutaupos irgi iš krautuvės.
MOTERIMS UŽDRAUDĖ
Vadinasi, jei visos JAV
Ir staiga krautuvė jam pasidarė vėl gera ir maloni, moterys eitų balsuoti, tai
NEŠIOTI KELNES
kaip seniau. Tik kopėčių vaizdo jis negalėjo pakęsti ii jos išrinktų tuos asmenis,
išnešė jas Į kiemą. Dirbo krautuvėje, tvarkėsi beveik per kuriuos norėtų. Bet jų di
Kadena (Japonijo) ka
rinės
stovyklos viršininkas,
desnis
procentas
nebalsuo

naktį ir tik palyčiu kiek numigo.
pastebėjo, kad amerikietės
Ona taisėsi iš lėto. Buvo kiek atsigavusi, bet liga vėl ja, negu vyrų.
(karių žmonos ir tarnauto
susikomplikavo. Kaištyje besaičiodama arba sapnuoda
jos) nešioja tokius drabu
ma, ji dažnai matė Lietuvos vaizdus. Štai karštame va
UŽMUŠĖ VYRĄ?
žius, kurie “mažai bepa
saros dienovidyje jie visi griebia šieną ir skuba, kad lie
lieka vietos Įsivaizdavi
tus neužeitų: štai rugiapiūtė, ir ji Ona, dar maža būda
mui”, uždraudė joms vie
ma, tempia, velka pėdas Į gubas; karštis nežmoniškas ir
šose vietose nešioti trum
Joan Backer iš Valley Cotprakaitas čiurkle varva jai per veidą. Ji greit nubėgs
pas ir ilgas viršutines kel
tage, N. Y.. grįžo iš Itali
prie šaltinio ir atsigulusi ant pilvo gers gaivinantį šaltą
nes.
jos, kar ji važinėjosi kaip
vandenį. Niekur, o niekur taip gardžiai negalima atsi
Neblogai būtų, jei ne vien
“Miss American
Tourist
geni, kaip tam šaltinėlyje . . . Tačiau šaltinis dingsta ii
tik
karinių stovyklų mote
1960.”
rys būtų paragintos nešioti
tamsi sieną jai uždengia kelią . . . Slaugė jai paduoda
jų lyti gražinančius, o ne
gelti, bet vanduo drungnas ir neskanus.
PIRMOSIOS MOTERYS žaluojančius drabužius.
—Leisk mane prie šaltinio,—Ona sako slaugei lietu
viškai, bet ši tik šypsosi ir ją ramina, kad nerėkautų.
Jungtinėse Amer i k o s
Karščiui sumažėjus, Ona ėmė sapnuoti rudens vaizNAMAS BE DURŲ
Valstybėse pirmoji moteris
Jurgis per karą gerai uždirbo savo kiaulių ūkyje. Ir
gydytojo diplomą ga v o
(E) TokĮ “stebuklą” su
1845 metais, o dantų gydypo karo kuri laiką juo dar vertėsi, bet paskui viską iš
rado ne kas kitas, bet Masjo 1865 m.
pardavė ir išleido Peter’Į atgal Į Georgia. Operacija PePirmoji lietuvė gydytoja į kyoje leidžiamas laikraštis
ter’io veido randų visai neprašalino, bet išvaizdą pataisė.
Jungtinėse
Amerikos Val ' “Izvestija”. Pasak ją, tas
Po operacijos palikusios žymės atrodė lyg sužeidimų lie
stybėse buvo Johana Bal- “stebuklas” yra pačioj Maskanos. O tuojau po karo tas teikė jam išdidumo.
trušaitienė, gydytojo diplo kvoj Kutuzuvo prospekte.
Jurgis tebegyveno savo ūkyje, kurį gerokai aptvarkė. John Hallal lavonas buvo
mą gavusi 1896 m. Balti Ten buvo rastas naujas na
Tačiau neatrodė, kad jis tuo ūkiu verstųsi. Pikti liežuviai rastas netoli Burrilville, R. morės medicinos kolegijoj. mas be duru. Mat, archi
tvirtino, kad jis kitimuose “munšainą” verda ir gerus pi I. Jo žmona buvo suimta ir
Prmoji moteris advokato tektas pamiršo plane nu
nigus daro. Važiuoti Lietuvon kol kas jis nesiruošė. Jo kaltinama dalyvavusi vyro praktika pradėjo veistis matyti duris, o statyba ten
nas diibo krautuvėje ir svainis mokėjo jam neblogą at nužudymo sąmoksle, bet už
vyksta pagal planą: Nėra
1888 m. Iowa valstijoje.
$5,000
užstato
iki
teismo
lyginimą. Bet savo ateičiai jis turėjo planus. Taupė pini
Pirmoji lietuvė advokate plane durų, tai ir nereikia,
ra Zuzana Puišiūtė-šal- Ir į tą namą buvo galima
gus ir rengėsi siekti mokslo. Kai gaus karo bonusą, va paleista. I tą bylą įtrauktas
ienė, kuri teisės mokslus ieiti pro skylę. Įdomiausia,
žiuos į Valparaiso universitetą, kur galima patekti ir ne ir James McParlin , kuris
prisipažino, jog “meilės tri į Bostono universitete baigė kad visa eilė namų tikrinibaigus aukštesnės mokyklos.
kampis” privedęs prie kri
1921 m. ir šiandien verčiasi mo komisijų namą pripaži(Bus daugiau)
minalo.
advokato praktika Bostone. I po tinkamu gyventi.

(Skiriu a. a. broliui Vincui Iešmantai).
Tu taip nelauktai, netikėtai
Iš šio pasaulio išėjai.
Dar vakar vakare iš lėto
Šypsojaisi ir pasakei:

Kiek daug darbų dar reik nudirbti—
Rytojus bus brandi piūtis—
Anksti reik kelti ir neužmiršti,
Kad pareiga mūs’ ateities.

AMERIKONKA

O tamsią naktį šrdį tavo
Pakirto giltinės dalgė.
O broli brangus, broli mano,
Kodėl mus palikai, kodėl?

Tremties vargai, tremties kartybė
Pakirto tau jėgas pergreit.
Ilsėkis, broli, Amžinybėj,
Lai Viešpats atilsį suteiks . . .

Sesuo

Jadvyga Gražulienė

-rYra du būdai susidaryti gerą
Kam sunkenybės atima novardą: būti giriamam gerų ' r3» tas mažai tenuveikia,
žmonių ir būti puolamam piktų. *
Huter

Geresnis pirmas būdas, nes to
sulaukus seks ir antrasis.
C. C. Colton

Pakalbinkim draugus ir
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metam* tik $4.00

■sdz^3.voocc.^eeooeM<>c^30Qi3Qe9eeeeoeoeoQeeaoc

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
LIETUVA RUDO. Stepono Kairio
labai vaizdžiai ir įdomiai parašvti
atsiminimai, kaip Ijetuva kėlėsi
iš miego. geriaus’a dovana kiek
viena proga. gražiais kietais vir
šeliais. Pieslruota. 416 puslapiu,
didelio formato. Kaina__ _ $5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $.3.50

DIENOJANT. “knvgnešin karaliaus”
sūnaus Kipro Rielinio idomūs atsi
minimai, 464 psl.. kaina.... $6.00

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų
<1939-1945) ”žrašai.

Pirmoji

da

lis 453 psl. Kaina .................... $4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
menės santvaika ir kodėl ji dar
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.
Kaina .......................................... $6.00
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
ŽVILGSNIS I PRAE’TT. K. žui« «liškio meistriškas aprašymas, kaip
domūs atsiminimai, 477 nsl.. kai
karui einant priė galo tūkstančiai
na ....................................... $5.00.
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

1905 METAI. Kioro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslanisi

PASAULIO

TJETIVTU

ŽINYNAS

narnos “ Anicetas Simutis. daugv- SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
apie lietuvius visame pasaulv.

464 psl. Kaina ........................

$6.50

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori

nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
LIETUVIŲ DAINOS AMFRIKOTE.
miją. Kaina ............................. $2.25
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
liškai duotas k'ekvienos 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.
MAŽOJT LIETUVA. parašė M. Gim LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA.
butienė. .1. Gimbutas. J. I.ingis. J.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
Balys ir J. Žilevičius, 326 n«L.
Amerikos lietuviams, 144 pusla
kaina .......................................... $5.00.
pių. Kaina ................................. $1.00

LENGVAS RŪDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
trijose dalyse, kiekviena dalis po
dedantiems
angliškai
mokvtis.
$2, ara visos 3 dalys............ $6.00
duoda ištarimą, angliškus nelikai,
bėjimus. Kaina ................... 55 Cnt.
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
MARLBOROT’OTJ'S TJTPUAN1AN
M. Michelsonienė, 250 ivairių lietu_
viškų ir kitų tautų valgių receptų,
SELF-TAT’GHT. M. Inkmnė. tre
nks vadovėlis Petuvin kalbos mo
132 puslapiai, kaina................... $1.25

kytis angliškai kalbančiam. 14<
psl., kaina

$1.25 POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo
M. Valadkos parašyta knyga, 250
puslapio. Kaina........................... $2.50
SOCIALIZMO

............................

DEMOKRATINIO

PRADAI. Populiari* ir naudinga

knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................... 50c.

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
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 SŪNCS. Andriaus Valucko romanas iš 193S 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 320
psl. Kaina................................ $3.00.
SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, fiauNEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va’u«jausiemis žiniomis papildyta tuo
ko romėno antroji dalis, 426 pus
klausimu knygutė. Kaina..* 25 Cnt.
lapiai. Kaina ............................ $4.00
LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS. Jo SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
meninių formų nlėtoiimosi navrinrašė E. Vandervelde, vertė Vardū_
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
nas. Kaina............................ 25 Cnt.
ga su daujrvbe paveikslų, gerame
z popieriuje. Kaina .................... $8.50 TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
Parašė ' Leonas Bliumas. Trumpas
ST-AURUO.TU TAKELIU, K. B.
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir ’š Amerikos lietuvių gyve .IUOZAS STALINAS, Z arba kaip
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00
Kaukazo išponis buvo pasidaręs
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

TIKRA TEISYBE APTE SOVIETU
RUSTJA, arba komunistų diktatū

ra faktu šviesoje. Trumna bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika,
labai daug informacijų, 96 nsl.

Kaina ....................................

NEPRIKLAUSOMOS

50 Cnt.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................ 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATŲ
IJETUVOS LIETUVOS
PARTIJOS PROGRAMINES GAI.

PINTGAT, nara«ė Jon-s Karys, la

RES, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.
popiera. Kaina ........................ $5.00 VLIK0 GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
AR ROMOS POPIEŽIUS VRA KRT.
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00
bai daug paveikslų, 2-55 psl. gera

STAIJS VIETTN’NKAS? Parašė
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
pažinti. Kaina ..................... $1.20
seniausių laikų iki Lietuvos ne

MILŽINO PA UNKSME. Ralio Sruo
jos trijomška istorijos kronika. 73

nsl- didelio formato, perą poniera, kaina....................................... $2.50
KODE!. Aš NETIRTŲ t DIEVĄ*
Atvira nuomonė, įdomūs argumen

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

priklausomybės galo 1795 metais.
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius,
kaina ......................................... $10.00

ALTORIŲ SESELY. V. Futino-Mykolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės.
Visos trys dalys įrištos į vieną
knygą, kieti viršai, 031 puslapis.
Kaina ... .*•*••• •••••••• $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS
636 E. Broaduray

--------$--------

$o. Boston, Maaa.

Nr 36, Rugsėjo
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Ligi šiol Laisvės Varpas
buvo girdimas kiekvieną
Visų akys yra nukreiptos
Spalio 9 d. 5 vai. vak. Praeitą trečiadienį mus sekmadienį 8-9 vai. ryte iš
į didžiulius vendenynų plo
tus, kurie supa Ameriką net Piliečių Klubo koncertų sa ■aplankė Zigmas Jankaus radijo stoties WK0X tik
iš trijų pusių. Jau ir šian lėj būs Lietuvių Bendruo kas iš Filadelfijos. Jis Bos AM bangomis 1190 kilocidien pavyzdžiui Oxnard, menės Apylinkės banketas, tone sustojo vykdamas į klų. Kai kas nusiskųsdavo,
Cal. naudojasi sūroku, bet kuriame be gerų užkaudžių Lawrencą savo senų draugų kad Bostone ir Cambridge
išvalytu požemio rezervua ir malonių vaišių, bus gra ir pažįstamų aplankyti. tomis bangomis silpnai gir
rų vandeniu ir jo 1,000 ga ži programa. Ją atliks vien Mat, jis iš Lietuvos 1904 m. dima minėtoji radijo stotis.
lionų tekainoja 20 centų tik jaunimas. Banketui va gale atvažiavo į Lawrencą, To dėl Laisvės Varpo vado
(Daugumoje Amerikos mie- dovaus stud. Romas Brič- čia gyveno iki 1922 m. ir vybė pasirūpino, kad nuo
stų mokama nuo 10 iki 80 kus* šokiams gros jaunimo uoliai dalyvavo lietuvių vi rugsėjo 4 d. visą rugsėjo
centų už tūkstantį galionų).!mėgiamas orkestras, meni- suomenėj veikloj, o vėliau mėnesį Laisvės Varpas bus
Bet Oxnard vanduo nėra'nėj programoj dalyvaus 0- išsikėlė į Filadelfiją. Po perduodamas iš tos pačios
toks sūrus. Jlame druskos (nos Ivaškienės tautinių šo ilgų metų jis panorėjo ap radijo stoties tuo pačiu
yra kelis kartūs mažiau negu kių pačių jaunesniųjų gru- lankyti tą vietą, kur pra laiku AM bangomis 1190
jūros vandeny, to dėl ir pė, ateitininkų ir skautų leido gražias jaunystės die kilociklų ir FM bangomis
105.7 megaciklų. Kas turi
druskos iš jo pašalinimas jaunimas irgi atliks savo nas.
te
radijo aparatus FM ban
tekaštuoja daug mažiau ne dalį, be to, prisidės lituanis Z. Jankauskas ir Filadel
tikos ir parapijinės mo fijoje apsigyvenęs tuoj ki gomis, klausykitės jomis ir
gu iš jūros vandens.
bo į visokius darbus, kurie praneškite Laisvės Varpo
Kai kurios privatinės pra kyklos mokiniai.
vadovybei (47 Banks St.,
monės pavyzdžiui WestingVaišės bus prie atskirų lietuvių visuomenei buvo Brockton 18, Mass., tel.
house Electric, Bethlehem stalų iš 10 asmenų. Bilietus svarbūs.
ir kt bendrovės leidžia di iš anksto galima užsisakyti Jis didelis lietuviškos JU-7209), kaip girdėjote
delius pinigus, ieškodamos O. Ivaškienės baldų krau spaudos mėgėjas ir rėmė FM bangomis, palyginus su
pigesnių būdų druskai iš tuvėj arba tel.AN-8-4618 ir jas, senas daugelio laikaš- AM bangomis. Tokie prane
jūros vandens pašalinti. AN-87885. Įžangos auka čių bendradarbis, seniau ne šimai yra labai reikalingi
Manoma, kad jei tas išlai 2.50 dol. Kadangi Bendruo mažai ir Keleiviui rašęs ir ir svarbūs, nes FM bangos
das būtų galima sumažinti menė yra visų lietuvių or dabar dar karts nuo karto paimtos tik mėginimui. Jei
pasirodys, kad nedaug kas
iki $1 tūkstančiui galionų ganizacija ir ji rūpinasi vi šį tą parašąs.
(dabar tas kaštuoja ma sų lietuvių kultūriniais rei Jis labai domisi Ameri jomis klauso, tai jų bus
žiausia $1.75), tai per 15 kalais bei lietuvybės išlai kos lietuvių istorija ir susi atsisakyta. Laisvės Varpo
metų 11,000 vietovių pigiau kymu, to dėl maloniai kvie rūpinęs, kad ją kas nors j perdavimas FM bangomis
bus valyti jūros vandenį, ne čiami visi tautiečiai jau parašytų. Sako, ir Tėvynės ■ pakelia Laisvės Varpo šiMylėtojų Draugijai reikėjo : laidas.
gu jį vamzdžiais pumpuoti dabar banketui ruoštis.
leisti ne Lietuvos vietovių
iš tolimų atstumų.
aprašymą, o Amerikos lie Adv. A. Young gins bylas
Ateityje mūsų troškulį
patenkins tik vandenynai. PARENGIMŲ KALENDORIUS tuvių istoriją. Jis su dideliu ir Aukščiausiame teisme
susidomėjimu vartė Kelei
Rugsėjo 25 a. Moterų legio vio pirmųjų metų numerius,
Adv. Anthony Young
DAR NEATVAŽIAVO
nierių banketas Lietuvių Pilie rasdamas ten ir savo pavar
gavo
leidimą ginti bylas ir
čių Draugijos maž. salėj.
dę minint, nes jau tada Aukščiausiame JAV Teis
Pereitame numery buvo
•
buvo į visuomenini vežimą me Washingtone. Rugpiū
me pranešę, kad iš Lietuvos Spalo 9 d. L. Bendruomenės įsikinkęs.
atvažiavo komunistų eks banketas Lietuvių Piliečių Dr- Z. Jankauskas jau eina čio 30 d. jis tose pareigose
prisaikdintas.
kursija. Vėliau paaiškėjo, jos didžiojoj salėj.
75-sius
metus,
bet
fiziškai
V
0*4 4-o
a
A *• ov
oi_
j\avi
va &uua
m
ir dvasiškai atrodo kur kas
važiuos, kas ir kada, vėliau Spalio 16 d. Pabaltijo Moterų jaunesnis.
Grįžo dr. G. Stapulionienė
paaiškės.
Klubo banketas Lietuvių Pil.
Mums buvo labai malonu
Dr-jos didž. salėje.
su šiuo Amerikos lietuvių
Dantų gydytoja G. Sta•
senosios kartos įdomiu ir i pulionienė grįžo iš atostogų,
Spalio 23 d. BALF’o banketas dar energingu veikėju pa kurias praleido savo vasar
KNYGOS JAUNIMU!
Lietuvių Piliečių Draugijos di sikalbėti.
namyj Cape Cod.
Jei
jaunas nepamėgs džiojoj salėj.
Atsisveikindamas jis ne
•
pamiršo Maikio ir tėvo—
knygos, jis jos neskaitys ir
Spalio
30
d.
Skautų
Tėvų
Ko

uaugęs. Todėl tėvai turi
paliko jiem dovanų, kad Apsigyveno Bostone
parūpinti vaikams ko dau miteto banketas Lietuvių Pilie tėvas galėtų pas Zacirka
Pokariniu laikų ateivis,
žau lietuviškų knygų. Pirk čių Draugijos didž. salėj.
nueiti, o Maikis mokslą
•
Keleivio
skaitytojas Juozas
dami vaikams dovanas, vi
tęsti.
Lapkričio
6
d.
Sandaros
Mo

i Gumas, virš 10 metų išgysuomet atsiminkite knygą ir
tą dovanokite. Keleivio ad terų Klubo banketas Lietuvių Paviduliavimas gyvena visad ivenęs Lewistone, Me., atsiministracijoje galite gauti Piliečių Draugijos maž. salėje. su meile, tik nevisad miršta j kėlė į So. Bostoną, Sako,
•
! Lewistone ilgu, nes ten lie
šias jaunimui tinkamas kny
su ja.
Lapkričio
13
d.
So.
Bostono
Rochefoucault
gas:
tuvių mažai beliko.
Bendruomenės vakarienė

kur sausros metu uždrau

Lankėsi Z. Jankauskas

džia laistyti pieveles, vėliau
gal reikės dar labiau tą
reikalą varžyti.
Be galo daug gėlo van
dens sugadina į upes lei
džiami iš kanalizacijos ne
švarumai. Ir tą galima uždausti, bet šitų priemonių
nepakaks, nes gyvenimas
rodo, kad juo žmogus kultūringesnis, tuo jis daugiau
ir vandens reikalingas. Tai
gi, gyventojų skaičiui dau
gėjant ir kutūrai kylant ir
vandens suvartojimas as
mens reikalams bus žymiai
didesnis.
O iš antros pusės vis di
A. Giedrius, aukš. mokykloj Montrealio Lie ^5gi3giSĮ£S&S%i
dėjanti pramonė taip pat PASAKĖČIOS,
knygoje yra 37 gražios pasa tuvių Dramos Teatras vaidina
daugiau vandens reikalinga. kėčios. 175 psl., kaina $2.00 “Milžino paunksmėje.” Rengia
Atsiminkime, kad vienas DVYNUKĖS, N. Butkienės a- Laisvės Varpas.
aliuminio fabrikas reika pysakaitės vaikams, 34 psl.,
•
lauja vandens 22 milionų kaina .......................... $1.001 Lapkričio 20 d. Lituanistikos
SINDBADO NUO
galionų vienam jame dir JŪRININKO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai nokyklos banketas Lietuvių
bančiam asmeniui.
jaunimui,
108 psl., kai Piliečių Draugijos didž. salėje.
Ar šiaip ar taip, bet aiš na .............................. $2.00
•
ku, kad dabartinių gėlo NAKTYS KARALIŠKI UOSE. Liu Lapkričio 27 d. Žalgirio mū
do Dovydėno apysaka. 168 psL
vandens šaltinių nepakaks, kaina .......................................... $2.00 šio 550 metų sukakties minėji
KARVELIAI. Aloyzo Ba
o naujų taip pat daug ne MĖLYNI
rono apysakaitės vaikams, 69 psl- mas Lietuvių Piliečių Draugijos
padarysi.
kaina .......................................... $1.50. didžiojoje salėje, rengia ALTo

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
(Licensed fcy INTOURIST)

PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JŪSŲ DRAUGAMS IR
GIMINĖMS Į BET KURIĄ SSSR DALI
Siuntiniai Apdrausti
•
Pristatymas Garantuotas
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA
Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius

MŪSŲ SKYRIUS:
Tel. PR 3-0979
PASSAIC, N. J.
211 Monroe Street
Tel. VI 1-5355
DETROIT, MICH.
7300 Michigan Avė.
Tel. PL 6-C766
WATERBURY, CONN. 6 John Street
Tel. DA 4-4401
PHILADELPHIA 41, Pa. 4925 Old YORK Rd.
Tel. RE 2-7163
SPRINGFIELD, MASS. 1716 Main St.
428 Springfield Avė.,
Tel. BI 3-1797
NEWARK 3, N. J.
39 Second Avenue
Tel. AL 4-5456
NEW YORK 3, N. Y.
Tel. DI 5-8808
600 Sutter Avenue
BROOKLYN 7, N. Y.
2222 W. Chicago Avė.
Tel. BR 8-6966
CHICAGO 22, ILL.
2683 W. 14th Street
CLEVELAND 13, Ohio
Tel. TO 1-1068
Tel MU 4-4619
99 Main Street
PATERSON 1, N. J.
126 4th Street
Tel. FO 3-8669
LAKEWOOD, N. J.
VINELAND. N. J.
We<?t Landis Avė. (Greek Orthodoz Building)
1015 East Carson St.
Tel. HU 1-2760
PITTSBURGH 3, Pa.
174 Millbury Street
Tel. SW 8-2868
VVORCESTER, Mass.
6 Day Street
TaL LO 2-1446
NEW HAVEN, Conn.
Tel. TR 3-1666
9350 Jos. Campau
HAMTRAMCK, Mich.
Tel. FI 6-1671
SAN FRANCISCO, Cal. 2076 Sutter Street
GRAND RAPIDS, MICH. 414 Scribner Avė N. W. Tel. GL 8-2556
arba GL 8-2006
Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniai*, iettadieniais
ir sekmadieniai*

a

$2400 Vasario 16gimnazijai

Geriau girdėsime
laisvės varpą

VIETINES ŽINIOS

Pritruksime vandens
Galvoje turiu ne vandenį
bendrai, bet gėlą vandenį,
kurį mes galime gerti, nes,
kaip žinome, jūrų vanduo
yra mums perdaug sūrus ir
jo gerti, druskos nepašalinę,
negalime.
Bet ir apie gėlą vandenį,
sakysite, neverta kalbėti,
nes juk tiek upių, ežerų tu
rime, taip kaip čia gali
mums geriamojo vandens
pritrūkti. O vis dėlto tai yra
faktas ir dėl jo atitinkamos
įstaigos jau ne šiandien
galvą laužo.
Šiuo metu Amerikoj jau
yra 180 milionų gyventojų,
po 20 metų tas skaičius bus
netoli pustrečio šimto * mi
lionų. Nė vienas žmogus
negali būti negėręs, o iš
kur gauti vandens tam spar
čiai didėjančiam gyventojų
skaičiui?
Įstaiga, kurios žinioj yra
visi gėlieji vandens, skai
čiuoja, kad šiuo metu per
dieną galima gauti 515 bi
lionų tinkamo gerti van
dens, bet kol kas jo tesuvartojama 312 bilionų. Ta
pati įstaiga skaičiuoja, kad
po 20 metų jau bus suvar
tojama kasdien 597 bilionai
galionų. Taigi bus reikalin
ga 82 bilionų galionų van
dens daugiau negu jo turė
sime. Iš kur jo gausime?
Šiek tiek galime jo su
taupyti, uždraudus jį be
saiko eikvoti. Ir šiandien
jau 1,000 vietovių apriboja
vandens suvartojimą, daug
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Gruodžio 2 d. 8:30 vai. vak.
Jordan Hali Prudencijos Bičkie- į
nės koncertas. Rengia Pabaltiečių Draugija.

•
Vasario 5 d. Lietuvių Radijo
Korp. talentų popietis Lietuvių
Pil. Dr-jos didž. salėj.

•
Vasario 19 d. Lietuvos nepri
klausomybės sukakties minėji
mas So. Bostono akėt. mokyklo
je. Renga ALT skyrius.
Naujas notaras

Gubernatorius p a skyrė
buvusį Vilniaus advokatą
Antaną Juknevičių Notary
Public. Naujo notaro rašti
nės adresas: 1672 Dorchest
er Avė., Dorchester, Mass.
Telefonas VA 8-4144. Ten
pat A. Juknevičius turi “re
al estate0 ir draudimo įs
taigą.

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

Pranešame Moterims ir vyrams, kas
turi galvos odos nepagydomą ligą:
Votis, šašus, Pleiskanas, Plaukų slin
kimą, Niežėjimą, Lietuviškoj vaisti
nėj gaunami vaistai IŠGYDO 100%.
Vyresnio amžiaus atgaunama jauny
stės plaukų spalva. Jeigu tie vais
tai neišgydytų, pinigai grąžinami at
gal. Patyrę tų vaistų gerumą, pa
tarkite
giminėms,
kaimynams ir
pažįstamiems.
Pagal užsakymą prisiunčiame paštu
apdėtu mokesčiu. Vaistams siunti
mui giminėms duodame didelę nuo
laida. Tie vaistai gaunami tik LIE
TUVIŠKOJ VAISTINĖJ,
2458 W. 69th Street. Chicago 29. 111.

TRUKŽOLĖS

Kipro Bielinio “Dienojant”, kaina $6.00.

I
I

~

MIELI AMERIKOS LIETUVIAI!
į

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje f
Jungta lietuvius bendram lietuviškam damai, auidėja
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dešimčiai
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą,
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimaa atei
čiai.
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.
SLA apdrauda—SAUGL NELIEČIAMA ir NEPRARAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus 1M
gilios senatvės.
Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko*
lonljose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS
307 Weit 30th Street,

Zabičiai ir Simonavitiai
rugpiūčio 27 d. laiške rašo,
kad tebevažinėjasi Pacifiko
Ponas “V.” palieka skai
pakrantėj, bet po kelių die tytojui spręsti, kuri moteris
nų pasileisią Floridos link. yra kultūringesnė — ar ta.
kuri jam į ranką pabučiavo,
ar
ta kita, kuri bučiavusiąją
IŠMINTINGO ŽMOGAUS
ranką moterį išbarė?
PATARIMAI
Mums atrodo, kad šita
Jungtinių Amerikos Val me “bučiavimo biznyje”
stybių nepriklausomy b ė s dalyvavo trys asmenys: budokumento projekto auto čiutoja, bučiuotasis ir pik
rius, tretysis prezidentas ta liudininkė. Todėl reikėjo
Thomas Jefferson viename ir klausimą statyti, kuris iš
laiške savo draugui duoda trijų dalyvių pasirodė kultokius patarimus, kuriuos ir tūringesnis. Ką manai, p.
jis pats visuomet stengęsis V? Kad lengviau būtų su
gauti atsakymą, galime pri
vykdyti :
1. Neatidėliok ryt dienai minti, kad kun. Prunskis
to, ką gali šiandien atlikti. vieną kartą pasakojo, kaip
2. Neprašyk kitų to, ką jam Dominikonų respubli
koj universiteto profesorius,
pats pajėgi padalyti.
3. Neišleisk pinigų, kol jų tik spėjęs pažinti jame ku
nigą, pastvėrė ir pabučiavo
neuždirbai.
4. Nepirk nieko kas ne į ranką. Kunigui Prunskiui
reikalinga tik dėl to, kad visas tas įvykis, kaip ir p.
V., atrodė labai kultūringas
pigu.
reikalas.
5. Puikybė mums dau
giau kenkia, negu alkis,
troškulys ar šaltis.
Bičių motina per dieną pa
6. Niekas niekada nesis deda apie 1,500 kiaušinėlių.
kundė dėl to, kari mažai
valgė ir kalbėjo.
7. Niekas nepriklu, kas
DĖMESIO VISIEMS
dirbama su noru.

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7209

nuo 8 iki 9 vai. ryto

~

Jau pasuko Floridos link

“■
—Na, tu besarmatė! Vyrui
rankų bučiuoji!
“Kurios elgesys kultūringesnis, lai sprendžia pats skaityto
jas.“

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS
47 Banks St.

Naujosios Anglijos Lietum)
Kultūrinė Radio Programa
VKOX. 319"* kik eiklių
Franrngham, Mass.
Sekmadieniai

•

Šiomis dienomis suėjo 8
(Atkelta iš 2-o psl.)
metai, kai Bostone Įsisteigė
būrelis Nr. 120 Vasario 16 aišku, tai buvo neįprastas elge
gimnazijos mokiniui išlai sys. Tačiau supratau jį kaip pa
kyti. Būrelio nariai kas mė- garbų ir padėkų už širdinga p<>nesį moka po 1 dolerį. Perjkalbį.
tuos 8 metus iš narių su- “Bet- štai, tų sekundę pro
rinkta ir gimnazijai į Vo mus praeina viena mūsiškių
kietiją pasiųsta daugiau turisčių ir tai pamačiusi rikte,
lėja:
kaip 2400 dolerių.

Trukžolių šaknis
nuo patrūkimo, po
krūtine skaudėji
mo,
palengvina atKipro Bielinio “Penktieji
kosėjimą, suteikia
metai” , kaina $6.00.
prakaitavimų
ir
priduoda geresnį
apetitą. Svaras
Jas galite gauti ir Kelei
$8.00.
vio administ’ acijoje:
Laukinių žemuogių Lapai
636 Broad wav,
nuo kruvino viduriavimo, nak
Kn«<<»n 27.
tinių prakaitavimų, gydo užsisenėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.
PAKOVODAMI NAMAI
Mes nesiunčiam per C. O. D.
Floridoje, 3 šeimų
apartamentinis
namas su atskirais kambariais, {gra
Alexander’s
žioje vietoje, gerame stovyje, priei
nama kaina. Rašykit:
395
Broadwav
P. O. BOX 1876
South Boston 27, Mass.
St. Petersburg, Fla.
(40

LAISVĖS VARPAS

skyrius.

APŽVALGA

New York 1, N. Y.

Lankydamiesi Montrealyje nepraleiskite progos užeiti i 1
D. L. K. VYTAUTO KLUBĄ — 2161 St. Catherine St. East. j

kuriame atsigaivinsite pasirinktais gėrimais, susipažinsite
su vietos lietuviais ir tuo pačiu paremsite virš 50 METŲ vei
kiančią lietuvišką užeigą. Maloniai kviečiame!
Užeiga atidara kiekvieną dieną nuo 1 vai. iki vėlybos
nakties.
Klubo Valdyba

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
9 Laiškams antgalvių
9 Programų ar plakatų
9 Bet kokiai pramogai biletų
9 Draugijoms įstatų ar blankų
“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

Nr S6, Rugrtjo 7, 1960
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LIETUVIU TAUTOS S V E N T E S MIHE JI M A S
Į CHORO PAGERBIMĄ
Ateinant} sekmadie n į,
rugsėjo 11 d. visi traukiame
į Bostono Lietuvių Mišraus
Choro pagerbimą, kuris
vyks Romuvos parke, Claremont Avė., Brocktone. Tą
pagerbimą rengia Laisvės
Varpas, tačiau iš tikrųjų ji
yra visų Naujosios Anglijo?
lietuvių, kuriems komp. J
Gaidelio vadovaujamas an
kščiau vyrų choi-as. o dabai
jau mišrus choras tiek dauf
yra pasitarnavęs. Ne tik pa
tys vykime, bet taip pat
kitus raginkime kuo gau
siausiai pagerbime dalvvauti.
Šis pagerbimas išsiskirs
iš kitų tuo, kad tai bus ne
atskiro asmens, bet giupės
pagerbimas už taip reika
lingą mūsų visuomenei dar
bą.
Pagerbimas vyks tokia
tvarka: 1 1 Nuo vidudienio
iki 4 vai. po pietų lietuviš
koji muzika iš specialiai
paraoštų juostų. 2) 4 vai.
.po pietų pats pagerbimas ir
choro atžvmėjimas (sveiki
nimai, Onos Ivaškienės
sambūrio atliekami tauti
niai šokiai, pagerbiamojo
choro atliekamos dainos,
kitų chorų dainos, jei jie
galės dalyvauti.) 3) Nuo 5
vai. p. p. iigi 9 vai. vakaro
šokiai, kuriems gros F. Smi
to vadovaujamas geras or
kestras. 4) Nuo 9 vai va
karo iki vidurnakčio šokiai
pagal plokštelių muziką.
5) Įvairus valgių ir gėri
mų bufetas, kuris veiks nuo
vidurdienio iki vidurnak
čio.
Šiame pagerbime laukia
ma ne tik nuolatinių gegu
žinių lankytojų, bet taip
pat visų visuomenininkų ir
kultūrininkų, organizacijų
atstovų, o ypač tų, kuriems
choras padėdavo rengti įvairias šventes, minėjimus
ir t. t., atlikdamas meninę
programą.
Koresp.

SLA 43 kp. susirinkimas

Lituanistinė mokykla
pradeda darbą

Įvyks š. m. rugsėjo 10 d. 7 vai. vak. So. Boston High School salėje* Kalbės Lietuvos pasiuntinybės
Washington, D. C., patarėjas min. Br. St BAČK1S ir Lietuvos gar. Konsulas adv. A. 0. SHALLNA.
Dainuos Bostono Liet. Mišrus choras vad. komp. J. GAIDELIO. Solistai: Irena MICKŪNIENE ir Sta*
sys LIEPAS.
MINĖJIMĄ RENGIA IR VISUS LIETUVIUS KVIEČIA DALYVAUTI ALT. S. SKYRIUS.

Mokyklos vedėjas prane
ša:
PARDUODAMI NAMAI
KAS NOKI CI.RC NAMU?
šeštadienj, rugsėjo 10 d., Grįžę dr. M. Gimbutienė
RADIJO PROGRAMA
9 vai. lyto Bostono Litua
Dorchesteryje 11 kamb., 3 vonios,
-------------.
i Dorch. St. Marks 3 šeimų 3 garo
karštas vanduo, aliejau^ šildymas,
Prcnito osvoito ie fnro l'steam) šild.tuvai. baltos virtuves.
Seniausia
Lietuvių
Radijo
nistinė Mokykla pradeda
Praeitą savaitę 1S LU1O- , Įtjealas su įvažiavimu, nuomos $200
- • x
... . naujas stogas, garažas 3 mašinom,
dvyliktus mokslo metus, pos grižo dr. Marija Gim— i men. Nesveikatos deiiai parduoda. *i ograma Naujoj Anglijoj puikiam stovy tuoj pat galima gy® *
*
mas pildai.
iš stoties
WLYN,
1360 ki- nuomoti
ventL Tinka
<iideleiapart.
šeinttiMirus
’ arbasavi’8‘
šv. Petro liet. parapijos baž U
gražioj vietoj
2 s>^«
šeimų
....
4 mažus
butienė, kur ji mokslo rei Dorchestery
i/orvuv.-' v r v grazjvi
>
•*«« ',,
,
.
’
su
garažu.
Šildytu
.;i
ir
visi
įrengiJOClklų,
Veikia
Sekmadie

garažu,
šildytu'
;i
JOClklų,
nyčioj bus pamaldos. Tos kalais išbuvo 2 mėnesiu.
i
niai
mai modemiš* iau.-i. šiemet
Šiemet nudažy• •
i .on ;i •
_ i j'MISIS MUO 1*30 IKI
VhL C11G*
pamaldos sykiu bus skirtos
Dr. M. Gimbutienė toj ta.-, D1AŽ4LS įnioV ėjimas.
ir Valykla
Tautos Šventės minėjimui’ kelionėj studijavo jos rašo pasDidelis pasirinkimas visokių namų ną. Perduodama Z Vėliausių Siuvykla
(Custom Tailor Shop & Cleaner)
ir mokylos darbo pradžiai. mam veikalui reikaligą
A. Jukreviėr. ir Br. Mikorį
pasaulinių žinių santrauka
LIETUVIS SAVININKAS
Bay \iew Kraity
ir
komentarai,
muzika,
dai

Po pamaldų visi mokiniai archeologinę medžiagą, da 1672 Doicnesler
392
W. Broadway, So. Bestos
.nt.,
nos*
ir
Magdutės
pasaka.
inksis i tas pačias klases, lyvavo Maskvoje taiptauTeL:AV S-4114
Telef. AN 8-2125
turiose mokėsi praeitais tiniame orientologų (rytų ------------------------ ---------- Biznio reikalais kreiptis į
h ATIDARA ŠEŠTADIENIAIS ir
^KASDIEN PO 5 VAL. VAKARO
mokslo metais. Klasėse jie kraštų žinovų) kongrese,
parduodu baldus
Baltic Florists gėlių ir dova- Pasirinkimas gatavų drabužių,
vyr. kelnių ir kostiumų
užtraks apie pusę valandos kuriame buvo apie 2,000 Pigiai pardiodu baldus (furniture): nų krautuvę, 502 E. Broadlovą,
dvi
komodėle.'.
2
staius,
4
kė-j.
Sav. Gedus Puodžius
ir po to galės grįžti namo, atstovų iš įvairiausių kraš des. Teirautis darbo dienomis po 5
So. Bostone. Telefones mokytojai tuiės savo tų, bet nebuvo iš Kinijos. vai. vakaro
nas AN 8-0489. Ten gauna10 Burrill Place, III -as aukštas
• -p- , i.,-„
pirmąjį posėdį. Tą dieną
Dr. M. Gimbutienė, be So. Boston 2Ma s.
<37 mas ir Keleivis.
•»
caip pat bus priimami mo kelių valstybių šioj “gele
j GR 9-1805 ir AN 8-9304
kiniai į pirmąjį mokyklos žinės uždangos” pusėj, ap
• Dengiame Stogus
skyrių. Prašome visus tėvus lankė Bulgariją, Rumuni
SIUNTINIAI I LIETUVĄ
.įtvesti į mokyklą tą dieną ją, Vengiają, Lenkiją, So
Ir Taisome Juos
IR I KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
ie tik vaikus į pirmą sky- vietų Sąjungą ir 3 dienas
ŽVYRU ir SMALA TAISOM
Kviečiame visus naudotis greitu
Taisome, šingeliuojame, den
ių, bet ir visus tuos vaikus, praleido Vilniuje.
patarnavimu patikimos įstaigos
giame
aliuminijum ir dažo
kurie yra mokyklinio am
me
iš
lauko
sienas.
Pristatymas garantuotas
žiaus ir kurie dėl kokių
Sandaros susirinkimas
Free Estimates
Siuntiniai apdrausti
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO
nors priežasčių ligi šiol mo
,
Du broliai lietuviai
Sandaros
7
kuopos
narių
kyklos nelankė. Bus pri
{Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokiu daiktų pigio- J Į Charles ir Peter Kislauskai
imami mokiniai į visus sky pirmasis po atostogų susi mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti J Į
darha
riežtuku
nuo
už
stuka.
Siunčiame
su
Inturisto
leidimu
‘
J
**
rinkimas
bus
sekmadienį,
rius.
Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
Ta pačia proga mokyklos rugsėjo 18 d. 2 vai. po pietų
vadovybė primena, kad nuosavoj salėj (124 F St). ’
KAIP TIK JI IMS»
toji mokykla dirba tik vie Susirnkime bus praneši į General Parcel & Travel Co., Ine
The Baltic Fuel Co.
ną dieną per savaitę ir to mai apie Sandaros seimą
}359 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040
dabar pristato aliejų
dėl to nepakanka. Lietu Pittsburghe ir aptartas atei
visame Bostone
višku auklėjimu ir mokymu nančios žiemos darbų pla• žemos kainos
įstaiga
atdara:
!
nae
Visi nariai kviečiami Kasdien 9 A.JV. 6 P. M.
turime rupiu viS V lai—pu - i
• 24 valandų aptarnavimas.
moj eilėj tėvai savo šeimo-: dalyvauti.
i šeštadieniais S A. M. - 4 P. M.
• 20 metų patyrimas su alie
Kuopos Valdyba
se. Kalbėkime su savo vai
jaus krosnimis
kais tik lietuviškai ir žiū
• Darome visus įrengimus
Lankysis Bostone
rėkime, kad jie neįgytų
• Veltui išvalome ir aptar
blogo tarimo—vadinamojo: Petro _Martinkau> duktė
naujame ”bumeriūs.**
akcento. Jei kas is vaikų jš GamtsrilIe> Ohio, rug- TAUPYK DAUG 5 $ $ $ JGSŲ KURO IŠLAIDOSE
Apšildymas Juras bus pigesnis,
tokj akcentų yra įgavęs, jį
12 d_ atvyks ; Bostoną Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
ie? šiais metais šauksite
kai įrengtą su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku
galima ištaisyti, jeigu šei ir išbus čia savaitę
BALTIC FUEL CO.
UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
moje tuo dalyku bus rūpi Ta proga norėtų susitikti
GR 9-5590
namasi.
su senais pažįstamais iš
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
Taip pat visi tėvai yra Akron, Ohio, ypač su Wei
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ
♦
prašomi teigiamai vertinti berių šeima ir jų dukra Ge♦
i
Apsidrausk
lietuvių jaunimo organiza nevieve.
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
•
NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ
cijas, ypač tokias, kurios Maggie Martinkus Wawrin
aptarnavimas visiems mūsų reguliarissavo veikloj vartoja lietuvių
Draudžiame nuo polio, viso
P. O Box 374
kiems aliejinio kuro kostumieriams
kalbą, ir rūpinasi tautiniu
kių kitokių ligų ir nuo nelai
Garretsville, Ohio
auklėjimu. Taipgi gražu,
mių, (ugnis, audra ir kt.) ..
Visais insurance reikalais
kad daugumas mūsų moky
Šalta vasara
45
DORSET
ST,
DORCHESTER
kreiptis:
klinio jaunimo jungiasi į
Naktį,
Sekmadieniais
ir
šven

choras, tautinių šokių gru Vasara eina į galą. Bos
BRONIS KONTRIM
GE 6-1204
tadieniais ŠAUKIT
pę ir teatro kolektyvą, nes tono padangėj ji iki šiol
Jnstice
of thel’eace—Constable
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
598
E. Broadvay
buvo
šalta.
Nė
10
dienų
pagrindų.
visa tai padeda lietuviškam
So.
Boston
27, Mass.
temperatūra
nebuvo
paki

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
auklėjimui.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
Pamokos Lituanistinė j lusi iki 90 ir aukščiau laips
mokykloje vyks kas šešta nių. aukščiausia temperatū
dienį nuo 9 ligi 1 vai. Ne- ra buvo rugpiūčio 29 d.—
spėjusieji atvesti vaikų į 93 laipsniai.
f Dažau ir Taisau į
mokyklą ragsėjo 10 d. pra
► Namus iš lauko ir viduje. *
šomi tai padalyti artimiau
DARBAS RIŠYKLOJE
► Lipdau popierius ir taisau-*
sią šeštadienį.
J
viską, ką pataisyti reikia.
*
Lietuviška Ti kra Vaistine
Knygryšykloje reikalingos moterys.

ninkui įkainuotas tik $6,51*0. Kreip
tis 74 We.-t Cottage, Dorchester 25,
Mass., telefonas Hl 5-2337.

{ užčiauptą bumą musės ne
įlėks.

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

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

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

!

FORTŪNA FUEL CO.

SLA 43 kuopos pirmasis
šio rudens susirinkimas bu?
trečiadienį, rugsėjo 14 d.
7:30 vai. vak. Lietuvių Pi
liečiu Dr—jos patalpose.
Jame kuopos delegatai,
dalyvavę SLA deimantinia
me seime, padarys praneši
mu?. Visiems nariams rei
Darbas popiet nuo 5 iki 10 vai. vak.
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
kalinga žinoti savo organi Milžiniškoms statyboms Kreiptis j Mr. Rose
ceptus ir turime vinus gatavus vaistus.
zacijos seimo nutarimus, te
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
kelias atvira*
BAY STATE BINDERY
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną, ir vai
dėl visi kviečiami susirinki
51 MELCHER STREET
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų
me dalyvauti. Jame galėsi Jau buvo rašyta, kad 150 (Prie So. Station) So. Bostone •
Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
i
Sav- Emanuel L. Rosengard, B- S.. Reg. Pharm.,
te ir mokesčius sumokėti.
milionų Prudential bendro
i 382a W- BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON,
vės statyba sulaikyta dėl
Sekr. Juozas Lekys
PRANEŠIMAS
i
Telefonas AN 8-6020
teisinu klausimų neaiškumų.
Praeitą savaitę Mass. sena- Globė Parcel Service, • Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius. Ir sekmad
Kultūros Klubo
as išsprendė, gubernatorius kurios vedėjas yra J. Adosusirinkimas
□asirašė Įstatymą ir dabar
•i— -i
x x v
i-1 moni*, praneša siuntėjams,
Bostono Lietuvių Kultū a milžiniška statyba galės kad
d!desnis kie.
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA
ki dar
NAUJOJOJ ANGLIJOJ
ros Klubas ir ateityje susi būti tęsiama.
rinkimus turės kiekvieno „ Baigtas n administracijos kainįraU’egu iki šiol, irjo3
GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
mene rio ketvirtąjį šeštadie įanJ? < Ivį a.enter* P*16 bus parduodamos savikaina
390 West Broadvvay, So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764
ni Tarptautinio Instituto Scoilay aikštes statybos /-orjntie,j raižs „.tikrinti
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
klausimas.
Tai
vėl
100
miliS?"
‘
JKL?
.,
"
5
patalpose.
kitas Rusijos valdomas sritis.
xxv
1 • • pirkimo sąskaitas), nes sj
Pirmasis sus irinkimas onų vertes statyba, kūnai
š naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
g parduodam, i SSSR muitą amnoka siuntėjas.
bus ragsėjo 24 d. Dabai Mass. valstybe skina 50 miVAISTUS. MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIRKTI
klubo pirmininku yra inž. lionų dolerių, išleisdama Drebju
MCSŲ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!
paskolos bonų lakštus.
,p gju* bQdu fiuntėjams
Iš toliau šių-kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daikdr. Jurgis Gimbutas.
ų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,
šitos statybos aišku, pa- sita
d
glaid Gali. oranešime
Jums. kiek kainuoja persiuntimas.
Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
skatins ir kitas, to dėl žino- ma p<rinkti įvairių viln0.
Atsiuntė sveikinimą
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel_
vai spėja kad jų verte gali niy FraJanOj toftos medžia. ria dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
ii Washingtono
siekti 400 milionų dolenų.
rt impiiams medJ„ 22 svarų siuntinius
IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIUKAI
ita|iškkų kiAdv. Anthony Young Kiekvienas gali suprasti, kų „J
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
jr ,oyom9 „3^1, iau ja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
atsiuntė sveikinimu iš Wa- tas reiškia Bostono miestui. „
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimam.
šitas statybas įvy kdžius,
ir kt
shingtono, kur jis buvo iš
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., kely irtadieniaia nuo
v • vai. ryto iki 7 tai. vak. ir šeštadieniai* nuo S ryto iki 2 vai. po pietų.
vykęs dalyvauti JAV Ad Bostono vidui 10 veidas zv-i
VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS
miai
pasikeis.
1
(Skelb.)
(-)
vokatų Dr-jo? konvenojjnj

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2—4 ir 6—8
Sekmadieniais ir šventadieniais
pagal susitarimą
aaaae
u
e t—
_J
-493 v oram uis <w«ki

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mass.

į Tel. AN 8^2712 arba BI 4-9013

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

534 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS

8-2805

Dr. J. L. Pasakantis i
‘ Dr. Amelia E. Rodd
OPTOMETRISTAI
I VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
t Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

R The Apothecary

►
£
Ž
£
*
*

AN

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

Naudoju tik geriausią
medžiagą.
JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Avė.
Dorchester, Mass.
Tel. €0 5-5854

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

T fVTVVVVTV VVVVTTVVT

Charles J. Kay
LIETUVIS
Plumbing—Heating—Gks—Oil

{ Gazo šilimą permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839

Ketvirtis & Co.

►i
►►
k

kk

—JEWELERS—
Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai
Elektros Prietaisai

►
’

Rūpestingai taisome laikrodžius,
žiedus, papuašalus

»
i

379 W. BROADVVAY

12 MT. VERNON STREET

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

DORCHESTER 25, MASS. J

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
s'YčlOJE įvyksta pamaldos lie
uviams protestantams. Pamal
las laiko teologas A. JŪRĖ
NAS.
A. Jurėnas yra Harvard*
universiteto doktorantas ir ver
«’i šv. Rasta i lietuvių kalba.
•oooeoeoooooeoMgoooeaooM

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

j

i
Stiklas langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

