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Amerikos Valstybės Pradeda
Naują Ūkio Bendradarbiavimą
Bogotos Konferencijoj Sutarta Plėsti Bendradarbiavimų
Tarp Valstybių Taip, Kad Ne Tik Pramonininkai ir
Pirkliai iš to Turėtų Naudos; Pradžiai Amerika
Skyrė $500,000,000 Kaimynams Remti.

.
Amerikos valstybių ūkio
Iš Kongo šį pirmadienį Chruščiovas Negales
Gelžkelio
Streikas
.
p
•>
.
konferencija
Bogotos mieatėjo pranešimas, kad tos
Apleisti
Manhattano
Jau rasioaige s^e sutarė platų ūkišką plarespublikos parlamentas ir
--------ną, kurs bus taip vykdomas,
vėl pasisakęs už Lumumbos
Sovietų djktatorius Niki
Pennsylvania geležinke- kad iš ūkio kėlimo nauda
vyriausybę, prieš šalies pre
lio linijos streikas jau pasi- eitų ne tik pramonininkams
zidentą Kasavabu. Bet kiek ta Chruščiov atvyksta į New Į
E. Ker' eiienės fo-oįrra’i.ia
Yorką
rugsėjo
19
d.
Amerit
vėlesnis pranešimas sako, kos vyriausybė pranešė FU- Rugsėjo 4 d. Thompsone, Conn., įvykusio Lietuviu SoJaidemekratu Sąjungos suvažiavimo nuot- baigė ši pirmadienį. Per 12 jr valdininkams, bet ir valdienų streiko ūkis turėjo ne- stiečiams su darbininkais,
kad Kongo prezidentas da
sams,
kad
N.
Chruščiovas,
rauka. Pirmoj eilėj viduryje sėdi drg. St. Kairys, kuris po sunkios ligos vėl imasi plunksnos tęsti maža nuostolių, o publika.
JAV pradžioje dedasi
vęs Įsakymą areštuoti mini
dėl
jo
paties
saugumo,
turės
savo
atsiminimų
rašymą.
Suvažiavime
vyravo
ry
tinią
valstiją
kuopų
delegatai.
didelių
nepatogumų.
Į
streip
ne
Amerikos valstybių
sterių pirmininką Lumumbą
už jo nesutikimą užleisti apsigyventi juo arčiau prie ---------------------------------------------- —---------------------------- --------------- - • • ką buvo išėję tik dvejų uni- ūkio kėlimo su puse biliono
Olimpijos Žaidimai 2 Kongo Delegacijos 1 tu novioi
nariai cn
su 20,000 norui
narių.>• dolerių suma. Vėliau, planą
ministerių piimininko vie- JT organizacijos namo irį Sovietu Spauda
tos senato pirmininkui Yle- įgalės apleisti Manhattan,
Priei Purins
Romoje Pasibaigė Atvyks į New Yorką
ir
o, kurį prezidentas paskyrė salos' ne«ut Jel Saut’l sPecl'
Kurst0 rries 4y(lUS
| alinį leidimą iš Washingtotrečiųjų teismu ir dabar pa-1 Sutartasis planas bus patoms pareigoms.
Tarptautines
sporto
varJungtinių
Tautų
organitrečiųjų
teismo keliu nūn pa- sirašytas šį pirmadieni,
Kas ten Kongo valstybėje'"°' Al"e"k<?
Ąmel ikos
. 3ionį?>i
ką areštuoja ar verčia da- dar P33“*1’ kadd Ckra- ™ote7 o*^™^03 ”a' žytynės, vadinamos Olim- zacijos saugumo taryba da- sisekė. pennsvlvania gele-| Sutartas ekonominis' plabt turi mažiau reikšmės, ?cl<>v0 nedraugiškų pasisa- dassah pu-mrmnke dr. Mi pijos žaidimais, pasibaigė bar vėl svarsto Kongo vals- žinkeli0 linija yra viena iš nas tuo skiriasi nuo seniau
nės Jungtinių Tautų karo ky""» Pnes Ą.m?n ką,..J° "am tK „Freund,
..
.grįžusi
... iš
. Romoje rugsėjo 11 d. Dau- tybės tvarkymo klausimą, svarbiausių visame krašte, dažnai duodamų kreditu ir
pajėgos pradeda griežčiau s»!«umas pareikalaus dide- Sovietų Rusijos, skundžiasi, ’giausiai aukso medalių lai- šį kartą iš Kongo į saugu- jį aptaraauja New Yorko pašalpų, kad dabar, pagal
r J
r
smo rūpesnio.
kad Sovietų Rusijoj provin- m ė j o Sovietų Sąjungos, mo tarybos posėdžius nori didmiestį ir uostą.
Amerikos valstybės pasektt
i K*** komunistų vadai, ku- cijos spauda vis dažniau už- sportininkai, jie gavo 42, o atvykti dvi Kongo delegaci- į Geležinkelių kompanjos retoriaus Dillon planą, iš
\Vn7rntpJn° viSus rie atvyks į J i seimo posė-sipuidinėja žydus, žydų ti= amerikiečiai s p ortminkai jos—viena atstovaus Lu- dabar turi susitarimą, pa- JAV plaukianti pagalba tušalies aerodromus, kad nei džius ^alės naudotis tokia kybą ir, bendrai, skelbia gavo 33 aukso medalius, j mumbos vynausybę, o kita gaj kurį streiko ištiktos ge- rėš būti taip skirstoma, kad
I nrnumba nei in ’nriešinin ’ pat
kokia naudojasi straipsnius nukreiptus prieš: Punktais soyietų koman- atstovaus prezidento Kasa- iežinkelio linijos gauna pa- ir valstietis ir darbininkas
LTnT^tu vek°i Šio į Amerikos diplomatai tų ko- žydus.
idos irgi pasirodė stipresnes, ’ vabu paskirtą vynausybę.
ramą ar -streiko draudimą” , pajustų tą pagalbą savo gykaro Taip tat visos radiio imunistų valdomuose krašp
, Amerikos žvdu si- ^m.s PnPazll}ta
2 pun-j R
kaįmyninė valsty- iš visų geležinkelių kompa- venime, o ypač valstiečiai
(tuose. Lenkų ir čekoslovakų __f_?.gal_A_TJ2„_S
ktai, o Amerikos sporto ko- bė Ko*go (buvįsi prancū‘ų nijų bendros kasos.
pajustų žemės reformos
stotys yra JT karo pajėgų f
Onistų pasakojimą, užsipul- mindoms n b ažin'a 504i\
Kongo (buvusi prancūzų
rankose kad susiskaldę ir komvadai galės laisvai ke- dinėiimai orieš žvdus Sovie- mandoV1
. _ - kolonija) atsisakė praleisti
vykdyme.
rankose, kad susiskaidę
pQ
dmejimai<pnes žydus Sovie p kt
T skaiciai nera Lumujįbog delegadją per
Naujausias Amerikos val
dėl valdžios besipešantieji eolui Vnmnni cf n J rroloc
RYTINES
VOKIETIJOS
tijoj
vis
dažnėja.
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L*;
stybių bendradarbiavimas
Brazzaville oro uostą vykti
Kongo vadai negalėtų nau šalių komunistai galės važi spaudos . u ž sipuldinėjimo.
PREZIDENTAS MIRĖ
apskaičiuoti.
nėtis
tik
aprėžtame
plote,
ura
“
žvdų
ir
ne

ūkio ir žmonių gerbūvio kė
į New Yorką. Tos valstybės
doti radijo savo propagan kaip ir Amerikos diplomą- sa™**131 taip zyaų 11 ne
Kelios
dešimtys
tautų
vadai ssako, kad jie su Lu
žydų Sovietu Rusijoj darosi
..................
*
. *į vaaai
____ ______
dai ir savo politinių prieši
Rytines, komunistų
val- limo šiltyje yra svarbus įvy
tai
komunistiniuose
kraš

blogesni ir į žydus pradeda-į«tak^nčteTtkų tendra. T™
nfek°
Vokietijos preziden- kis Amerikos valstybių san
ninkų niekinimui.
tuose.
ma žiūrėt kaip į nepagei ir veik kiekviena tauta turė
tas W. Pick mirė. Jis buvo tykiuose ir jei pasimotas
Iš JT šaltinių praneša,
daujamus piliečius.
; virš 80 metų amžiaus ir po- bendradarbiavimas g e rai
kad pilietinis karas Kongo
jo daugiau ar mažiau laimėseksis, Amerika skirs ir
giriose aprimo, bet ar ta Prancūzai Pripažino
mų. Lietuvos sportininkai ’ Ar Bus Užmirštas
' litikoje,ak!?? “k® ?Iaskv.os daugiau lėšų savo kaimy
žinia jTa visai tikra, patvir Senegalijos Valstybę
.
,! nustatytą liniją. Į jo vie- nams remti.
varžėsi sovietų komandose trr,.s ,
tinimo dar nėra.
Lumumba Atakavo ir jų laimėjimai užskaityti 11kybos. Klausimas tą iyt. Vokietijos komunis-------tai nerinko kito prezidento,
Tuo tarpu JT saugumo
Neseniai buvo pranešta,
kaip sovietų laimėjimai.
Savo
Radijo
Stotį
Visa eilė bažnyčių vadų, i bet įkūrė valstybės taiybą, KIEK KAINUOJA
taryba vėl pradėjo svarsty kad Afrikoj susikūrusi Ma
KONGO NETVARKA
jų tarpe katalikų, protes kuri turės šiek tiek daugiau
ti klausimą, ką JT organi li Federacija subyrėjo į jos
Kongo
sostinėje
vyriau

Jungtinių
Tautų organi
tantų ir pravoslavų vysku- teisių, regu bebalsis prezi
VĖLIAVA PAKYLA
zacija turi daryti Kongo re sudėtines dalis. Nuo tos Fe
pų, kreipėsi į tikinčiuosius, dentas. Valstybės tarybos zacija kasdien dabar išlei
spublikoje. Tuo klausimu deracijos atsiskyrė Senega- sybės vadas Lumumba. ly
dimas
20
kareivių,
sekma

kad jie nekreiptų dėmesio į į priešakyj stojo Walter Ul- džia po 250,000 dolerių pi
rasai griežtai nesutinka su lija ir pasiskelbė nepriklau
kandidatų tikybą ir balsuo- į bricht, kuris vra partijos nigų Kongo valstybės tvar
JT generalinio sekretoriaus soma. Dabar prancūzai Se dienį bandė “atkariauti” so
stinėje
Leopoldville
radijo
tų už vieną ar kitą kandida- j bosas ir turi rasų pasitikė kai palaikyti. Jei tuos pini
Dag Hammarskjold politi negalijos nepriklausomybę
tą pagal jo tinkamumą eiti! jimą.
gus mokėtų tie, kurie ne
ka, rasai remia ir reikalau pripažino ir rems tos valsty stotį, kurią dabar laiko sa
vo
globoje
JT
organizacijos
tvarką
kelia, nieko niekas
savo pareigas, o ne pasai
-------------------------------ja, kad JT organizacija bės priėmimą į JT organi
kariuomenė. Kai Lumumba
gal ir nesakytų, bet tuos pi
kandidatų priklausymą vie-:
TITO PYKSTA
lemtų Lumumbos vyriausy zaciją.
prisiartino
prie
radijo
sto

nigus turės sumokėti tie, ku
nai ar kitai bažnyčiai.
!
---------bę, kuri jau spėjo suaižėti ir
Kita tos suirusios Federa ties, JT kariai jam liepė su
vėl persitvarkyti.
Daug mokslininkų ir dva-i’ Jugoslavijos spauda pik- rie jokios netvarkos nekėlė
cijos dalis. Sudano valstybė, stoti ir grįžti atgal. Lumum
sininkų toki nusistatvma re- i13’ atsiliepia i Maskvos ko- ir nemano kelti. Daugiausia
Šį piimadienį JT saugu dar ir dabar tebesivadina
teks pasikaštyti Amerikai,
mia, bet pereitų savaitę gal “
mo taiyba atidėjo Kongo Mali Federacija ir Serega- ba aiškino, kad JT kariai
atvyko
jam
padėti,
bet
sar

Tito organas “Borba kuri su Kongo iki sol ma
klausimo svarstymą, iki at lijos atsiskyrimo neprinažį150
ar
daugiau
protestantų
sako, kad Maskvos “Prav ža pažinties teturėjo.
vyks Kongo delegacija ar sta, nors tas nekliudo Sene- gybos viršininkas jį ispėjo,
dvasininkų
ir
svietiškių
bu

Dabar JT organizacija
delegacijos. Skirtumas tarp galijai gyventi nepriklauso kad jeigu jis nesitrauks,
vo susirinkę ir pasisakė, da” skelbia falsikuotus do pradeda mokėti
sargybiniai
šaus.
Po
to
vy

algas ir
kumentus ir “šmeižia” Ju
rasų ir kitų valstybių yra di mu gyvenimu.
kad
bažnyčios
ir
valstybės
Kongo kariuomenei, kuri
riausybės vadas paliko ra
delis. Tą skirtumą pašalin
atskyrimo šalininkai turi goslavijos užsienių politiką. iki šiol algų negaudavo ir
dijo
stotį.
Nauji barniai tara Mas
ti maža bėra vilties. Kongo Laosas Turi Naują
būti tikri, kad kandidatas
kvos
ir Belgrado kilo dėl vertėsi plėšikavimu ir pa
JT karo pajėgos užėmė
parodė, kad tie patys nuta
katalikas tikrai yra pasiiyJugoslavijos Kardelio nau našiais žygdarbiais. Jei JT
rimai vieniems reiškią vie Karišką Perversmą visoje Kongo valstybėje ra
žęs būti nepriklausomas
norės Kongo geriau aptvar
dijo stotis ir aerodromus,
ną dalyką ir visai kitą daly
nuo savo bažnytinių virši jos knygos. Kardelis kaltina kyti, tai turės ir valdinin
kinu komunistus, kad jie
kad Kongo įvairių partijų
ką kitiems. Todėl ir susi
ninkų. . .
____________________
;
siekia
karo ir nenori sekti kams tame krašte algas mo
Laoso valstybėje rugsėjo ir sričių vadai nebegalėtų
kalbėti negalima.
kėti, nes Kongo ižde tuščia.
Maskvos politikos.
JT organizacija Kongo 12 d. įvyko naujas kariškas peštis tarpusavėje.
MIRĖ KONGRESO • NARĖ
Rusai tuoj šoko kaltinti
valstybėje turi jau 16,000 perversmas. Šį kartą per
AUDRA SIAUTĖ
ED. NOURSE ROGERS jugoslavus, kad jie pasitarkarių, kuine dabar ir palai versmui vadovavo ne para---------nauja
buržuazjai,
nori
suko šiokią tokią tvarką ta šutininkų bataliono vadas, VENECUELOJ VĖL
Rugsėjo 10 d. mirė kong- kiršinti rusų ir kinų komuniAudra pakrikštyta gražiu
me krašte. Jei JT karo jėgos bet karališkos giminės prin BANDĖ VERST VALDŽIĄ
reso
’
atstovė
Edith
Nourse
stus
ir
t.
t.
Jugoslavijos
IaiDonna
vardu šį pirmadienį
būtų ištrauktos, pilietinis cas Boun Oum (Bun Um),
Rogera, kuri per 35 metus kraščiai tokius kaltinimus nuo šiltosios Floridos atsi
Iš Venecuelos praneša,
karas ir žiaurios skerdynės jis sukėlė kariuomenės daatstovavo
kongrese perktą- atmeta.
kraustė iki Naujosios Anglilinius pietiniame Iriose ir ■ kad ten vienas leitenantas
lemtų Kongo likimą.
ji Mass. valstijos rinkiminį
--------------------------1 jos ir čia paliko nemažai vi
Ginčai JT saugumo tary reikalauja, kad pirma buvu- j su 20 kareivių buvo užgrodistriktą.
Alžyre
kažkoks
arabų
šokių griuvėsių ir rūsius priboje faktiškai sukasi apie šio perversmo pastatyta vy bęs Continente radijo stotį
Atstovė E. N. Rogers mi- nacionalistas imetė granatą pildytus vandens,
ir bandė sukelti karišką su
tai, kas Kongo naujoje val riausybė trauktųsi.
Amerikos
vėliava
su
50
įė sulaukusi 79 metų am- į pilną žmonių kavinę ZeLeidžiant laikraštį Donstybėje turės daugiau įta Laoso vyriausybė skelbia, kilimą. Bandymas nepasisežiaus.
Kongrese
ji
ypatinraida
paplūdimyje
netoli
na
dar triukšmavo, bet jau
žvaigždžių
pirmą
kartą
kos, kai ta valstybė jau bus kad ji davusi įsakymą ka- kė. Po valandos laiko radipakyla
Kapitolio
praplės

gai rūpnosi veteranų reika- nuo Alžyro miesto. 15 žmo- žymiai išsidvėsusi ir nuvarsusitvarkiusi ir galės savo riuomenei naujausią perver- jo stotis buvo atimta iš sugUSL
to
ryty
sparno
fronte.
nių sužeista..
lais.
smą numalšinti ginklais.
isibaudėlių.
turtus išnaudoti.
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kuone. Eilinis darbininkas
yra be gailesčio išnaudoja
mas. Vidutinis darbininkų'
II
uždarbis yra nuo 20 iki 30
Parašysiu šį tą iš mūsų kolūkiečiai nebegali par- rublių per dieną, moterų
Didžiųjų valstybių “šaltojo karo” kova dabartiniu gyvenimo .. . Pats pirmiau- duoti savo užaugintų gyvu- uždarbis nuo 18 iki 25 rub-1
metu vyksta Jungtinių Tautų organizacijos rėmuose. Ten sias ir man bent svarbiau-; lėlių laisvame turguje, bet lių, bet yra daug darbinin
balsavimo, ginčų, ergelio ir
aiškinamas Kongo klausimas, ten Maskvos bosas po sa sias nusiskundimas, kurį I turi parduoti tik per kolcho- kų, kurie vidutinio uždarbio Ką daryt su Kadaru?
jnuosprendžio, kad Vengrivaitės laiko ruošiasi surengti milžiniškas propagandos ! noriu parašyti, yra tarybinės zą valdžios nustatytomis negauaa ir turi pragyventi
Chruščiovas
atsiveža
jos diktatoriui, kurį rusai
“sorkes,” ten rusai bandė prašmugeliuoti nutarimą, kad propagandos įkyrumas. Ta kainomis. Taigi, jei kas turi iš mažesnių uždarbių. Tar savim laivu “Baltika”
ir
įkėlė į jo kruviną sostą, pa
JT saugumo taryba “pritaria” Amerikos Valstybių Or propaganda tiek yra įkyri, paršiuką ar veršelį parduoti, nautojų mėnesinis uždarbis, vengiu tautos išdaviką Ja- dorioje kompanijoje vietos
ganizacijos nutarimui pasmerkti Dominikonų respublikos kad padoriam žmogui nėr tai viskas eina per kolchozą. tame skaičiuje švietimo dar nos Kadara, ta patį, kurį ru negali būti.
buotojų ir medicinos, nuo į
diktatūrą, kad tokiu būdu įvedus madą valstybių regiona vus gadina ir nors į žemę Tas daroma, kad pavytume 500 iki 800 rublių mėnesiui, sų durtuvai 1956 metais pa
Jei JT seimas Kadaro ne
lysk nuo jos. Komunistai ir pralenktume Ameriką.
statė
prie
Vengrijos
valst.vlinių organizacijų tarimus “tvirtinti”, arba ir atmesti.
išprašys
lauk, tai bus nei šis
nori mus “perauklėti,” o Nežinau ir man tas visai bet visoki vedėjai, direkto bės vairo. J. Kadar, kaip ir i nei tas.
Šiuo metu aktualiausias klausimas Jungtinių Tautų man rodosi, kad jie taip ga nerūpi, ar pavysime ar ne, riai ir kiti “kadrų” žmonės kiti rusų paveigtų tautu Pa-1 Beje, JT seime bus aptaorganizacijoj yra Kongo respublikos tvarkymas. Tuo li žmones iš proto išvalyti. bet valdžia nori daugiau •— partiečiai gauna nuo leckiai, yra tik rasų lėlė ir namas ir Vengrijos klausi
klausimu Sovietų Rusija jau susibarė su JT organizacija Gyvename mes vargingai, o mėsos į savo rankas suimti, 1000 iki 2000 rublių mėne jei jis nori “atstovauti” sa- mas, kuris vis dar nėra pa
ir bando visokiais aplinkiniais ir suktais būdais Įkelti dabar mums kasdien kalte tai ir uždėjo naują naštą siui. Taip yra ir milicijoj. O v ovaldžią JT seime, nie baigtas svarstyti. . .
kolchozų pirmininkai gyve
meškos leteną j Afrikos džungles. Kai tas nesiseka, Ma kala į galvą, kad reikia sep ant kolūkiečių. Kolūkietis
kas jam negalėtų uždrausti
na, kaip inkstai taukuose.
tarybinėj
tvarkoj
yra
tas
su

tinmetį
planą
įvykdyti
per
to daryti. Bet yra vienas da “Baltika”
skva pyksta ir sako pamokslus apie “imperialistų” užma
tvėrimas,
ant
kurio
kupros
penkis
metus.
Tą
pasaką
Kolchozo
pir
mininkas,
lvkas, kuris Kadarą išskiria
čias Kongo kasyklose ir girių platybėse.
galima
viską
kriauti
ir
mes
kala
ir
kala,
pagaliau
ji
taip
pagal
žemės
ūkio
artelės
Sovietų diktatorius lai
iš kitu bolševikišku Mas
Kongo nelaimė yra krašto nepasiruošimas nepriklau
turime uždedamą naštą neš įstatus, gauna 120 darba kvos liokajų. J. Kadar yra vu “Baltika” plaukia Ame
įgrysta,
kad
nekartą
nebe

somam gyvenimui. Už tai dažniausiai kaltinama Belgija,
ti. Ir ką kitą galima daryti? dienių per mėnesį, gauna 60 gerai žinomas Jungtinių rikon i Jungtinių Tautų sei
bet užmirštama, kad ekonominiu žvilgsniu Belgija pa apsikęsdamas žmogus pra
dedi kitiems negirdint keik
Režimas atrodo stiprus, arų žemės, karvei ganyklą, i Tautų organizacijai. Tos or- mą. Jis vežasi su savim vi
kėlė Kongo ūkį daug aukščiau, negu kitos kolonialinės ti ir visą jų septynių metų
turi galybes agentų, o dabar pašaro žiemai pasiima kiek' ganizacijos seimas Dakarto- są menažeriją satelitų vadų
valstybės ir net liaudies švietimo atžvilgiu padarė dau planą norisi pasiųsti po šim ir iš mokyklų išeina vis nori ir kokio nori ir gauna , tinai yra nutaręs, kad Ka- ir pribus į New Yorką rug
giau, kaip prancūzai ar anglai savo kolonijose. Tiesa, tas keturiolika.
daugiau sovietiškai paruoš mėnesinio atlyginimo 1500 daro vyriausvbė Vengrijoj sėjo 19 d.
inteligentijos kraštui vadovauti belgai nęparaošė, bet jie
Dabar kala mums į galvą, tų žmonių. Mokytojai jau, rublų, o pavagia, kiek jo Įsileistu i tą kraštą JT atstoDidelių iškilmių jo priė
ir nemanė paskubom iš Kongo trauktis, kaip tą padarė dar septinmetį planą reikia rodos, visi tarybinėj dvasioj širdis trokšta. Žinoma, vog- vus pasižiūrėti, kas ten vyk mimui niekas neįuošia, tik
vietos gyventojų bruzdėjimų verčiami ir prancūzų pa įvykdyti per penkis metus, iškepti. Kurie buvo kitokių ti jis gali geriausiai, jei prie ( sta ir kaip ten JT seimo ta- įvairūs politiniai emigran
vyzdžio raginami. Kongo valstybėje tvarka sugriuvo pa bet neužmiršta nė “Kruščio- pažiūrų, tuos jau išvaikė, to reikalo pritraukia bu- rimai vra “vykdomi.” J. Ka- tai žada pasirodyti su pla
sidarbavus vietos politikieriams, kurie pasirodė nepriau vo gėlės”—kukurūzo. Apie atleido, o kurie dar pasiliko chalterius, sandėlininkus ir dar JT organizacijos stebė- katais ir priminti New Yor
gę savo pareigoms. Rusai nūn bando lysti į Kongo tvarky “gėlę’.’ propagandistai irgi iš senesnių laikų, tie buvo (kitus reikalingus žmones,: toju i Vengriją neįsileido, ko gyventojams, kad čia at
mą ir tuo tikslu linksniuoja Kongo nepriklausomybę, su-. kalba be pertrūkio ir atro priversti prisitaikinti. Jau ir Į nes taip gali vogti visai le- Taigi, dabar ir kyla klausi- vyko vengru skerdikas,
tautu pavergėjas
verenitetą, “gruobonis imperialistus” ir kas tik jiems atei do, kad be Kruščiovo “gė į kolchozus pakliūva vis • galiai, dokumentai yra vi- mas. ar JT seimas gali į sa- daugelio
ir
nevaldomo
liežuvio savi
j vo tarpą isileisti Vengrijos
na ant liežuvio, patys gi siunčia lėktuvus ir kitus reika lės” nėra išganymo. Kuku daugiau iš mokyklų išėjusių i sai tvarkoje.
rūzai auginami pagal planą, jų žmonių, kurie padeda iš J Atrodo, kad sovietinėj ; “valdovą,” kuris taip be ce- ninkas.
lingus pabūklus, kad jų “patarimų” klausantieji kongo- o už planų neįvykdymą dau kolūkiečių prakaitą spausti,tvarkoj partiečiai visada remoniiu užtrenkė duris JT
Chruščiovo paraginimas
liečiai galėtų išskersti vietinės autonomijos šalininkus giausia turime nukentėti
sukėlė
į kojas ir daugiau
Tarybinėj tvarkoj ma-'gali vogti ir juos labai retai stebėtojams? Jei jis bus isiir Maskvos geradėjystėmis nepasitikinčius žmones.
žiausias, eilin i s žmo- kas pagauna ir jie visada ; leistas į JT seimą, tai visam i keliauninkų į J u n gtinių
mes, kolūkiečiai.
Šiais metais ypatingai gus yra daugiausiai išnau- lieka teisūs ir jųnebaudžia. • tam seimui bus didžiausia Tautųseimą. Egipto diktaJungtinių Tautų organizacija band© sulaikyti pilie
ZK
n «■
i\
• sarmata. bet kaip jam už-. torius Nasseris ir Jugoslaviskaudžiai
palietė kolchoz- dojamas. Taip yra ne tik j
KTr v n • «♦
tinį karą Kongo džunglėse ir norėtų suvesti Kongo įvai
trenkti duris? Tam reikėtų | jos diktatorius Tito jau paninkus patvarkymas, kad kolchozuose, bet ir fabri(Nu e ta i -tą ps )
rius politinius vadus, kad jie taikiai susitartų, kaip savo
--------------------- -------------- ; siskelbė. kad iie bus New
platų ir turtingą kraštą tvarkyti, kad visiems būtų lais
Yorke JT seime ir vadovaus
viau gyventi. Bolševikai siūlytų Kongo vadovams kito
savo kraštų delegacijoms.
PAGALVOK APIE VIETAS, KUR BUTŲ NAUDINGAS
kį kelią—persiimti pilietiniame kare ir laimėtojai tada
Dar nežinia, ar Kubos F.
galėtų tvarkyti kraštą, kaip jiems patinka, o rusai parū
Castro ilgi išsijudins į ke
lionę į New Yorką. Nėra ži
pintų ir patarėjų ūkiui tvarkyti, ir ginklų neklaužadpms
nios
ir dėl Kongo delegaci
skersti, ir padėtų išmokyti inteligentų-misionierių savo
jos,
ar
jos priešakyj bus Lutikybai skleisti.
mumba, nors Kongo atsto
Kaip seksis JT organizacijai, prieš rusų opoziciją,
vai čia pribus šios savaitės
sutvarkyti Kongo valstybę, šiandien dar negalima pasa
pradžioje, kai JT saugumo
kyti. Bet jau dabar nėra abejonės, kad rusai dės visas
taryba tęs Kongo klausimo
pastangas JT organizcijos darbą trukdyti ir net šauksis
svarstymą.
Šitas modernus telefono pratam į talką ir kai kurias’ Afrikos jaunas valstybes.

Kaip atsakyti rusa

Kas savaite

kiškas iš kolchozo

TELEFONAS

NAUJAS

Carų Rusija niekada nebandė kelti kojos į Afriką,
ten neieškojo kolonijų ir nei Kongo, nei kitais Afrikos
kraštais nesirūpino. Bolševikų Rusija “rūpinasi” ne tik
Afrika, bet tiesia savo rankas ir į Amerikų kraštus, ima
savo “globon” šiandien Kubą, o ryt gal Salvadoro res
publiką ar ką kitą. Sovietų Rusijos “interesai” pasidarė
pasaulinio masto ir po “taikaus sugyvenimo” skraiste Ma
skva barškina raketomis ir grūmoja išdaužyti Ameriką,
jei kur mato progos pasidaryti sau propagandos kapitalo
ar tikisi “pagąsdinti buržujus.”
“Taikus sugyvenimas” tose sąlygose darosi tik pasi
tyčiojimas1 nežinia iš ko. Tokią priekabių politiką Mas
kva gali vesti tiktai būdama pasiryžusi kada nors nebesitenkinti raketų tik “barškinimu” (liežuvių, bet jas ir pa
naudoti “marksizmo-leninizmo” garbei, arba tai yra
bloferių politika, kurie žinodami, kad į karą niekas nesi
skubins mestis, rodo savo ragus, grasina, gąsdina ir vis
dairosi progos, kur ką galėtų pavogti ar “išvaduoti” į sa
vo delmoną. Kiek po Maskvos “taikiu sugyvenimu” sle
piasi karingo pasiryžimo bandyti jėgas, ir kiek noro “tai
kiai apsivogti” pasakyti negalima. Bet ir viename ir ki
tame atsitikime Amerika turi pasitempti ii' savo karo jė
gas taip sustiprinti, kad Maskvos diktatūros utėliai nebe
turėtų nei noro, nei išrokavimo dėtis pasaulio valdovais,
kurie ieško priekabių ir ieško kur ką pavogti.
Amerikos rinkimuose dabar dažnai girdime apie bū
tiną reikalą sustiprinti šalies gynimosi pajėgumą ir tik
tada kalbėtis su rusais ir kitais dėl ginklavimosi mažini
mo. Atrodo, kad kitokio kelio Amerika ir neturi. Bent
Rusijos politika verčia tokį kelią pasirinkti.
KAS DARYTI ILGAIS
ŽIEMOS VAKARAIS?

Pranas Naujokaitis: UPELIAI NEGRĮŽ T A I
KALNUS, 509 pusi., kaina

$5.00.

Žiema artinasi, o su ja ir
Vytautas Alantas: TARP
ilgi vakarai. Kad jie nebūtų DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
nuobodūs, skaityk šias įdo pusi., kaina $4.50.
mias knygas-romanus:
Vincas Ramonas: MIG
Juozas Švaistas: JO SU LOTAS RYTAS, 166pusl.,
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s kaina $2.00.
Tas knygas galima gauti
romanas iš Vinco Kudirkos
Keleivio administracij o j
gyvenimo, 394 pusi. kaina 636 Broad way, So. Boston
$4.00.
27, Mass.

Tikybos klausimas

tęsimas sutaupo Jums vietą
• • • pakėlus trubelę apsišvie-

čia, todėl lengva telefonuoti
• - -atrodo graudi bet kur par
•L \

dėtas

Virtuvėj*

Turbūt Jūsų namuose yra keletas vietų, kur te.
lefonas būtų reikalingas, bet vietos neužtenka.
Pavyzdžiui, ant naktinio stalo, ar prie stalo
galo. O gal prie virtuvės darbo staliuko.
Bet kokioj vietoj Jūsų namuose Prineess tele
fonas tinka puikiausiai. Jis mažas, užima ma
žiau vietos. Ir modernus—papuošia bet kokią
vietą, kur jį padėsite.
Ir sukyklis apsišviečia, kai pakeliat trubelę!

Paauglio kambaryj

Svečių kambaryj

Lengva telefonuoti nakties metu, ar kada šviesa
neaiški. Kai nevartojamas, sukyklis pasidaro
nakčia švelnios šviesos, kuri žėri tamsoje.
Prineess telefonas yra pasirenkamų puošian
čiu spalvų—baltas, šviesiai rusvas, ružavas, mė
lynas ar turkyzo spalvos. Tik pašaukit ar užei
kite į Jūsų telefono biznio ofisą. Ar paprašykit
vieną iš telefono pataraautojų parodyti Jums.

PRINCESS TELEFONAS SU ŠVIEČIANČIU ŠUKY KLIU KAINUOJA CENTUS DIENAI PO ĮVEDIMO

NEVV EN3LAND

@

TELEPHONE

Amerikos rinkimų kovo
je vis labiau keliamas tiky
binis klausimas, teisingiau
sakant, aptariamas kandi
datų priklausymas tai ar ki
tai bažnyčiai.
Vienas kandidatas šiuose
rinkimuose yra katalikas, o
kitas kvakeris.
Protestantų tarpe kelia
ma abejojimų ar katalikas
prezidentas galėtų būti ne
priklausomas nuo Vatikano
pageidavmų ir spaudimo to
kiuose klausimuose, kur
Vatikano ir Amerikos ke
liai aiškiai skiriasi?
Demokratų kandidatas J.
F. Kennedy yra daręs eilę
pareiškimų, kad jo politika
bus visiškai nepriklausoma
nuo Vatikano, kad jis lai
kysis Amerikos konstituci
jos nuostatų dėl bažnyčios
atskyrimo nuo valstybės ir
t. L Bet klausimas pareiški
mais nesiduoda pašalina
mas. Jei klausimas išvaro
mas pro duris, jis grįžta pro
langą ir diskusijos eina to
liau. Eina tarp protestantų,
eina ir tarp katalikų. Ir eis
iki rinkimų denos, nežiūrint
visokių raginimų klausimą
“užmiršti.”
Abi partijos šią savaitę
vėl tariasi tą klausimą “už
baigti” ir apie jį daugiau
nekalbėti. Partijos gal taip
ir susitars, bet kas uždraus
piliečiams tą klausimą kul
ti ir malti? Ir kas uždraus
protestantų davatkoms kir‘šyti balsuotojus, o katalikų
davatkoms traukti “savus”
balsuoti už “savąjį?”
J. D.

✓
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas

LSS savažiavimas

LSS

PITTSBURGH. PĄ.

SUVAŽIAVIMO PREZIDIUMAS

Suvažiavimą atidarė Cen
tro komiteto pirmininką* St.

Briedi*. Jis, keliais žodžiais
pasveikinęs atvykusius, pri
minė, kad nuo pereito su
važiavimo. netekome darb
ščių mūsų visuomenės na
rių, mūsų bendraminčių J.
Liūdžiaus, K. Liutkaus, P.
Motiečiaus ir kitų mums
brangių draugų. Mirusieji
buvo pagerbti atsistojimu.
Suvažiavimui vesti buvo
parinkti J. Sonda, F. Bron
skis ir sekretoriauti —J.
Vilkaitis.
Apyakaitinį
pranešim ą
padarė LSS centro komiteto

Pakalba. Jis
suminėjo , kad dėl kitaip
susiklosčiusio JAV visuo
meninio ir politinio gyve
nimo tenka daugiausia rū
pintis kultūros reikalais.
Taigi centro komiteto pa
grindiniu rūpesčiu ir buvo
tie savi kultūriniai reikalai.
To rūpesčio centre buvo
Literatūros Fondas. LSS
sąjungos atstovai dalyvau
ja Alte, Balfe. Tai žymiau
sios Amerikos lietuviu atei
viuos organizacijos. LSS padaliniai-kuopos vietose pa
lyginamai ne visur vienodai
reiškėsi gyvenime. Vienos
uoliau veikė, kitos silpniau.
Prieš 10 metų nemaža
naujakurių atvyko Ameri
kon iš tremties gyvenimo.
Jų dalis įsijungė į LSS gre
tas. Daugiausia tokių būta
New Yorke. Deja, jų dalis
atšlijo ir bendrai atvėso nuo
bendruomeninio lietuviu ateivių gyvenimo. Pasiliko
tie, kurie jau buvo užgrū
dinti kovose.
sekretorius J.

gogas J. Valaitis, miręs
Juozas Liūdžius ir kiti, tai
neabejotinai jos visos būtų
ūmu laiku išparduotos.
K. Bielinis suminėjo, kad
mūsų bendraminčių tarpe
vis labiau įsigali mintis ra
šant testamentą palaikų
dalį pinigais užrašyti Lite
ratūros Fondui. Tai kilnus
ir gražus mūsų tautiečių
tarpe bręstąs paprotys. To
kiais pirmais iš mirusių Li
teratūros Fondui užrašė ir
jau gauti iš Povilo Kručo
palikimo 500 dolerių, iš K.
Liutkaus—$100, iš P. Mo
tiečiaus—$200 ir iš Dainos
draugijos likvidacinių pa
laikų 68 dol. liet., bei iš
mirusio prieš du metu
Jankausko jau gauta 100
dol. Jo testamento vykdy
tojais yra Anesta ir Bra
zaitis. Laukiama, kad dar
bus gauta 5000 dolerių. Tai
kilnus ir gražus savo vardo
įamžinimas.

K. Bielinis tiki, kad visi
Literatūros Fondo rėmėjai
dar labiau susirūpins lėšų
mobilizavimu, o tai galima
atlikti išleistas knygas pla
tinant, naujų narių suran
dant. Literatūros Fondas
numato dar šiais metais
pradėti spausdinti antrąjį
SU Kairio atsiminimų to
mą. Jau baigiamas tvarkyti
paties K. Bielinio tretysis
atsiminimų tomas ir laukia
ma iš VI. Požėlos, gyv.
Australijoj, jo parašytų at
siminimų.
St. Michelsonas pranešė,
kad jis baigė rašyti—Lie
tuvių išeivija Amerikoj.
Revizijos komisijos var
du J.
Vilkaitis pranešė,

kad visos atsiskaitymo
knygos vedamos tvarkingai,
visos išlaidos turi pagrįstus
Apie Literatūros Fondą dokumentus ir pasiūlė apypranešė K. Bielinis. Jis nu skaitinius pranešimus tvir
pasakojo kas Literatūros tinti. Suvažiavusieji vien
Fondo buvo nuveikta ir balsiai juos prėmė.
kokia apyvarta turėta.
Apie ALTo veiklą prane
šė
dr. P. Grigaitis, ALTo
Turint galvoje lietuviškos
knygos sunkią būklę, rei centro sekretorius.
Neabejotinai visų centro
kia pripažinti, kad L. Fondo
išleistos knygos Lietuva dėmėsiu buvo J. Pakalkos
budo, Dienojant, Penktieji perskaityta* drg. St. Kai
metai gerai platinasi. Nors rio pranešima* Socialde
į jas Įdėtos išlaidos ne visos mokratinių partijų revizi
iki šiol grįžo, bet ir tų kny jos klausimu. Tas jo prane
gų liko dar neišparduotų— šimas jau Spausdinamas at
2387 egzemplioriai. Jei skirai. Dėl to pranešimo
draugai tokiu uolumu liku pasisakė dr. P Grigaitis, St.
sias knygas išplatintų, kaip Michelsonas, J. Pąkalka,
iki šiol jas platino J. Novo- J. Januškis, Pr. Šveikaus
grodskis iš Toronto, B. Ke- kas ir kiti. Visi jie pripaži
blaitienė iš Detroito, peda- no reikalą tokių socialde1

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra"
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Raudonmedžių imperija

Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai ii Meksikos; Bulių kova
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tezaa valatijos turtai;
Floridos vaizdai;
Jaunystės kaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
Upė po žeme; žuvys be akiu...
Ir daug, daug kitų Įdomybių 1
Sa gražiab paveikslais.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems kaygą tuoj pat
siunčiame. Kaina 75 centai.
"KELEIVIS”
27,
Sa.
<M East Broadvvay

TAS DUONOS NEPRAM

KANADOS NAUJIENOS

Buvo dideli* ir gražu*

biznierių pikniką*

Rugsėjo 4 d. Paknio že
mės ūkio sodyboj įvyko
darbštus Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos suvažia
vimas.

KAS SKAITO, KAM

pačiomis sąlygomis, kokias
i čia turi.
Nikelio karalystė*
Organizacijos da r b a s
naujienos
pradėtas, bet bendrovė jį
Jau esu rašęs, kad šioj trukdo ir derybos su ja gali
apylinkėje Tarptautinės ni į ilgai užtrukti ir unijai daug
kelio bendrovės kasyklose kaštuoti, kol sutartis bus
dirba virš 15.000 darbinin pasirašyta.
Ir štai tokiu svarbiu mo
ku kurie priklauso IUMmentu
atsiranda iš mūsų
MSW unijai. Dėl netikusios
vietos skyriaus vadovybės unijos tarpo tokių žmonių,
veiklos skyrius silpnėja. kaip pirmininkas Gillis kiti,
Bendrovė tą pastebėjusi kurie siūlo nebemokėti cen
pradėjo nebesilaikyti sutar trui mokesčių.
D. Gillio elgęsis tėra
ties ir varžyti darbininkų
naudingas
tik bendrovei,
teises. Dauguma narių ne
patenkinta skyriaus pirmi jis tik jai pataikauja, kaip
ninku D. Gilliu, kuris per seniau pataikavo buvęs pir
pirštus žiūri į unijos narių mininkas J. Kid, kuri unija
reikalus, to dėl susirinki pašalino, o bendrovė jam
muose būna karštų susikir Stabie kasyklose davė boso
vietą.
timų.
Narių pareiga budėti,
Rugsėjo mėnesio susirin kad unijos reikalai nebūtų
kime pirmininkas pasiūlė išduoti.
nebesiųsti unijos centrui
Unijos nary*
Dairių mokesčių. Toks pa
siūlymas yra labai pavo
KODĖL PABALTIJYS
jingas unijai ir visiems na
NETEKO LAISVĖS
riams. Nemokėti narių mo
kesčių reiškia stabdyti uni
Labour’s Call, Vidurinių
jos veiklą, kuri šiuo metu Rytų Europos Socialistų
ypač mums reikalinga.
Unijos biuletenio rugpiū
Reikia žinoti, kad ben čio mėnesio numery anglų
drovė Manitobos provinci kalba išspausdintas inž. J.
joj Thompson Mock Lake Vilčinsko iš Londono strai
vietovėje atidaro naujoviš psnis, kuriame išsamiai na
kai įrengtas nikelio kasyk grinėjamas Pabaltijo ne
las. Yra numatyta, kad ten priklausomybės netekim o
kasykloms pradėjus pilnai klausimas.
veikti, bus siaurinanti o s
Sudbury kasyklos.
GAVOME NAUJĄ
ŽODYNĄ
Unijos centro valdyba
tą numatydama stengiasi ir Į
ten suorganizuoti skyrių,
Lietuviškas angliška* žo
kuris rūpintųsi, kad į nau dynas, paruošė Vilius Pete
jas kasyklas būtų galima raitis, 586 puslapiai, kaina
perkelti darbininkus tomis $7.00.
SUDBURY, ONT.

Atsiprašau, kad gerokai
pavėlavęs rašau apie šį
pikniką, bet geriau vėliau,
negu niekad.
Liepos 31 d. buvo graži,
saulėta. Tūkstančiai lietu
vių iš įvairių Pennsylvani
jos, Ohio ir Virginijos vie
tovių tą dieną traukė į
Pittsburgho lietuvių biznie
rių pikniką ir turbūt nė
vienas neapsivylė.
Lietuvių Ūkio (LithuanianCountiy Club) platūs
žali laukai jau nuo ankstaus
popiečio mirgėte mirgėjo.
Iš kairės: J. Vilkaitis (sekr.), J. Sonda ir Pr. Bronskis
Susirinkę piknikautojai gė
rėjosi gražia gamta ir ma
mokratų programų revizijų,
J. Januškis pastebėjo, lonia lietuviška muzika.
nes socialdemokratija amži Vokietijos socialdemokratai Mažiesiems buvo sūpynės
nomis dogmomis negyvena, ! buvo perdaug įsitikinę, kad ir asiliukai pajodinėti, o
o eina kartu su gyvenimu. -gyvenimas tolydžio eina jų suaugusius gaivino šaltas
Sparčiai auganti technika, naudai. O faktinai jis eina pūtuojantis alus, kurio kiek
modernėjąs kapitalas, karai, šuoliais, kaip kada atsiran vienas gavo veltui tiek, kiek
darbininkijos stipre s n i s da didieji stabdžiai, kaip norėjo.
Gražuolių varžybose da
profesinis sambūris gal kiek antai Vokietijoj hitlerizlyvavo
11 lietuvaičių. Iš jų
kitaip suklosto gyvenimą, mas. Tie ir kiti reiškiniai ir
negu seniau buvo spėta veiksniai išaukė tą revizi “Miss Lithuania of Pitts
ir išugdo naujus visuome ją. Ji būtina, ji svarstytina. burgh” išrinkta penkiolik
metė geltonkasė N. Martinėj klodus, gyviau gyveni
Suvažiavimas pa v e d ė nionytė, kuri buvo apdova
me besireiškiančius. Visa centro komitetui sudalyti
tai verčia socialdemokratus socialdemokratų programų nota brangiomis dovano
mis.
savas veikimo gaires kitaip studijų komisiją.
Kaip malonu būti ten,
nustatinėti. Bet tai nėra so
(Tuoj po suvažiavimo kur visų ūpas pakilęs, kur
cializmo teorijos išsižadėji įvykusiame Centro Komi
mas ar nuo tos teorijos pa teto posėdy į šitą komisiją sutartinės dainos skamba,
grindų nukrypimas. Čia tik išrinkti šie ąflmenys: S. į kui* žmonės linksmai su
taktiniais sumetimais veiki- Kairys, dr. P. Grigaitis, K. draugais šnekučiuojasi ir
moe tairk nacnlramac
Vad
• ■»*
- — — užkandžiauja. Garbė ir pa
xxxc*K7 v«»xjs
nMvt Th*
dėka Pittsburgho biznie
į tą sąjūdį skaitlingesnius
riams už gerą tvarką ir vaigyventojų sluogsnius įtrau
šiftgufną. Z * ?
kti. Y^ač thi ryškiai paste
Suvažiavimo
darbotvar

Ir šį kartą pikniko vedė
bima vokiečių socialdemo
kėje
buvo
ir
satfos
spaudos
ju
buvo SLA prez. Povilas
kratuose. Socialdemokratų
reikalai.
Tais
klausimais
Dargis. Jis h* tą pareigą ide
partijos yra parlamentari
pranešimus
padarė
J.
Ja

ališkai
atliko.
nės partijos. Joms rūpi
nuškis
(apie
Keleivį)
ir
J.
F. Žilioai*
plačiuose visuomenės sluok
Sonda
(apie
Darbą).
sniuose turėti didesnio pa
Pranešėjai ir 'kiti tais
sitikėjimo, kad jų atstovy
klausimais
kalbėjusieji pa
bės parlamentuose būtų
brėžė savos spaudos reikš
skaitlingesnės, stipresnės.
mę ir ragino visus narius
Vokietijos socialdem o- visokiais būdais savą j ą
kratai revizuojamoje pro spaudą remti: telkiant jai
gramoje ryškiau pasisako lėšų ir raštų.
dėl religijos tolerancijos.
Būta įdomių, turiningu
Anot Šveikausko ir čia ma j sveikinimų, kuriuos vėliau
ža kas naujo, nes Anglijos paskelbsime. Prasmingą žo
darbo partija jau iš seno dį tarė* Dr. B. Matulionis,
tokios pakantos tikintiems liaudininkų centro komiteto
laikėsi ir savo gretose tu vardu pasveikinęs atvyku
rėjo ir turi nemaža bažny sius, ir kartu perdavė gra
čios tarnų.
žius linkėjimus sveikstan
Anglas partietis neklau čiam St. Kairiui. Ir pats St.
sia, kokios tikybos esi išpa Kairys gyvu, turiningu žo
žintojas, bet kuriai politi džiu pasveikino atvažiavu
nei ar visuomeninei orga sius.
VAISINKIT
nizacijai ar unijai priklau
Rezoliucijų komisija, su
IMPORTUOTU
sai.
sidedanti iš dr. P. Grigai
St. Michelsonas pareiškė, čio, J. Januškio ir J. Vilkai
LENKI] KUMPIU
kad kova su klerikalizmu čio, surašė rezoliucijas Lie
yra neišvengiama, nes jų tuvos laisvinimo, Alto rė
yra dedamos pastangos vi mimo, Literatūros Fondo ir
PIKNIKAM, SENVIČIAM AR KAIP PAG
są gyvenimą pajungti baž kitais reikalais. Tos rezoliu
nyčios autoritetui.
cijos bus atskirai paskelb
RINDINE VAISĖ SVEČIUI ATĖJUS
tos.
Dr. P. Grigaitis įžiūrėjo
Išrinktas naujas centro
Vokiečių socialdemokratų
• Garsas visame pasaulyje KUMPIS iš LENKIJOS duoda didžiausią
partijos programos revizi komitetas ir revizijos komi
pasitenkinimą—jis yra be kaulų, turi labai mažai riebalų ar želiatinos,
joj didesnių nuolaidų, ku sija, kurių sudėtis jau pra
nieks nenushneta, y ra nepaprastai liesas, švelnus, sultingas, gatavas val
rios gal per toli nušokusios, eitame numery paskelbta.
gyti—bendrai, KUMPIS iš LENKUOS yra nepalyginamas savo SKONIU
bet gal ir jos Vokietijos
Drg. Steponą Kairį suva
ir labai SKALSUS.
gyvenimo yra padiktuotos. žiavimas išrinko centro
• IMPORTUOTAS LENKIŠKAS KUMPIS dabar galima pirkti mažo
O bendrai programos per- komiteto garbės pirminin
se, šeimos dydžio trįjų keturių ar penkių svarų dėžutėse (kenuose).
kratinėjimas yra būtinas.
ku.
• Atsiminkite, kai perkate, Įsigyti IMPORTUOTO LENKIŠKO KUM
Gal jauki, ramybės kupi
PIO ir atsargai, kad Jūsų namuose visada būtų šito TIKRO IMPORTUO
na J. Paknio žemės ūkio
TO skanumyno.
sodybos aplinka geruoju
paveikė suvažiavusiu^—ne
RADIJO VALANDA
būta bergždžių ginčų, kal
* Reikalaukite Visur Kumpio iš Lenkijos
Visos programos iš WOPA,
bėta
esminiais
klausimais,
1490 kil. AM 102-7 FM
Kasdien: noo pirmadienio iki
šnekėta trumpai ir to dėl
penktadienio 10—11 vai. ryto.
Tikri Lenkijos mėsos produktai visada yra pažymėti
darbas viena diena baigtas.
šeštadieni lr sekmadieni
Jis nenuvargino, o tik pas
ATALANTA — KRAKUS — TALA
noo 8:50 iki
vaL ryto
VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vaL v.| katino dar didesniu ryžtu
"Product of Poland”
Tel.: HEmloek 4-2413
imtis darbo.
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Puslapis ketvirtas

Balfas neatostogavo

MĖGINO PAPIRKTI

(E) Sovietų Sąjungo s
Auksė. Taiybos Prezidiumo
Įsaku Kauno hidroelektri
nės statybininkai ir mon
tuotojai apdovanoti ordi
nais ir medaliais: Lenino
ordinu apdovanoti 5 staty
bininkai, Darbo raudono
sios "ėliav os ordinu
—15, “/aibės ženklo” or
dinu — 20, medaliu “Už
darbo Šaunumą*’—30 ir
medaliu “Už pasižymėjimą
darbe”—30 statybininkų.
Šia prog.a apdovanotuo
sius s atyuininkus sveikino
Liet. j Komunistų Partitijos Centro Komitet a s
ii- Ministerių Taryba.

Sraigės eksportojamos i
užsienį pirmą kartą. Rug
sėjo mėnesi Lietkoopsą
jungos užsienio prekybos
kontora ir Vidaus vandenų
eksplotacijos valdyba nu
mato pasiųsti visą vagoną
sraigių i Prancūziją.
Pabaltijo dailės paroda

Įstatymas jau veikia

PL 86-648 Įstatymas, ku
riuo be kvotos į JAV at
vyks keli ar keliolika tūks
tančių tremtinių, jau prade
damas vykdyti. Nustatyta,
kad tremtiniai bus renkami
iš: Austrijos, Prancūzijos,
Vokietijos, Graikijos ir Ita
lijos. Ten tremtiniai jau
registruojasi. Registracijos
blankų galima gauti JAV
konsulatuose ir Balfo Cen
tre. Spėjama, kad pagal šį
įstatymą iki 1960 m. gruo
džio 30 d. galės atvykti Į
JAV pirmieji 5,000 tremti
nių. Pirmenybė teikiama
esantiems oficialiose sto
vyklose, neoficialiose sto
vyklose, niekur nejsikūrasiems.
Užinteresuotieji šia pri
vilegija turėtų tuoj pat su
sisiekti su JAV konsulatu
Vokietijoj, Austrijoj, Itali
j*?j.arba
B®1*0 įgaliotiniais*

kiekius prisiuntė Clevelando skyrius (1,000 sv.), De
troitas 375 sv., Rockfordas
185 sv., Aušros Vartų para
pija, N. Y. 82 sv. Liepos ir
rugpiūčio mėnesiais gauta
viso per 2,500 svarų rūbų
ir avalynės.
Rūbai Vokietijoj esančių
tremtinių vis dar yra verti
nami, tačiau geroka jų da
lis siunčiama lietuviams Į
Lenkiją individualiais siun
tiniais.

Marijai Saulaitytei Iš Oakville , Conn., už rašinį
“Mąstymai”

Susivienijimo Centras rū
pinas, kad darbas jaunimo
tarpe būtų vykdomas kuo
pose, kad būtų gyvesnis jau
nimo bendravimas. O per
tai tikimasi jaunimą įtrauk
ti Į Susivienijimo veiklą,
kaitų ir Į bendrą lietuvių
visuomeninį gyvenimą.

Naujas imigrantų į JAV Paskutiniu laiku didesnius

Apdovanoti elektrinė* prie žių. Kartu su vėžiais iš
siųsta ir šimtas kg. sraigių.
Nemuno statytojai

14, 1960

p

Antanas Grumstas

JT

IŠVYKO TREČIOJI
EKSKURSIJA

*V ' .
'K 'V
*• ~ *

Rugpiūčio 31 d. išskrido
' <■** * • z.
Į Lietuvą trečioji keliaunin
(E) Š. m. rugp. 23 d.
kų grupė, kurioje yra šie
“Tiesos” nr-je Dailės mu
Balfo
skyrių
veikla
asmenys:
ziejaus direktorius Pianas
Leon Paczun, Cianford,
Gudynas rašo apie šiuo- me
Šiuo metu aktyviai vei
N. J.; Leon Gavrilovich
tu veikiančią Pa’-saltijo dai
kia 62 Balfo skyriai, kurie
(Miller), Brooklyn,N. Y.;
lės parodą Maskvoje, šioje
per paskutinius dvejus me
parodoje eksponuojama aBenedict Banis, Merchanttus surinko ir prisiuntė Į
ville, N. J.; Bernice Vait
pie pusantro tūkstančio dai
Centrą tiesioginiai nenomi
kus, Chicago, III.; Teresa
lės kūrinių, šioje parodoje
nuotai šalpai 69,629 dole
Chepla, Cleveland, Ohio;
Lietuvai atstovauja skulp
rius pinigais ii- virš 150,000
Veronika Zlotkus, Rochestoriai, tapytojai ir grafikai.
Kaip Kaunas ruošiasi
svarų rūbais-avalyne. Bal
ter, N. Y.; Anthony Stepo
Iš skulptorių pažymėti: J.
mokslo metams
fo skyriai ir atskiri asmenys
naitis,
Gary, Ind.; Mary
Mikėnas,
G.
Jakubonis,
P.
per Balfo Centrą dar nu
(E) Ruošiantis naujie
Leiga, Woodhaven, N. Y.;
J. Kedaisiuntė: Vasario 16 gimnazi
siems mokslo metams, Kau Aleksandravičius,
nis, B. Vyšniauskas, K. KiBoley Razmin,Minersville,
jai virš 42,000 dolerių, Sano miesto mokyklų moki
Pa.; Charles ir Rose Zaksai,
lez. gimnazijai arti 6,000.
niai vasaros atostogų metu sielius, G. Radauskaitė ir
La Vale, Md.; Adam Sukac
Vaistai iš Balfo
kt.
Iš
tapytojų:
V.
Macke

Per 2 metus, skyriuose
buvo Įtraukti i mokyklų
kas, Worcester, Mass.; Cieposėdžiauta, seimavota iki
pastatų, inventoriaus bei vičius, A. Gudaitis, V. Ge
Liepos
ir
rugpiūčio
mė

mentine Yenkelun, Watermokslo priemonių remonto čas, A. Savickas, J. Švažas, nesiais Balfas išsiuntė arti 500 kartų, aukoms rinkti
bury, Conn.; Ida Ablazey,
A. Žmuidzinavičius, L. Ka-io_„ . . . ,. , ...
darbus. Kauno ketvirtoje, tinas, A. Petrulis, R. Kai- f50 v.al^un‘*nu.kH'» p?" padaryta per 200 Įvairių
Waterbury, Conn.; John
Beisbolo žaidėjai Donald Anderson (kairėj apačioj) ir
penktoje ir dvidešimt pir pokas ir kt. Iš grafikų: V. tuv« lr
B“8"!843 UlP parengimų-rinkliavų.
Meshkin, Grand Junction,
moje mokyklose visas pa
Robert Waldron (dešinėj apačioj) suimti ir kaltina
pat
ir
50
medžiagų
siunti
Mich.; Joseph Zdana, Catalpų ir inventoriaus remon Jurkūnas, J. Kuzminskis, nių, daugiausia Balfo lėšo Dešimtasis< Balfo Seimas
mi tuo, kad norėję $5 000 kyšiu papirkti Amerikos
noga Park, Cal.; Justina
A.
Makūnaitė,
V.
Valius
ir
to darbas buvo atliktas
mis
apmokėtų.
Kas
dveji
metai
šaukia

Lygos
teisėjus
Edward
Runge
(viršuj
kairėj)
ir
Wil.
Mauel, Ft. Lauderdale,
išimtinai pačių mokinių kt
Vaistų siuntinukai dar mi Balfo seimai, Į kuriuos
liam
McKinley.
Dabar
bus
byla,
kuri
plačiai
nuskam

Fla.; Agnės Vylonis, DoPraras Gudynas rašo:
rankomis. Šitokiu būdu
iki rugsėjo 15 d. siunčiami vyksta po vieną delegatą
bės sporto pasaulyje.
wagic, Mich.; Lee E. Vylo
valstybė sutaupo daug lėšų.' “Jeigu ankstesnėse parodo be receptų. Po tos datos Į nuo 25 ar jų dalies narių.
nis,
Dowagic, Mich.; Anton
Salomėjos Nėries vardo vi se dažnai žmogus buvo tik kiekvieną siuntinuką teks Seime tvirtinamos Balfo
Tamkus, VVorcester, Mass.;
durinėje mokykloje vyk statistas, tai šios parodos dėti specialų iš Lietuvos ar veiklos 2-jų metų apyskai
Patiicia Yaniunas, Matadant kapitalinį remontą, už kūriniuose... jis kovotojas SSSR gautą receptą, bet, tos (jos 1958z60 mt. siekia
wan, N. J.; Banis Tuskeviuž taiką, jis naujo gyveni
80.000 rb. darbo atlikta
čius, Scraton, Pa.; Anna
mo statytojas, jis pažan tie receptai nebus lengvai 640,000 dęlerių), renkama
• direktorių taivha. Šiais memokinių i atikOTTilS.
duodami
Kainowski. Milwa u k e ę.
giausio pasaulyje moksio,
SLA Pildomoji raryoa j
Paskutinieji vaistų siun- tais dešimtasis Balfo Sei- Pusantro tūkstančio narių
Tiyliktoje mokyklų Įren kultūros nešėjas”.
ši literatūrini kontestą at Wis.; Konstancija Marks,
jaunuolių
tinukai
buvo
siunčiami
tik
mas
Įvyks
Čikagoje
lapkrigtos siuvimo klasės, dvy
Milwaukee, Wis.; Chas.
Iš šių Gudyno eilučių
siųstiems
raštams
vertinti
liktoje—mokamosios virtu galima spręsti, kad Lietu oro paštu, teko juos skubiai čio 24-27 dd. Tėvų Jėzuitų
Susivienijimas Lietuvių
Šankus, Minersville, Pa.;
vės klasės. Visų miesto mo vos dailininkai verčiamiT j supirkinėti, tad ir išlaidos patalpose JJaunnno Centre, Amerikoje savo organe“Tė- paskyrė komisiją. Šiai ko dr. Alfred Bicunas, Haymisijai skirtus darbus atliko
kyklų devintose klasėse dirbti pagal Maskvos nu buvo žymiai didesnės.
Balfo veikla per 16 metų vynėje” ir kitoje spaudoje d r. P. Grigaitis ir Katarina ward, Cal.; John Bicunas,
Įvedamas gamybinis moky statytą tam tikrą komunis
Šalpos darbas
keliais atvejais minėjo, kad Katkevičiene Atsiųstų ra Brooklyn, N. Y.
Balfo
Centre
X
Seimui
mas.- 1840 moksleivių vieną tinį idealoginį, teisingiau,
paskutiniu metu į šią frabe pertraukos
baigiama paruošti statisti temalinę organizaciją su šinių vertintojai rado juos
dieną savaitėje dirbs ga propagandinį šabloną. Ta
LIETUVIAI IR ČIA
myboje. Kai kuriose mo čiau, matyti, lietuviai dai Balfo Įstaigos Centre ir nės žinios ne tik už pasta gebėta Įrašyti apie pusantro pakankamai geras ir iš jų
LAIMI
kyklose visos devintosios lininkai nėra pakankamai Miunchene šalpos darbų ruosius du metus, bet ir už tūkstančio jaunuolių. Šis tarpo išskyrė kai kuriuos,
ir dešimtosios klasės bus šioms komunistinėms di nesustabdė* ir nesulėtino 16 Balfo veiklos metų. Da išmtinai svarbus laimėjimas kuriems nusprendė suteikti
Praeitą sekmadieni Ro
per atostogas. Šalpai liepos viniai gana Įdomūs, pvz. kartu uždeda mūsų Susivie SLA Pildomosios Tarybos moje baigės olimpiniai žaigamybinės.
rektyvoms paklusnūs, nes - rugpiūčio mėnesiais Bal
pažadėtas premijas.
Gudynas rašo: “Šioje paro fo Centras išleido 13,236 Balfas per 16 metų turėjo nijimui ir dideles bei labai
Mokslinė konferencija
Tokiu būdu pagal kon- j dimai, kuriuose dalyvavo
pajamų
virs
dviejų
milionų
rimtas pareigas.
doje mes pasigendame vi dolerius. Per tą pati laiką
Vilniuje
testd komisijos sprendimą iš viso pasaulio keli tūks
dolerių
grynais
pinigais,
tančiai geriausių sportinin
Y’ra toks supratimas, kad
sos eilės temų, kurios dar
(E) Š. m. rugpiūčio 23-28 i nesuranda vietos dailininkų gauta tik $9,781. Tuo būdu kurių didesnę dalį suaukojo Į Susivienijimą Įjungti jau- buvo paskirtos šiems jau kų. Sovietų Sąjungos sporautoriams tokios pre
dienomis Vilniuje, Mokslų kūryboje”. Ypač jis pabrė Balfas per atostogas turėjo Amerikos lietuviai. Pei tą nuojįaį bus tolydžio skati- niems
t tininkų tarpe buvo ir 5 lie
mijos:
$3,508
trukumą,
kurį
reikė

pat
laiką
gėrybėmis
Balfas
akademijos* prezidiumo sa žia, kad “ silpnai dailinin
tuviai. Iš jų keturi laimėjo
narni ir Į lietuvišką veiklą
Paskirtos 5 premijos
lėje Įvyko visasąjunginė kai imasi vaizduoti Tarybi- jo padengti iš geresniais gavo per 7 milionus dolerių. įsijungti. Pasiryžimas ge
medalius:
mėnesiais
gautų
sumų.
Ti

Tad
apytikslė
Balfo
apy

jaunuoliams
mokslinė konferencija, skir | nės Armijos kareivių gyve
Sidabrini medalį gavo
ras. Bet kaip ir kokiom
kimasi, kad atostogoms be varta per 16 veiklos metų priemonėm visa tai vykdvta žvaigždžių bei galaktikų nimą ir kt.”
Antanas
Bagdonavičius, ZiPremija A: 12-18 metų
sibaigiant
tie
gerieji
mėne

siekia
šešis
milionus
dolerių.
evoliucijos, kintamų žvaig
autoriams. Geriausiu pripa gmas Jukna ir Ričardas
Koncertas Vilniaus
siai vėl sugrįš, atostoginis Visi tie milionai jau seniai ti?
ždžių ‘yrimo ir eksperimen
Jaunimas šiandien auk žintas rašinys Žalgiris, ku Vaitkevičius (vairininkas),
deficitas
bus
išlygintas
ir
Gedimino
aikštėje
išdalinti.
tinės astronomijos klausi
lėjamas skirtingose sąlygo rio autoi ius, pasivadinęs kurie dalyvavo dviviečių
šalpos
darbai
sustiprės.
Smulkios
apyskaitos
bus
mams. Konferenciją suren
(E) š. m. rugpiūčio 25 d.
se, negu jų tėvai buvo auk slapyvardžiu “Vytautą s”, valčių varžybose. Juos pra
parengtos
dešimtajam
Bal

gė Sovietų Sąjungos Moks vilniečiai, pi aeidami Gedi
Balfas priima rūbu*
lenkė tik Vokietijos spor
lėjami. Organizacija turi
fo seimui, kuris to dėl turės neužmiršti, kad jaunimo sa buvo Saulius Kaunelis iš tininkai, gavę auksini me
lu Akademijos Taryba, Lie mino aikšte, turėdavo sus
Detroit, Mich. Jam paskir
Diena iš dienos Į Balfo
tuvos Mokslu Akademija li toti : juos patraukė būrys sandėli priduodama rūbai. būt gana Įdomus.
varankiškumas ir šios ta premija $15.00. Bet ka dali, trečioj vietoj paliko
Vii a“s Valstybin i s V. vaikinų, išsirikiavusių prie
organizacijos ribose, bei dangi jis yra SLA 352 kuo JAV, Danija, Italija, Ru
Kr v-ko vardo universite šais Paveikslų galeriją. Tai
ATSAKĖ 1 J. KAJECKO prisilaikant Įsigyvenu s i ų pos narys, tai jam priklauso munija.
tyrinėjimus,
V.
Raginis
ir
tas. -.or.ferencijoje dalyva grupė JAV aukštųjų mo
Birutė Kaladienė, ieties
tradicijų, jo veikla turi bū ir specialė dovana $10.00.
MEMORANDUMĄ
vo astronomai iš Maskvos, kyklų studentų, atliekančių v. Sideravičius apie ra
metėja,
gavo bronzinį me
Kaip jau spaudoje buvo ti kiek galima laisva ir tuo Tokiu būdu jis gauna
joninių
centrų
sodybinių
Biurakano, Pulkovo, Lenin- turistinę kelionę po Sovie
dalį. (Aukso medali už
paskelbta, Lietuvos Atsto pačiu patraukli. Čia glūdi $25.00.
giv do, Kiymo, Alma-Atos, tų Sąjungą. Studentai šiai gyvenamųjų namų projek vas JAV, kartu su Latvijos tolimesnis Susivieniji m o
ieties metimą gavo latvė
Premija B: 16-18 metų
tavimą
ir
sodybą
pokario
L,gos, Tartu ir kitų obser išvykai paraošė specialų
ir Estijos Atstovais, š. m. pasisekimas jaunimo tarpe. autoriams. Geriausiu pripa Ozolina).
vatorijų. Vilniuje buvo da koncertą. Keli šimtai pra metais.
Susivienijimo vadovybė, žintas pasirašytas slapyvar
liepos 28 d. buvo Įteikęs
STRATFORD, CONN.
linamasi
mintimis apie eivių turėjo progos klau
kaip
matyti, šiais reikalais džiu “Lietuvaitė” rašinys
Kaltina dvasiškius
Valstybės Departamentui
naujausius erdvės tyrimus; sytis jų atliekamų anglų
memorandumą ryšium su rimtai rūpinasi ir daro šia —Poezija, kuri žadina ir
Baigė 3 mėnesių streiką
taip pat svarstytos astrono kalba dainų. Klausytojų Š. m. rugp. 27 d. Vilniaus dvidešimts metų sukaktimi kryptimi pirmuosius žings
uždegė — autorei Daliai
radijas
praneša,
kad
“
išėjo
mijos mokslo Lietuvoje iš prašomi, svečiai po pertrau
JAV viešo pareiškimo, kad nius.
Saulaitytei, Cicero, Ilk, pa
Galų gale ir Sikorskio 2
vystymo perspektyvos. Šito kėlės koncertavo dar kartą. iš spaudos “Faktai kaltina” JAV nepripažins Lietuvos
skirta premija $10.00.
lėktuvų fabrikų darbininkai
serijos knyga “žudikaiBažkio masto astronomų kon
Literatūrinis kontestas
Lietuvos TSR architektūros nyčios prieglobstyje”. Rin okupacijos ir priverstino
Premija C:
autoriams 1,067 balsais prieš 329 nu
ferencija Lietuvoje Įvyko
jaunimui
Įjungimo
Į
Sovietų
Sąjungą.
klausimai
18-25 metų. Premijuotas tarė baigti streiką, kur jie
kinį paraošė T. Lietuvos
piima kartą. Konferencijos
Štai visai neseniai SLA rašinys: SLA ateities dar tęsė net 3 mėnesius. Kitų
Šiomis dienomis JAV
(E) Tai Lietuvos Moks Mokslo akademijos kalti
svečiai nuoširdžiai pasvei
dokument a m s Valstybės Departamenta s Pildomoji Taryba paskelbė bai lietuvybės išlaikymui lėktuvių fabrikų darbinin
kino Lietuvos mokslininkus, lų akademijos Statybos ir namiems
kai jau anksčiau buvo nu
iškovojusius pirmąją vietą architektūros keturiolikos skelbti redakcijos darbuo patvirtino memorandum o jaunimui literatūrini kon Amerikoje. Autorei Rytei
tarę streiką baigti. Tuo bū
Spingytei
iš
Pittsburgh,
dirbtinio žemės palydovo darbų rinkinys. Jame rašo: tojai Baranauskas ir Ven- gavimą ir pakartotinai pa testą. Šiuo keliu norėta jau
Pa., paskiita premija $50.- du visai baigtas streikas,
vizualinio stebėjimo srity P. Kulikauskas apie seniau clovaitis. Šioje knygoje pa reiškė, kad J. A. Valstijų nimą sudominti Susivieniji
00
ir kaipo SLA 40 kuopos kurj laiką palietęs virš
sius pastatus Lietuvoje, J. teikiami dokumentai, kurie žmonės ir Vyriausybė tebė mo darbais ir paraginti jį
je.
Bai šauskas apie lietuviškų vienaip ar kitaip turi paro ra giliai susirūpinę Lietuvos studijuoti lietuviams rūpi narei dovana $10.00, viso 30,000 darbininkų. Darbi
ninkams jis nebuvo sėk
Vėžiai ir sraigės į užsienį svirnų architektūrą, J. Min dyti Įvairaus rango katalikų likimu ir laukia tos dienos, mus klausimus, labiausia $60.00.
Be to dar paskirtos dvi mingas.
(E) Lėktuvu “IL-14” rug kevičius apie kai kuriuos dvasininkijos antiliaudinę kada Lietuvos žmonės vėl Lietuvos istoriją, lietuvių
piūčio d. iš Vilniaus aero akmens mūro architektūros veiklą. Skelbiami dokumen galės vykdyti savo naciona meną bei literatūrą. Tai premijos po $20.00, kurių Pagyrimai yra tos pačios pri.
dromo išskrido Į Stockolmą ypatumus 18-19 amž. Lie tai tai vyskupų, kunigų pa- lines teises ir pasirinkti pa pirmas bandymas, kuris viena teko Reinholdui Reb- gimties, kaip ir vynas: svaigi
ketvirtoji vėžių siunta Šve- tuvos ūkiniuose pastatuose, rodymai tarybiams tardymo gal savo valią politinę, e- nors ir negausiai skelbtas, neriui iš Victoria, Canada, na.
dijon. Viso susitarta šve Iz. Butkevičius apie lietu-1 organams apie jų “antiliau- konominę bei kultūrinę vis tik sulaukė jaunuolių už rašinį “Pokarinė Lietu
Tarchetti
i susidomėjimo.
vos reforma” ir antroji—
priešišką veiklą”. 1 santvarką.
dams pasiųsti 200.000 vė- vių liaudies architektūros
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sikeitimai gamybos procese
ir pačiame kapitalistiniame
ūkyje, kuriuos sąlygojo ga
mybos technikos pažanga
ST. Kairio suglaustas pranešimai LSS suvažia ir jos padariniai šitame
šimtmetyje. Socialdemokra
vimui 1960 m. rugsėjo 4 d. socialistinių partijų protinės pai tijos kaip tik mar
e
gramų revizijos
ksizmo nurodomos turėjo
imtis savųjų programų “re
(Tęsinys)
•
vizijos”, kad socialistinis
3. Valstybės pagrindai
ninkams įtakoti valstybę ir

'Revizija' socialistuose

LANKĖ NIX0NĄ LIGONINĖJE

sųjūdis nenustotų gyvo ry

Socialdemokratų partija
P01*“*«žio su gyvenimu
gyvena ir veikia vfcojTvo- suomenės laisvei, teismgu-

ir nevilktų
ideologiniai dogmine nuo
kiečių tautoje. Ji stoja už ““ » soclal,m8m
gyvenimo atitrukusia vi
Vokietijos respublikos kon- HL.
... .
.
suomenine grupe.
stitucijų. Ji siekia Vokieti- .
.“į“
Kiek programų “revizi
jos laisvo apjungimo, nes
ja” reiškia socializmo es
tik
apsijungusi vokiečių
d Tad
mės, jo siekimų bei uždavi
tauta gali pilnumoje įsvys- z?.
nių pakeitimą? Užtenka įsiDemokratu kandidatas viceprezidento vietai sen. Lyntyti valstybės bei visuome- v,duU"‘.0 «*io “ktonus yra siskaityti Į programos sky
don B. Johnson, republikonų vado senate Everett
nės formų ir turinį.
palaikytinas kaipo didžioj, rių “Socializmo pagrindai”,
Dirkseno (dešinėj) lydimas, aplankė respublikonų
A.roen. gyveni™., jo į“°.
. P'amone. papildyta kitais skyriais,
garbės ir jo Rainė, reik.- Jlsal t“era . "aconalĮZUOtikandidatą prezidento vietai Richardų Nixoną, kuris
ir bus aišku, kad socializmo
l.i turi būti virte,ni už «1- P89.’
pnval° l^iuot,
gulėjo ligoninėje. N>xonas praeitą savaitę išėjo iš
ir jo uždavinių supratime
.lybės reikalu.. Partija sto- ! planuigų visuomenes uk,. socialdemokratija pasilieka
ligoninės ir pradėjo rinkimų kompaniją.
ja už demokratijų valstybė- ^*dy?“Y*‘“j"“!? kaip ir buvusi.
•
* x x_
imliixuo*mMSy kur norx ki*
je, uz tautos suverenumą, tokių
• priemonių sveikus ūKas programoje yra pa
už vyriausybės atsakomybę kinius santykius tautos ū- sikeitę, tai konstatavimas
visuomenėje vykstančios so
prieš parlamentą ir privali kyje išlaikyti.
jo pasitikėjimo. Parlamen
cialinės struktūros pasikei
(E) Vokietijos vyriausy bą. Šio aparato išlaikymas
timo ; nusistatymas dėl dar bės leidžiamas “Bulletin” kas metai pareikalauja
te turi būti dabojamos ma- j
7. Žemės ūkis
bininkų klasės uždavinių,
Partija, norėdama laimė- a ^uimko te,.e , pnv.c„ dėl metodų kapitalistini ū- praneša, kad Rytų komu 200 mil. dol.
Toliau: Netiesiogi nės
ti tautos daugumos pasiti"""•ti'b?
"t kį pakeisti socialistiniu, dėl nistinio bloko kraštai kas
metai išleidžia apie du bi propagandos aparatas kai
kėjimų, siekia to laisvose
pnenlone žemės ūkio; aiškiau pasa lionus dolerių “šaltajam ka nuoja 110 mil. dol.; komu
varžytose su kitomis demo- kel“ 1uknunko “į10 nasum« kyta dėl privačios nuosavy
nistų kontroliuojamos va
kratinėmis tautos partijol8*s™s?°? koperactjos bės socialistinėje santvar rui” vesti.
Komunizmui platinti, ne dinamos tarptautinės orga
mįg
r
J
jame skatinimas.
Žemes
koje,
dėl
socialdemokratijos
—Roman arčiau, Maiki. dų šventas Petras būtų ji Spaudos, radijo, televizituri d®rintis prie„gg08 santykių su religija ir baž skaitant agentų, kurie dir nizacijos, ir pan., kainuoja
Nuleisk tą pirštą ir pasikal su muzika pasitikęs.
jos laisvė. Organizacijų lai- “*** vyksto^'M pa-tikeiti- nyčia, dėl socialdemokrati ba pačiame Rytų bloke, a- 50 mil. dol.; kontroliavibėkim kaip geri frentai.
—Jeigu Zacirka viską tė
pie pusę milijono apmoka i mas pogrindy veikiančių
jos
aiškesnio
atsiribojimo
sve
ir
demokratinis
jų
susi_
—Ne, tėve, savo piršto vui pasakė, tai to ir užteks.
mų komunistinių agentų komunistinių organizacijų
8. Dirbančiųjų nevaržoma nuo komunizmo.
tvarkymas.
Nepriklausomi
aš nenuleisiu, bet pasikal Kam tėvas mane klausinė
dirba Vakaruose, šiapus ; bei organizavimas įvairių
teise kurti savo laisvas
Tie
programoje
pažymėti
teismai.
Įstatymdavy
stė,
bėti vistiek galime.
geležinės uždangos. (Yra ' kongresų—20 mil. dol.;
je
demokratines profesines
esmėje
taktinio pobūdžio
teismai
ir
vykdomieji
val

—Nu, tai pasakyk, ką tu
—Maiki, aš noriu apie
ekspertų, kurių apskaičia ' radijo programos viso pasąjungas
pasikeitimai turi tikslo pastybės
organai
yra
vieni
mislini apie kardinolą 0‘- tą reikalą daugiau žinoti,
vimu tas išlaikymas kai : šaulio tautoms—300 mil.
nuo
kitų
nepriklausomi.
Teisė
stieikuoti
kaipo
len
J??
nti
socialdemokratų
Harą?
ba suprantu, kad ir man
nuoja taip 3,5 iki 4 bilionų I dol. ir filmų propaganda—
priemonė
atsispirti
ūkiškai
Partijos
tolimesnę
ko
v
ų
, 200 mil. dolerių per metus.
dolerių).
—Jis jau mirė, tėve. Jis Gabrielius gali bile kada
4. Krašto gynyba
didžiojo
kapitalo
galiai
“
socializmo
idealų
,gy“Bulletin” pateik tais ' Dvidešimties agentų mogyveno Philadelfijoj.
užtriubyt. Taigi norėčiau
Įvendimmą,
nekeičiant
nei
duomenimis komunistų a- ' kvklų išlaikymui (šios mo—Jes, aš žinau, kad mi žinoti, su kokia muzika Ilgesnį laiką, pasisakyda
Tikyba ir bažnyčia 'jos ideologinio nusistatymo
gentų skaičius, dii bančių I kyklos yra Rusijoje ir sarė. Aš jau ir poterius už dū šventas Petras mane pasi ma nevisai nuoširdžiai kraš
Iš
pat
pradžios
socialdej°®
pasirinktojo
kelio,
sią sukalbėjau.
šiapus geležinės uždangos, ' telitz kraštuose) kas metai
tiks.
to gynybos reikalu, bet stol c' 1." ■>...icZIIIČl
w. <■* 1 O” rmil
zlz\l
dama
už
Vokietijos
laisvės
mokratijos
skelbtas
dėsnis,
pnesai
nelaiku
•
11X11 UVI. i UU
yra sekantis:
—Sužinosi, tėve, kai bus
—Tai ko tėvas nori dau
bei jos demokratinės san- kad tikybos dalykai yra
' Prancūzijoj—12,000, Ita šių išlaidų papildomai pri
giau apie ji žinoti? Juk sa “užtriubyta”.
lijoj, Indonezijoj ir Indijoj sideda 20 mil. dol. mokinių
—Vadinasi, tu nenori Į tvarkos gynybų, Socialde-,^ kiekvieno amne£
vo pinigų jis tėvui nepaliko.
—Aš noi ėčiau daugiau mano klausimą atsakyti. mokratų . partija viename domas pareiškimu, kad tik programas siekia sėkmm- po 20,000, Suomijoj ir Ira studijų ir propagandos ke
žinoti apie jo šermenis. Ga- Nu, o gal ir pats tokių ta- vėlesnių “Vorwaerts” nu visiška tolerancija kito ^au mobilizuoti savo jėgas ke tarp 20,000 ir 10,000 ir lionių išlaidoms apmokėti,
. kituose 20 kraštų po 200. j Iš šiapus geležinės už
meryje aiškiai pasisako,
zietos rašo, kad į pakasy jemnyčių nežinai.
žmogaus
įsitikinimams
ir
naujoms
pastangoms
ir
nau

Suomijoje ir Irake—tarp dangos organizuojamos ko
—Kiek aš numanau, tai kad partija esanti prieš neu
nas suvažiavo visa Ameri
jų
gerbimas
gali
patikrinti
J^
ems
laimėjimams,
2.0000 ir 10.000 ir kituose lektyvinės kelionės į Sovie
kos Rymo katalikų načal- tėvas dar ilgai po Ameriką tralumo politiką santykiuo
vaisingą
žmonių
politinį
bei
•
20 kraštuose—po 200 agen tų Sąjungą, jos satelit. kra
se su Sovietais; už visuotinį
keliausi.
stva.
visuomeninį,
bendradarbiaGERIAUSIA
DOVANA
štus arba į Raudonąją Ki
tų.
apsiginklavimą;
už
Vokieti

Nu
vot,
už
toki
žodi
tai
—Palauk, tėve. Nesakyk
vimą.
Dėl
to
partija
gerbia
Į
Prancūzijos komunis t ų niją kas metai atneša naujų
“načalstva”. Katalikų baž • aš norėčiau tau užfundyt. jos dalyvavimą Atlanto val
bažnyčią
ir
religines
benj
Jei
galvojate
apie
dovapartijos
agentams kas me išlaidų Maskvai, ir jos sate
stybių
Koman
pas
Zacirka.
sąjungoje;
už
gali

nyčios vyriausybė vadinasi
druomenes
ir
jų
aktyvų
da-į
sa
V0
pažįstamam
ai
tai išmokama 20 mil. dol., litiniams kraštams papildo
—Ačiū, tėve, gali išgerti mumą pavaitoti atominius
hierarchija.
lyvavimųvisuomenės
gyve(lra
;
ui
atsiminkite>
Italijos—30 mil. dol., Indi mai už 50 mil .dol.
ginklus apsigynimui nuo
—Nu, ar tai ne tas pats, ir už mane.
nime,
dabojant
minties
bei
,
,
,
,
jos ir Indonezijos—po 10
Viso pasaulio kom. par
—Nu, tai ir gud bai!
Sovietų agresijos.
kaip načalstva?
sąžinės lafevę, o taip paCkad 6en8us,a do'ana bus Įmil. dol., Suomijos ir Irako tijoms kas metai išmokama
Tai buvo visiškas parti
—Ne, tėve, tokiu vardu
laisvę skelbti savo įsitikini šios knygos:
—po 5 mil. dol. Be to, pa 200 mil. dol., kurie priklau
jos
fronto
pakeitimas
jos
tiktai rusų vyriausybė yra
VOKIETIJA
mus.
užsienio politikos klausimu.
Stepono Kairio “Lietuva našiam šnipų tinklui, į kurį so (papirkinėjimų) fondui.
vadinama.
įeina antroji valstybių gru Šie pinigai išleidžiami Va10. Programa daug dėmesio budo”, kaina $5.50
—Nu, tai uskiuzmi, jei
Nauja Bendruomenės
pė su 20 kraštų, ir tiečioji kaių agentams, politikams,
5. Partijos politikos tikslas skiria laisvam mokslo ugdygu aš padariau misteiką.
valdyba
ūkio suvaldymo priemonė.
ir socialinė santvarka
Kipro Bielinio “Dieno valstybių gi-upė su maždaug mokslininkams, intelektua
Dabar jau bus aišku.
Rugpiūčio
27-28
dieno30 kraštų, kas metai išmo lams, menininkams ir laik
mui bei jo skatinimui
jant”, kaina $6.00.
—Ar tai bus jau viskas?
Ūkio
politikos
tikslas
—
kama 220 mil. dol.
raščiams papirkti. Viską su
—Ne, vaike, aš noriu, jmis buvo Vokietijos Lietu vis didėjanti tautos gerovė
Daug dėmesio jaunimo
vių
Bendruomenės
Krašto
Kipro
Bielinio
‘
Penktieji
Seniesiems Bukareš t o sumavus, gaunasi apie du
kad tu paaiškintum man
ii- teisingas tautos pagamin auklėjimo reikalui; jį au
Tarybos
posėdžiai.
Naujon
800
kominformo narių šiuo bilionai dol., kuriuos Ry
daugiau apie to kardinolo
ginti nepriklausomai galvo metai”, kaina $6.00.
tų
gėrybių
tautoje
paskirs

krašto valdybon išrinkti
metu atlyginimas pakeltas tu komunistinis blokas iš
šermenis.
tymas. Pašalinamas išnau jantį, visuomeniškai parei
Jas galite gauti ir Kelei iki 25.000 dol.; jie visi gy leidžia “šaltojo karo” .ve
E.
Simonaitis,
kap.
J.
K.
—O kas tėvui neaišku?
dojimo ir negarbingos žmo gingą ir demokratiškai są vio administ’ acijoje:
vena Maskvoje ir įeina dimui bei pusės miliono aJis mirė, buvo palaidotas Valiūnas, kun. Liubinas, gaus priklausomybės.
moningą.
į
generalinį komunistinių gentų visame pasaulyje iškun.
dr.
P.
Rėklaitis
ir
J.
tt.36
Broad
way,
♦ ♦ *
kaip kiti, tai ir viskas.
Svarbiausiu ūkio politi
Kn«t«»n
27.
M
jvjs
,
revoliucijų planavimo šta- laikvmui.
Stankaitis.
Pirmųjų “revizuotų” pro
—Ne, ne, Maiki, jis pa
Kontrolės komisijon iš kos uždaviniu partija stato gramų
pasirodymas sukėlė
laidotas netaip kaip kiti. rinkti V. Šukys, J. Kairys visuotinės gerovės kėlimą,
Gazietos rašo, kad į jo šer ir Krivickas, o garbės teis keliant ūkio našumą ir sie visuomenėje ne tik susido
<4
KNYGOS JAUNIMU?
menis suvažiavo visi 3 kar man pirm. dr. J. Deveikė, kiant patikrinti visiems dar mėjimo, bet ir savotiško
KELEIVIO
išnaudojant technikos džiūgavimo bei pranašavi
dinolai...
nariai S. Antanaitis ir Miš bą,
Jei
jaunas nepamėgo
mų. Socialistinio sąjūdžio
pažangą.
KALENDORIUS 1961 METAMS
—Tai ne visi, tėve. Bos kinis.
Tam reikalingas ūkio pla programų priešininkai “re knygos, jis jos neskaitys ii
tono kardinolas Cushingas
Mūzų kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis
Mirė dr. A. Damijonaitis navimas, laisvos varžybos vizijoje” paskubėjo pama uaugęs. Todėl tėvai tur
nedalyvavo.
parūpinti vaikams ko dau bus išleistas prieš Naujus Metus ir pasiųstas visiems jį
—Bet apsėjo ir be jo,
Rugpiūčio 31 d. Hanau bei laisva iniciatyva gamy tyti socialdemokrat i j o s, žau lietuvišku knvgu. Pirk užsisakiusiems. Jau laikas jį užsisakyti.
Maiki, ba buvo daug kitų mirė daktaras Antanas Da boje. Ūkio politikos dėsniai bent “marksizmo” krizę, į
vaikams dovanas, viKalendoriuje, kaip kasmet, bus įvairių skaitymų,,
turi būti: ūkis planuojamas socialdemokratijos ideoloaukštų asabų. Kaip Zacirka mijonaitis.
suomet
atsiminkite
knygą
ir
tiktai tiek, kiek būtina, kiek ginio irimo pradžią.
eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški
man aiškino iš angelckų
tą dovanokite. Keleivio adKiek
tie
džiūgavimai
bu

varžybų
gamyboje
naudin

gazietų, tai tenai buvo 82
vardai ir plati kalendorinė dalis.
MONTREAL, P. Q.
giausia. Programa pasisako vo pagrįsti? Čia būtų nevie ninistraciioje gslite gauti
ai kivyskupai ir vyskupai
Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir
šias jaunimui tinkamas kny
ir be jų dar buvo apie 3,000 Studentų studijų dienos prieš visuotinį ir nedemo ta kelti ir aiškinti klausimą, gas:
ypač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
kratišką planavimą Sovietų ar iš viso yra šiandien rei
žemesnio cino dvasiškių, ir
AKĖČIAS. A.
Giedriu;- na kaina parduoti nebegalime, šiais metais turėjome nuo
Kanados Lietuvių Stu pavyzdžiu.
kalo kalbėti apie marksizmo °AS
visi jie meldėsi už mirusio
knygoje vra 37 gražios paša stolių dėl kalendoiiaus kainos žemumo. Todėl praneša
dentų Sąjungos Montrealio
krizę, kai jos nėra bent lėčios. 175
kardinolo dūsią.
kaina $2.0<
6. Nuosavybė ir jos galia j'o priešų suprantama pras
me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus
Skyrius
įugsėjo
mėn.
23,
—Taip, tėve, meldėsi. Ar
•VYNVKĖS. N. Butkienės a
ny-sakaitės vaikams. 34 ps>
24, 25 dienomis įuošia
Dabartiniam ūkiui yra me. Reikalą programas
čia kas nepaprasta?
Kaina Z 5 centai
kaina
............................ $l.(k
būdinga jo koncentracijos naujai peižiūrėti, suformu
—Bet meldėsi visas tris studijų dienas.
SINDRADO NUOKas Kalendorių jau užsisakė, ir pamokėjo tiems jis
Jau dabar kviečiami vi procesas, kuris gresia toli luoti ir pagristi sudarė, kaip ŪKININKO
valandas, Maiki.
TVC’A’ įdomfis pasakojimą
sus skyrius ir pavienius stu mesnei ūkio plėtotei, gy jau pradžioje buvo pasaky jaunimui. 108 psl.. kai bus pasiųstas senąja kaina.
—Tai kas?
—Nu, pasakyk, argi jan? dentus rezervuoti tą savait ventojų būklės lygiui, ūkio ta, tik pasikeitimai dabar na .................................... $2.0»
Užsakymus ir pinigus prašome silpsti šiuo adresu:
kar i.fSK’VOS’s
I.įn
taip sunku buvo i dangaus galį studentiškai iškylai į bei visuomenės struktūrai. ties kapitalistiniame ūkyje S’AKTVS
Dovydėno «py«j»ka. 1CS psl.
“KELEIVIS”
Jis pašalina iš ūkio varžybų ir jį seką pasikeitimai ka r?o
karalystę Įeiti, jeigu reikėjo Montrealį.
i »:pj> ............. ............................ S2.OC
636 E. Broadway------ :------ South Boston 27, Mass.
K ARVEI 141. Alovzo R«».
visuomenės
so- ‘ .Iftl.YM
Didžiojo
ūkio galia pitalistinės
tiek daug visiems melstis? KLSS Montrealio Skyriaus veiksnį.
v i
į•
—•
ą
1 x* •
T*'DO
. Rll 04
p-l..
Valdyba
duoda galimybes jo vain-;cialineje struktūroje; pa-j uina . ...................... .
Zacirka rokuoja, ir be mal

Pusė miljicno agentų
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Puslapi? šeštas

AMERIKONKA
< Teta nv*'
Karščiui sumažėjus. Ona ėmė sapnuoti rudens vaiz
dus. štai ji dar piemenė eina per saulės auksu nubertus
laukus: basa, eira per ražienas, kojas nuožulniai staty
dama, kad apsisaugotų nuo staigių ražų dūrimo. Jie pie
menukai sukuria ugnį ir pasikasę bulvių jas kepa. Ir ko
kios jos skanios! O paskui kepa ant žarijų baravykus,
druska pasibarstydami. Tokio skanumo niekur nerasi.
Po neišvengiamos operacijos Ona labai sunyko. Tai
sėsi labai iš lėto. bet jau buvo ramesnė ir nekarščiavo.
Sapnavo Lietuvą, šaltą saulėtą žiemos rytą. Tokio gryno
oro tvaiskumo, kitur niekur nerasi. Įkvėpus šalto, gryno
oro apsala krūtinė ... O paskui oras atšyla, sniegas ištirp
sta, o'jo neledėjusias liekanas ant kelių ir vandenų šil
tas lietus nuplauja. Laukai sužaliuoja, sužydi gėlės, visur
jaučiamas pavasario kvapas. Tokio gaivinančio kvapo
niekur kitur nėra, tik ten Lietuvoje . . .
—Juozas lankė ligonę ir jo viltys ir nusivylimai keitė
si vienas po kito. Skaudu jam buvo skirtis ir su tokia
daugybe sutaupytų pinigų. Bet už gydymą reikėjo mokė
ti. Dirbo jis su dideliu Įniršimu, kad išleistus pinigus vėl
uždirbtų. Be to. sunkiai dirbant ir širdžiai lengviau. Vis
ko negalėjo Įveikti ir reikėjo pagalbos prisisamdyti. Ka
rui pasibaigus tas buvo Įmanoma. Tačiau kur galėdamas
Juozas stengėsi pats kuodaugiausiai atlikti. Kiti negalė
jo jam Įtikti ir jis kitais nepasitikėjo. Pagaliau sugrįžo
Jonas iš kariuomenės ir pagelbėjo jam krautuvėje. Žmo
nių tuojau padaugėjo, tiek namuose tiek krautuvėje. Vi
si draugai norėjo Joną pamatyti. O kiti norėjo išgirsti
pasakojimus apie karą ten fronte. Jonas buvo pasikeitęs;
sunyko ir kalbėjo kaž kaip tyliai. Tačiau jo akys dar la
biau žibėjo ir kalba buvo įsakmiai Įtikinanti. 0 kalbėto
jas jis buvo geras. Ir apie jo magnetišką asmenybę žmo
nės visada būriavosi.
Laikas bėgo ir Įvykiai keitėsi. Žmonės būriavosi ir
sprendė Įvykius. Iš Lietuvos ėjo visokios žinios ir gandai. į
Karas pasibaigė, bet Europoje siautė neramumai. Įvai-I

rūs kalbėtojai aiškino padėti, organizacijos ruošė eise-.
nas,7 paradus
ir susirinkimus. Ir skaudžios ir malonios ži- 11
nios plaukė iš gimtojo krašto.
Ona grižo iš ligoninės, bet jautėsi nusilpusi ir bent
kui- dalyvauti ar diibti vis dar negalėjo. Tik slampinėjo
po namus, klausėsi ką kiti kalba apie Įvykius, pavartyda- ■
vo laikraščius. Sunku buvo išlaikyti dėmesys Ilgesnį lai- !
ką bent kuriame reikale. Greitai reiškėsi nuovargis. Tik
kaž kur jos sąmonės gilumoje, glūdėjo stipins, viską nu- Į
galintis jausmas. lai gimtojo krašto pasiilgimas.
Ligoninėje sapnuoti Lietuvos vaizdai staiga iškilda- Į
vo visu ryškumu ir sukeldavo didelį gimtinės pasiilgimą. ;
Ten, kur viskas buvo taip žavu, kur tiek nerūpestingų, į
puikių jaunystės dienų pragyventa. Ir kaip jie dabar ten
gyvena? . . Ona parašė keletą laiškų ir siuntė tėvams pi- i
nigų, bet ilgą laiką jokio atsakymo negavo. Pagaliau atė
jo laiškas. Tėvas džiaugėsi, kad jie visi sveiki ir gyvi,
kad Jonas sveikas iš karo sugrįžo. Laiške jis svarstė ir
lyg pats savęs klausė:
—Gal ir gerai, kad jūs vaikai per karą Amerikoje
buvote? . . Nematėt didelio vargo, sūnūs nepatekote ru
sų kariuomenėn ir vokiečių nelaisvėn ar priverstiniems jų
darbams. Visi užsidirbote pinigų. Dėkui, kad mums siun
čiat. Taisybė, ūki vokiečiai apnaikino. Atėmė gyvulius
ir nelengva greitai jų prisiauginti. Bet miste išmintam ge
rai. Pinigai ūki gali greičiau atstatyti, bet ko labiausiai
ūkiui reikia, tai jaunų rankų, jaunų šeimininkų. Užsidirbot pinigų, tai dabar grįžkite namo. Katras ant vietos pa
siliksite, katras ką nusipirksite ar Į žentus išeisite, tai pa
matysit atvažiavę.‘Visiems savam krašte kartu bus sma
giau gyventi . . .
Ona skaitė laišką keletą kartų. Ilgai galvojo ir kiek
vieną sakini apmąstė. Taip ten Lietuvoje
žmonės gyvena
..........................

sa\u gyvenimu. Ten puiku, bet jie išvažiavo ieškodami
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1960

savo kandidatūrą stato 3,
o į atstovų rūmus 26 mote
rys. Mainės valstijoje dėl
Praeitą savaitę Amerika vietos senate varžysis dvi
Slyvinių tortas
prisiminė dvi garbingas mo moteiys: republikonė MarImti: Ketvirti svaro svie
teris
•Viena iu vra Jane Ad-Igaret Chase Smith <•>* ■’au sto, puodelį cukraus, du
Mena jų yra Jane Aa y
senate) ir
kiaušiniu, pusę šaukšto ke
dams, nuo kunos. gimimo
J
demokratė Lucia Cormier. pamųjų miltelių, pusės ci
įugsėjo 6 d. sukako 100 me
O. I.
trino tarkuotos žievės, du
tų. Tą sukaktį rado reika
puodeliu miltų ir 10-12 sly
linga paskelbti net prezi
dentas Eizenhoweris.
vų.
Mirė E. Domarkienė
Slyvas perpjauti pusiau,
Jane Addams (ji mirė
išimti kaulelius ir sudėti
1935 m.) pagarsėjo savo
Iš Lietuvos gautomis ži sviestu išteptame ir popie
darbais socialinėje srityje. niomis, mirė Elena Domar
rių išklotame formos dugne.
Jos ir Eilėn Starr pastango
kienė, buvusio Lietuvos ka
Ištrinti sviestą su cukru
mis 1889 metais Chicagoje riuomenės ilgamečio 8-jo
mi,
dedant kiaušinius, įdėti
buvo įsteigtas vadinamas
pulko, o vėliau 3 divizijos sutarkuotą citrinos žievę ir
Hull House, kuris ilgą laiką vyr. gydytojo K. Domarko
kepamuosius miltelius, vis
buvo to didmiesčio papras žmona.
ką gerai sumaišyti ir tą
tųjų žmonių vieninteliu kul
tešlą apipilti formos dugne
tūros centru.
sudėtas slyvas ir kepti pusę
TURIMč
LIETUVOS
Jane Addams daug nu
valandos 400 laipsnių kar
ISTORIJA
sipelnė kovoje dėl taikos,
Gražuolių varžybų Miami, Fla., organizatoriai pasirū
štyje.
to dėl 1931 metais ji buvo
pino atvežti daug ledo. kad gražuolės galėtų atvėsti,
Dar turime dr. Y. Šiuo- , Tortą galima aptepti Ru
pirmoji moteris, kuri gavo
nes tempera: ura siekė virš 90 laipsnių, čia matome
Nobelio taikos premi j ą gienės Lietuvos istorijos ke- kru arba pabarstyti cukraus
vienų tų gražuolių, sėdinčių ant ledo.
(kartu su Nicholas Murray lis egzempliorius. Tai di- pudra,
i-aoeaosooBbi^eoooeoooocsocooa^^siooc Butler).
džiausią ir visiems supranM(lterys
Antroji moteris tai Mary tarnai parašyta knyga, 947 jo paskui jos įsimyli, o vyrai
APIE ROJŲ
Robertson, plačiai žinoma
psl. kaina $12. Kainą pake- . pirma myli, o vėliau yra my.
Grandma Moses var d u.
Vargo žmonės geidžia didžio turto,
linai.
Rugsėjo 7 d. ji sulaukė 100 lė leidėjai.
Geidžia spindesio ii- prabangos,
metų. Ji gyvena Eagle
Apie rojų žemėje sukurtą
Bridge, N. Y. New Yorko
Nepamiršta pasakos senos:
gubernatorius Rockfeller ta
Mūsų protėviai gyveno rojuj,
1 dieną paskelbė Grandma
Mūsų ainiai vėl jame gyvens.
Moses diena, mažos moters,
Vien tik mes čia, žemėj prakeiktojoj,
kuri sako, kad senatvė gali
Turim vysti, kaip gėlės be vandens.
, būti džiaugsminga. Ši t a
LIETUVA .BUDO. Stepono Kairio ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
i proga ji gavo daugybę svei- į
Ir svajonių paukštis išsitiesia
istorinis romanas iš žemaičių krik
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
što laikų, kieti apdarai .... $3.50
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi
kinimų. Sveikino ją net
Dideliais fantazijos sparnais
iš miego. geriausia dovana kiek
prezidentas Eisenhoweris.
viena proga. giažiais kietais vir ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų
Per tą platų vargo vandenyną.
šeliais. iliustruota. 41? pašlamu,
(1939-19451 užrašai. Pirmoji da
Moses pagarsėjo kaip
didelio formato. Kaina .... $5.50
lis 453 psl. Kaina .................... $4.50
Skrist i šalį išsvajotą, šviesią,
dailininkė. Ji nėra ėjusi jo DIĖNOJANT. “knvsmešiu karaliaus” ŽEMĖ DEGA, J Savicko užrašų an
Kol jį audros smūgiais įžūliais
kių dailės akademijų, pieš sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50
Bangose tikrovės paskandina.
minimai, 464 psl.. kaina.... $6.00
ti pradėjo jau būdama 77
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
parodo, kaiu keitėsi visuo
Vytautas Mačernis
metų ir piešia iki šių dienų, 1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi aiškiai
menės santvaika ir kodėl ji dar
nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
keisis. Kaina ......................... 25 Ct.
j Ji jau yra nupiešusi apie
Kaina ............................................ $0.00
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
Daveikslu.
—1-800
7----I----------a
KURIĄ SKRYBĖLĘ UŽSIDĖTI:
ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. žoko iliškio raeiVvriskas aprašymas, kaip
domus atsiminimai. 477 psl.. kai
Grandma Moses, minėdakarui einant prie galo tūkstančiai
na ............................................
$5.00. j lietuviu bėgo j Vakarus nuo ru
• ma savo 100 metų sukakti,
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00
i išpildė prieš metus duotą PASAULIO TJETUATU ŽINYNAS
paruoš“ Anicetas Simutis, daugv- SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų
(pažadą, kad šimtojo gim- bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
apie lietusius visame pasaulv.
I tadienio proga ji šoks džigą. 464
psl. Kaina .......................... $6.50 BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
apysaka, laimėjusi Nobelio pre
Toki šoki ji šoko su savo LIETUVTŲ PAIKOS AMFRIKO-TE, nė
mija. Kaina ............................. $2.25
surinko
ir
suredagavo
Jonas
Ba

' geru draugu ir kartu savo lys. 472 dainos su {raidomis. Ang
ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
daktaru Shaw.
liškai duotas kiekvienos damos
sų rašytojos pirmojo karo metu
turinys, todėl rinka dovanoti__ ir
Amerikoje parašyti vaizdeliai su
Grandma Moses sako. lietuviškai
nekalbantiems, jrišta
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
326
pusi.
kaina
.........................
$5.00
kad norėdami būti jauni,
kaina ......................................... 50 Ct.
turime būti visuomet kuo MAŽOJT LIETUVA, parašė M. Gim LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
J. Gimbutą--. J. Lingis. J.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
nors užimti, šypsotis ir butienė,
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl..
Amerikos lietuviams, 144 pusla
kaina
............................................
$5.00.
draugauti su jaunais žmo
pių. Kaina ................................. $1.00
būdas išmokti ang
nėmis. Ji esanti pasiryžus lengvas
liškai. Geriau.'la s vadovėlis pra CEZARIS. Mirko Jesulič romanas
triiose dalyse, kiekviena dalis po
dedantiems
an£-Iišl",;
mok”t-ls
gyventi 200 metų.
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00
GRAŽUOLĖ ATVĖSTA

A. SVEIKAS

Rugsėjo

DVI MOTERYS

ŠEIMININKĖMS

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

duoda ištarimą, angliškus pasikal
bėjimus. Kaina ..................... 75 Cnt.

DAR APIE PIRMĄSIAS
MOTERIS

Gražuolė Sherry Lyn PatecalI iš New Yorko abejoja
kokią skrybėlę užsidėti einant varžybų dėl gražuolės
titule. O tų madų dabar...

Juozas negalėjo atsidžiaugti Onos pasikeitimu. Pagelbininkė ji buvo visada didelė. Bet dabar jos išvaizda
ir būdas pasikeitė. Visa povyza įyžtinga ir išdidi, gerai
numitusi ir savimi pasitikinti. O veržlumas padaryti pi
nigą viską kitą nustelbdavo. Laikas slinko ir sutaupos vėl
palengva augo. Susirašinėjimas su Lietuva susitvarkė ir
dabar jie turėjo visas žinias. Gražulis vis teberagino vai
kus grįžti į kraštą. Bet šie nesiskubino.
Jurgis per karą gerai uždirbo savo kiaulių ūkyje. li
po karo kuų laiką juo dar vertėsi, bet paskui viską iš
pardavė ir išleido Peteri atgal į Georgia. Operacija Peter’io veido randų visai neprašalino, bet išvaizdą pataisė.
p0 Operacjjos palikusios žymės atrodė lyg sužeidimų liekanos. O tuojau po karo tas teikė jam išdidumo.
Jurgis tebegyveno savo ūkyje, kurį gerokai aptvarkė.
Tačiau neatrodė, kad jis tuo ūkiu verstųsi. Pikti liežuviai
tvirtino, kad jis krūmuose “munšainą” verda ir gerus pi
nigus daro. Važiuoti Lietuvon kol kas jis nesiruošė. Jo
nas dirbo krautuvėje ir svainis mokėjo jam neblogą at
lyginimą. Bet savo ateičiai jis turėjo planus. Taupė pini
gus ir rengėsi siekti mokslo. Kai gaus karo bonusą, va
žiuos į Valparaiso universitetą, kur galima patekti ir ne
baigus aukštesnės mokyklos.
(Bus daugiau)

uždarbių, ieškodami geresnio gyvenimo, ieškodami nau
jų patyrimų, nuotykių. Tai kaip dabar grįžti? . . Juk ji
išvažiuodama tėvams sakė, kad karėtoje sugrįš ir mama
jos nepažinsianti. O dabar, tiesa, jie gerai gyvena ir už
dirba. Bet Jų santaupas liga suėdė. 0 ji pati nuvargusi,
sunykusi, ligos nuteriota, vos kojas pavelka. Kaip ji to
kia galėtų Lietuvoje pasirodyti? . . Ir staiga Onai užėjo
pašėlęs noras greit pasveikti, sustiprėti, uždirbti daug pi
nigų ir nuvažiuoti Lietuvon savo pasiekimų didybėje.
Juk tas Įmanoma. Juozo “biznis” gerai eina, reikia jam
tik padėti. Ir nuo to laiko Ona pasikeitė. Atsirado stiprus
noras pasveikti, gv venti. Tarėsi su daktaru, ėjo ilgesniems
pasivaikščiojimams, ėmė elektrinius masažus, gerai val
Pastaba: Praeitame numery dvi paskutiniosios pa
gė. Pradžioje valgi" bu? non nelindo ir Ona kimšo jį kuo straipos, pradedant eilute “Jurgis per karą gerai uždirbo”
ne per jėgą, bet su laiku atsirado apetitas. Svoris priau ... pakliuvo ne į savo vietą—jos ten neturėjo būti išspau
go. Visa sustambėja, Atkuto.tmė dirbti krautuvėje.
sdintos.
Red.

Praeitame numery buvo
parašyta, kas buvo Ame
rikoje pirmoji moteris gy
dytoja ir advokatė. Įdomu
buvo sužinoti, kad pirmoji
lietuvė gydytoja buvo Jo
haną Baltrušaitienė, o ad
vokatė Zuzana Šalnienė.
nirmoji jau mirusi, o antroji
ir dabar sėkmingai tebeadvokataujanti Bostone.
Mass. Aš čia noriu priminti
pirmąsias moteris politiko
je.
1869 metais davus mote
rims balsavimo teisę Wyomingo teritorijoj ( tada ji
valstijos teisių dar neturė
jo), 1870 metais jos seimelin išrinktoji pirmoji mo
teris buvo Louisa Ann
Swain.
Pirmoji moteris, kuri pa
teko i JAV atstovų ramus,
buvo Jeanette Rankin iš
Montanos.
Mariam Ferguson buvo
pirmoji moteris, kuri atsi
sėdo į gubernatoriaus kėdę
Texaso sostinėje 1924 m.
Ruth Bryan Owen buvo
pirmoji Amerikos atstovė
Danijoje, ją paskyrė Franklin Roosevelt.
Frances Perkins buvo pir
moji moteris JAV ministerė. Jai buvo pavestas Dar
bo departamentas.
čia galima paminėti, kad
šiuose rinkimuose į senatą

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu_
SELF-TAUGHT. M lyrinė. pe
viškų ir kitu tautų valgių receptų,
ras vaduv*-lis lietuviu kalbos mo
132 puslapiai, kaina...................$1.25
kytis angliškai kalbančiam. 144
POPIEŽIAI
IR LIETUVA, kunigo
psl., kaina ............................... $1.25
M. Valadkos parašyta knyga, 250
puslapiu. Kaina........................... $2.50
DEMOKRATINIO
SOCIALIZMO
PRADAT. ponuliam ir naudinga i A KISS TN THE DARK. .1. Jazmino
knyga š;u dienų klausimams su
anglu kalba sodrūs vaideliai. Kai
prasti. Kaina .............................. 50c.
na kietais viršeliais S2.00, o mink
štais viršeliais ......................... $1.00
MIŠKAIS ATETNA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl.. ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
kieti viršeliai Kaina ............ $5.00.
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valncko romanas iš 1035 metu Suvalki VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.
tonos diktatūrą. Pi’-ma da!i= 380
psl. Kaina................................... $3.00.
SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va’u«jausiomis žiniomis papildyta tuo
ko romano antroji dalis, 426 pus
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.
lapiai. Kaina ............................... $4.00

MART,BOROT*GT>‘S

LITHUANIAN

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
meninių fermų nlętonmesi pagrin
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
nas. Kaina............................. 25 Cnt.
ga su daup-'-J-e paveikslų, gerame
popieriuje. Kaina ..................... $8.50 TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas
SIAURUOJU TAKELIU, K
B
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gwe- JUOZAS STALINAS, arba kaip
nimo. 178 psl., kaina ............ $2.00
Kaukazo išpoDis buvo pasidaręs
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io

TTKRA

TEISYBĖ

APIE SOVTETU

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
vos socialdemokratų raštai dėl bol
mo istoriia ir valdyme praktika.
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
T ahai daug informacijų, 96 nsl.
voje. Kaina............................. 25 Cnt.
Kaina ....................................... 50 Cnt.
SOCIALDEMOKRATŲ
NEPRIKLAUSOMOS
T.TETUVOS LIETUVOS
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI_
PINIGAI, narašė Jonas Ka-ys. la
RĖŠ, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.
bai daug paveiksiu, 255 psl. gera
popiera. Kaina .......................... $5.00 VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRT
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00
STAUS VIETININKAS? Parašė
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
pažinti. Kaina ..................... ■•. $1.20
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais.
MILŽINO PA UNKSMĖ. Balio Sruo
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
gos trLJoriška istorijos kronika. 73
veikslų, 396 psl., geras popierius,
psL. didelio formato, gera ponie.
kaina ........................................ $10.00
ra, kaina.......................................... $2.50
ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Futino-MyKODĖL Aš NETIKTU T DTEVĄ?
kolaičio romanas trijose dalyse.
Atvira nuomone, jdomūs armimenAutorius, pats buvęs kunigas, ap
tai. Kaina .............................. 20 Cnt.
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės.
ANGLŲ-T.IETTTVTŲ KAT.BŲ ŽODY
Visos trys dalys įrištos j vienų
NAS, virš 20,000 žodžių, 368 pus
knygų, kieti virfei, 031 puslapis.
lapiai, kaina .............................. $4.00
Kaina ...................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadvray

■

j
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Puslapis septintai

KELEIVIS ,SO. BOSTON

Lietuvos praeityje pasidairius
J. VLKS

Ir dabar:
Praeitą kartą rašiau, kad
Sovietinėj Lietuvoj su Mas Kolchozai virto sovietinės
kvos pritarimu ir atitinka santvarkos prievolių viene
mais nuodymais yra išleista tu, pasidarė priklausomais
Lietuvos TSR istorija. Ją nuo partinių sekretorių.
skaitydamas ten užtinki Kolchozai jau nesudaro
parašyta, kas atitinka ir šių kaimų bendruomenių prie
dienų susovietintai Lietu šakyje su savo rinktu seniū
vai, ypač iš feodalizmo nu. Kas kolchozininkų ver
amžiaus (feodalizmas—vi čiasi bitininkyste ar me
duramžių visuomeninė ir džiokle visa kas gaunama,
politinė valstybės santvar sumedžiojama turi būti ati
ka). Sakytum, forma ir kiek duota j vietos valstybės
turiniu dabar naujai atgai sandėlius. Kolchozininkas
vinamas feodalizmo laik už tai gauna pinigais nu
metis. Tiesa, kiti pavadini statytą kainą.
mai, bet turiniu jie prilygs Taigi, buvusios feodali
ta feodalizmo metams. Štai nio išnaudojimo formos ir
dabar panaudojimos sovie
keletas tokių pavyzdžių:
tinės
santvarkos kaimuose
“Didysis kunigaikštis vie
nas pats arba su savo sek gal tik kiek kitu turiniu,
mos nariais negalėjo tvar komunizmo varsomis nuda
kyti viso po visą Lietuvos žytu. Toks tų feodalinių
teritoriją išsimėčiusio do formų panaudojimas gim
meno ūkio. Buvo reikalinga do, ugdo sparčiai kylančią
kokia nors to ūkio valdymo iš sovietinės tarnybos nau
sistema. Todėl visas dome ją ponų klasę, kuri parazi
nas buvo suskirstytas Į tiškai minta darbo žmonių
administracinius vienetus— pagamintais vaisiais. Tai
valsčius ir i kiekvieną vals modernieji nauji raudonie
čių buvo paskirtas tijūnas”. ji feodalai, kuriais remiasi
ir laikosi komunistų parti
(Pus. 101).
jos
viršūnė priešakyje su jų
Atrado, kad panašu ir
diktatorium.
dabar Lietuvoj:

Kairėj Bob Webster, Mich i gano universi teto studentas, kuris olimpiniuose žaidi,
muose Romoje už nėrimą į vandenį lai mėjo aukso medalį. Dešinėj jis nufoto
grafuotas neriant į vandenį.

LAIŠKAS IŠ KOLCHOZO

(Atkelta iš 2-o nsl.)
Bet užtat baudžiauninkas

galės laisvai priplaukti arti
Jungtinių Tautų pastato.
Kadangi toje vietoje nuo
laivo išlipti krantan nėra
patogu, tai manoma, kad
helikopteriu jis bus nuo
laivo nukeltas į Jungtinių
Tautų teritoriją, kad jis
savo koja nepaliestų Jung
tinių Valstybių žemės.
Buvo manoma, kad jis su
Kada nore A. Lippi susi
lauks, ko jis yra nusipelnęs, palydovais apsistos puoš
bet bylos jau tęsiasi ilgą lai niam viešbuty Waldorf Aską, o jis vis dar prezidentas. ria, kurį jau dabar pradėjo
Tai taip pasitaiko ir “ka piketuoti vengrai, kinai
serbai ir kitų pavergtų tau
ringoje” unijoje.
tų kilmės žmonės, nešdami
* Lietuvių diena
užrašus: “Chruš č i o v a s
Sans Souci parke čia rug žmogžudys”, “žmogžudžiui
sėjo 5 d. buvo suruošta Lie vieta tiktai Sing Sing kalė
tuvių Diena. Ją surengė pa jime”.
Kuomet Chruščiovas pir
rapijų chorai. Programos
miau
lankėsi kaipo prezi
vedėju buvo dr. Klaudijus
Cirtautas, muzikas Jokūbas dento Eizenhowerio pa
Varaitis dirigavo chorui iš kviestas svečias, tai pats
prezidentas ir New Yorko
40 dainininkų.
1
Tame “Dainos” piknike dienraščiai prašė pavergtų
su progiama draugijos pir jų tautų kilmės žmones
mininkas J. Gaberis pasakė ramiai laikytis, neleido piįžangini žodi anglų kalba. ketavimų su kad ir teisin
Kiti valdybos nariai yra A. gais , bet nemaloniais šū
Kalinauskas, P. Karašaus- kiais. Bet dabar, kada
kas, K. Stankevičius ir R. Chruščivas atvyksta nekvie
stas ir dar taip mūsų pre
Jarašius.
Dainų programa buvo zidentą įžeidęs, tai piketapradėta Amerikos himnu ir vimai nedraudžiami
Manoma, kad jis veng
užbaigta Lietuvos himnu.
damas
piketavimų su savo
Programos vedėjas dr. Cir
tautas priminė, kad visos “tavorščiais” gyvens laive
dainininkės ir dainininkai nesinaudodamas viešbučiu.
Kaip bebūtų, bet Chruš
yra Amerikos lietuviai, iš
skyrus dirigentą, ir garbė čiovo atsilankymas New
būti jų tai-pe nors kartą per Yorke ir Jungtinių Tautų
metus ir pasiklausyti mūsų sesijose kreipia visų dėmesį.
kyšius iš savo kompanijos,
kad darbininkus laikytų pa
klusnybėje prieš darbda
vius. Tai tikrai sovietiška
unija. .. Teisme paaiškėjo,
kad tos kompanijos darbi
ninkai dirbdavo šeštadie
niais ir net sekmadieniais*
negaudami jokio viršlaikių
priedo.

GAVO AUKSO MEDALI

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS

sant anglį po Susąuehanna
: upe Pittstono priemiesty
mas kaltu.
Yra. ir taip veikianrh> unijų Port Griffith. Upės vanduo
Ir nerasi turbūt visoje
įsiveržė į kasyklą ir ją už
Wilkes-Barre mieste vei liejo, 12 darbininkų nespėjo
Lietuvoje, o gal ir visoje
Tarybų Sąjungoje tokio kia angliakasių unijos (U. iš kasyklos pabėgti. Nelai
kolchozo pirmininko, kuris M. W. of A.) pirnw distrik- mė atstiko todėl, kad Knox
pirmininkaudamas bent ke to raštinė. Tos vadinamos 'anglių bendrovė nesilaikė
lis metus, nežiūrint ar jis karingos unijos distrikto Pennsylvanijos į s t atymo,
gerai ar blogai gaspadoria- prezidentas yra August Ljp-; kurfs sako kad
,ima kastį tik
vo, nepasistatytų sau namų pi žinomas ir kaip banki-j vandenju
lunkas
banko
prezidentas,
t
kul
.
kasyklos
iubos yra
mieste maždaug 100,000 ru
Iš Maskvos diktatorius
SKAITYTOJŲ BALSAI
blių vertės. Daugumas pir ir kaip Knox anglių kasymo akmens 33 gd storumo,
negali vienas tvarkyti visos
kompanijos stambus sermin- o
Susquehanna tarp upės
Lietuvos ūkio ir kitus rei Aš esu dėkinga Maikiui už mininkų iš miestų 'ir yra.
kas.
Preziaentas
gauna
is
vandens
ir kasvk|os buvo
Ir šiaip daugumas iš nau
kalus. Buvo reikalinga ati tai, kad jis daug svarbių dalykų
unijos
algos
17,000
dolerių
tel
.
pas
y
k
13 colių akmens
K Žemaitis
tinkama sovietinio valdymo gerai išaiškina, to dėl siunčiu josios ponijos, nežiūrint jų pel rnefcus ir gauna 11,000 • g coliai žvyro. Dėl tosne- tautinių dainų.
profesijos,
turi
lengvas
ma

Choras darniai sudainavo
sistema. Todėl visa Lietuva jam penkinę.
dolei ių išlaidoms.
, laimės net ir gretimos kasy- 4 dainas: dvi Šimkaus ir 2
šinas,
arba
pasistato
sau
Paragink savo bičiulį Ke
Maikis gerai išaiškino, kad
buvo paskirstyta j rajonus,
Dabar
distrikte
dirbančių
,
k
i
os
nebegali
dirbti,
i
jas
namus,
bet
reikia
suprasti,
leivį
išsirašyti — ilgais žie
Vanagaičio. Pianu akompoo šie j valsčius. Visiems komunistai įsigalėjo didelėj Eu
ir
duokles
mokančių
narių
veržiasi
vanduo
ir
apie
3000
navo Mrs. Dapkiutė-Mras. mos vakarais turės gerą
valsžisuss ir rajonams buvo ropos ir Azijos dalyje per Ame. kad iš mėnesinių algų nė
AAA n
rmneirnn.—
vr j^v7xxoxxxxxx
vienas
negali
praturtėti.
Juk
aarominKų
neteko
aaroo.
Daugiausiai klausiusius draugą.
'paskirti Maskvos patikėti rikos “dosnumą.” Jis teisingai
kų ir bedarbių yra apie Kasykloje nuskendusių dar sužavėjo solistė Irena Stan
lengva
mašina
kainuoja
40
ni komunistų partijos sek pasakė, kad Kennedy dar toli
3,000. Bet pensininkai ir be
retoriai, o visai susovietin gražu nėra pribrendęs preziden tūkstančių rublių “Volga,“ darbiai teimokarftentr.iždą bininkų lavonai dar ir da kūnaitė, Brazilijos lietuvai
Jieškojimai
“
Moskvič
”
20,000
rublių,
bar
nėra
surasti.
Valdžia
tė
iš
Linden,
N.
J.,
kuri
at

to
pareigoms
šiuo
sunkiu
metu.
tai Lietuvai taip pat buvo
tik $1 ir 25 centus į lokalo
paskirtas komunistų parti-' Mums reikia vyro su patyri. motociklas lengvas 3000 ru iždą. Todėl distrikto prezi- paskyrė 3 milionus dolerių vyko į ši kraštą iš Brazilijos Bronė JACEVIČIENĖ Lietuvoje ieš
blių, čekoslovakiškas motokasykloms nusausinti, bet i prieš 10 metu. Lietuvos ji ko Kazio ir Mykolo JURGAIČIŲ,
jos pirmas sekretorius ir Imu, koks yra dabartinis vice. troleris
Chicagoje.
kainuoja
5000
rubdentas
ir
kiti
unijos
viršygal valdiški pinigai neskal nėra mačiusi, bet ios lietu- gyvenančiu
Be to, ieškomas ALFONSAS RĖ
pavaduotoju iš Maskvos prezidentas Nizon, nes, tik jis lių, sunkus su “lopšiu” kai- los a^as gauna ir centro,
kuris anksčiau gyveno 3443 S.
si, o gal dėl kitų priežasčių I viška tarsena yra be prie ŽIUS.
Emcrald Ave., Chicago 9, III. Minėti
komandiruotas diktatoriaus tepajėgs sulaikyti tą raudonąjį
Prezidentas A. Lippi da- kasyklos dar nėra nusausin kaištu. Jauna daininikė pa asmenys ar apie juos žinantieji ra
slibiną—komunizmą. Jis yra nuoja 10 tūkstančių rublių, •
patikėtinis.
šykite adresu:
dviratis
vyriškas
600
rublių,
bar
ir vėl išrinktas būti uni- tos.
P. Brazaitis
sirodė labai gražiai, ji turi
Toje pačioje istorijoje darbo klasės tėvų sūnus, jis ir kostiumas vyriškas pats jos prezidentu 4 metams,
35 Kenbcrroa Road
(38
puikų
balsą,
tik
rengėjai
Dorchester 24, Mass.
Į tą unijos ir dabdavių
pus. 102 tijūno pareigos taip paprasto žmogaus reikalus ge prasčiausias 460 rublių, ko- Jis išrinktas be opozicijos,
riau supras negu milionieriaus
raketą buvo įvelti ir kiti nepasirūpno, kad laikė jos
nusakytos:
VIETA PENSININKAMS
stiuminė
vilnonė
medžiaga
,
Bet
tas
vyras
yra
teistas
pirmo unijos distrikto parei dainavimo parke bent arti r kis. :{i»O akrų miško, pievų, sodų.
“Tijūnų pareiga buvo su sūnus.
200 rublių 1 metras, batai, dviejose valstijose ir yra atElektra, telefonas, narnas iš 15 kam
rinkti iš valstiečių duokles Linkiu Maikiui daug sveika vyriški geri odiniais padais rastas kaltu nusidėjęs prieš gūnai, kurie taip pat teismo dainininkės būtų šioki toki barių, maža nuoma. Puiki proga ve
lysiu porai arba pavieniams. Kreip_
buvo nuteisti. Unija kitus ramybė. Jai gi teko dainuo tis:
grūdais, medum arba žvė tos!
Rev. .Jos. Baltrūnas
Pennsylvanijos
valstijos
pa
150-240
rubliu
ti
kermošiuje,
kur
kiekvie

A. Skudžinskienė
pareigūnus
tuoj
suspenda

P. O. BoX 213
rių, daugiausia kiaunių,
Maisto produktai: duona tvarkymus ir prieš federali- vo, bet prezidentas, kadan nas piknikavo nagai savo
Cobleskill, N. Y.
(38
kailiukais. Valstiečiai, duonius
įstatymus,
prieš
vadina

ruginė
juoda
1
kilogramas
PARDUODAMI NAMAI
dantieij duoklę kiaunių kai Maikis užmiršo ar nežinojo? 1.70 rublių, baltos duonos mąjį Taft-Hartley įstatymą. gi jis turi pinigų, kreipėsi į išmanymą ir kėlė triukšmą
'kaip
išmanė.
Tokioje
ap3 šeimų apartamentinis
liukais, buvo vadina m i Skaičiau Keleivyje Maikio iš. pasirodo retai. Mėsa kiau Jis nuteistas už kyšio ėmi aukštesnį teismą ir unijos ! linkoje turi būti kankynė Floridoje,
'amas su atskirais kambariais, gra
vyriausias
prezidentas
Ken

žioje vietoje, gerame stovyje, priei
kiaunininkais, o medum— vedžiojimus apie dabartinių liena 18 rbl., lašiniai 24 rbl., mą iš tos pačios bendrovės,
dainuoti, o klausiusiems tas dama kaina. Rašvkit:
nedy,
paklaustas
laikrašti

duoklininkais. Tie valstie kandidatų į prezidentus geru dešra arklinė 8—12 rbl., kurioje jis yra trečias tur
P. O. BOX 1876
irgi tiukdė. Daininnkei
St. Petersburg, Fla.
(40
čiai, kurie davė duoklę mą. Maikis pasisako už “paty kiaulienos ar jautienos deš tų šėrininkas. Kyšio jis ga ninkų, ką jis mano daryti akomponavo jos tėvas Juo
grūdais, turėjo atiduoti de rusį” viceprezidentą Nbconą. O ros nuo 12 iki 18 rbl., silkės vo apie 10,000 dolerių už su distrikto prezidentu Lip zas Stankūnas.
pi, atsakė, kad unija lauks
TRUKžOLCS
šimtąją dalj savo derliaus“. gal aš tik tokį įspūdį gavau.
geros nuo 12 iki 18 rbl., cu tai, kad kampanija neturėtų galutinio teismo sprendimo,
J. V. Stanislovaitis
Trukžolių šaknis
Ir dabar Sovietinėje Lie Gal būt, kad Maikis dar per krus smulkus 9 rubl., gaba “nemalonumo” su darbinin
nuo patrūkimo, po
o
iki
tol
nieko
nedarys
.
.
.
tuvoj partinio sekretoriaus jaunas ir todėl neatsimena, ko linis 10 rublių 40 kapeikų. kais dirbančiais kasykloje.
Krūtine skaudėji
NEW Y0K, N. Y.
Kad bankininkas yra uni
mo. palengvina atpareigos veik tos pačios, ki buvo Amerika, kol čia netu
Rūkalai: cigaretės 3-ios
Į teismą A. Lipp pakliuvo
kosėjimą, suteikia
tik bent kiek praplėstos. rėjome nei senatvės pensijų, nei rūšies 1 rub., 2-os rūšies dėl įvykusios anglių kasyk jos prezidentu, atrodo kei
prakaitavimą
ir
Chruščiovas čia nebus
Jas galima nusakyti šitaip: bedarbių šelpimo, nei aklųjų 1.40 rbl., geresni brangiau. los nelaimės 1959 metais sta. Bet dar keisčiau, kad
priduoda geresni
maloniai sutiktas
apetitą. Svaras
Partinių sekretorių parei globos. Neturėjome nė 40 va Svaigalai: alaus */> litro su sausio 22 d.. Toje nelaimė- ' unijos prezidentas yra stam$3.00.
landų
darbo
savaitės,
nei
virš

bonka 3 rbl., vynas pats je žuvo 12 darbininkų, jų ^us šėrininkas tos kompaniga daboti, prižiūrėti, kad
Rugsėjo 19 d. Rusijos
laikių
mokėjimo,
nei
daug
kitų
laukinių žemuogių
Lapai
prasčiausias
(Z
litro
12
rbl.,
tarpe
keturi
Amerikos
lietuJ
os
>
kuri
samdo
jo
atstovaudiktatorius Chruščiovas'at
kolchozai ir sovchozai visą
nuo
kruvino
viduriavimo,
nak
gauta iš žemės ūkio derlių dalykų. Jeigu tą viską turime, degtinė pati prasčiausia viai. Nelaimė atsitiko ka- jamus darbininkus ir ima vyks į New Yorką laivu tinių prakaitavimų, gydo užsit “Baltika”. Jungtinių Tautų senėjusias žaizdas ir valo krau
grūdais ir mėsa ir kitus ga tai kam turime būti dėkingi? “vodka” % litro 25 rubliai c
e
)
pastatas yra East River ją. Svaras $2.00.
minius visus suvežtų i vals Tik jau ne republikonams, 50 kapeikų su bonka.
kurie
buvo
priešingi
socialinio
Valstybinės kainos, ku i Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
krante, upė skiria New Yor
tybės turimus sandėlius ir
Mes nesiunčiam per C. O. D.
draudimo
įstatymų
išleidimui.
i
rias
moka
kolūkiečiams
už
ką
nuo
Brooklyno.
Kadangi
kolehoznikams išdali n t ų
Alexander’s
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, antelėja
lavas “Baltika’’ nedidelis,
kas liks nuo valstybei nu Jie šaukė, kad Amerika išeis gyvulius, yra tokios : mėsos į
395 Broadvray
tik 7,494 tonų įtalpos, tai
matytos duoklės. Kartu par ubagais, jei Roosevelto siūlomi kiaulienos gyvo svorio už { tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
South Boston 27, Mass.
dėl Lietuvos laisvos ateities.
tiniai sekretoriai jpereigo- įstatymai bus priimti. Įstaty vieną kilogramą: lašininės
. I iaaW'irr»aA5«fe-,X^
mai
buvo
priimti,
o
ubagais
net
10.60
rbl.,
bekoninės
—
13
jami daboti, sekti, kad visi
SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000dirbantieji būtų ištikimi par ir republikonai neišėjo. Tai už rbl. ir mėsinės—9 rbl.; jau
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai
tijai ir jos Įgyvendintai ką gi dabar balsuoti? Aš ma tiena vidutiniai 5 rbl. 70 ka
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
santvarkai. Neklusnieji turi nau, kad tik jau ne už republi- peikų, aviena—8 rbl., vištos 20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.
konus,
ypač,
kad
dar
socialinio
10
rbl.
Tokias
kainas
moka
būti izoliuojami ir ištremia
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
Jei Jums reikia —
mi kitur į priverčiamų dar draudimo čia per mažai yra ir valstybė už pristatytą gyvą
čiai.
• Biznio kortelių
svarbiausia, kad reikia žmonių svorį, be to, visi tie ”zagobų stovyklas.
SLA
—
SVEIKATOS
ir
NELAIMINGŲ
ATSITIKIMŲ
9 Spausdintų vokų
Toj istorijos knygoj pus. draudimo ir nuo ligos. Iš repu skotų” priėmėjai stengiasi apdrauda duoda pašalpos iki $325 į menes).
blikonų
to
niekad
nesulauksim.
kiek galint nuskriausti žmo
9 Laiškams antgalvių
103 apie valstiečio ūkj taip
SLA
apdrauda
—
SAUGI,
NELIEČIAMA
ir
NEPRAnes
su
svoriu,
su
rūšimi,
kad
Su
pagarba,
9
Programų ar plakatų
pasakyta:
RASTINA.
SLA
nariu
galima
būti
nuo
gimimo
dienos
iki
tik daugiau galėtų sukombi
“Valstiečio ūkis, virtęs
Peasininkas A. Brazis
9 Bet kokiai pramogai biletų
gilios senatvės.
nuoti
į
savo
kišenę,
nes
jiem
feodalinių prievolių vienetu,
9 Draugijoms įstatų ar blankų
Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
pasidarė daugiau priklauso Pareiga tai tas šaltas van juk reikia mašinėlę įsitaisy
“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską
mas nuo tijūno ir mažiau duo, į kurį kišama įkaitinta ti ir nuosavą namą įsigyt.. . ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
ir prisius. Prašome kreiptis Šiuo adresu:
Bendrai, darbininkai ir lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:
nuo lauko ar sodžiaus ben geležis; ji lyg dejuodama čirš
“KELEIVIS”
druomenės, kuri dalj prie ka, o tačiau išeina sustiprinta, kolūkiečiai iš savo darbo
Dr. M. J. VINIKAS
sukietinta,
atspari,
ir
ii
jos
ga

atlyginimo
tik
šiaip
taip
volių, susijusių su medžio
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.
pragyvena, o daug yra, ku
kle ir bitininkyste, atlikda lima padaryti kovos kardą.
Syivain
rie labai skursta . Z. Z.
vo solidariai”.
kolūkietis visada atranda

WILKES-BARRE, PA.
---------
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KELEIVIS J50. BOSTON

14,

1960

Pakalbinkim draugus ir
RADUO PROGRAMA
! tadienį buvo atvykęs i Bosreikalingi
kaimynus užsisakyti “Kelei------j toną ir čia Plaza viešbučio
tool makers
99
Seniausia
Lietuvių
Radijo
tik $4.00
Laisvės Varpo radijas salėje buvo viešas priėmi- Kreiptis: north terminal salrugsėjo 11 surengė Romu- mas.
) ES & ENGINEERING CO.. INC. Programa Naujoj Anglijoj
386 East lst Street
iš stoties WLYN, 1360 kivos parke gegužinę Bostono
PARDUODU BALDUS
So. Boston, Maus.
lociklų, veikia sekmadie
Mire M. Tamulionis
Lietuvių Mišriam Chorai.
x *x * a* * * * * *.
*. niais nuo 1:30 iki 2 vai. die Pigiai parduodu baldus (furniture):
lovą. dvi komodėles, 2 stalus. 4 kė
kuliam vadovauja komp. J. Į
-------des.
Teirautis darbo dienomis po 5
ną.
Perduodama:
Vėliausių
PRANEŠIMAS
Gaidelis, pagerbti. .. Gaila, • Norvvoode staiga mirė
vai. vakaro
pasaulinių žinių santrauka 19 Burrill Place, III-as aukštas
Dr. S. Bačkis Bostone
Mielas svečias iš labai toli kad gamta sutrukdė šitą j Martynas Tamulionis, KeSo. Boston 27, Mass.
(37
gražų Laisvės Varpo suma leivio skaitytojas apie 68. Globė Parcel Service, ir komentarai, muzika, dai
Praeitą savaitę Bostone
Praeitą penktadienį mus nymą—diena buvo lietinga, metų amžiaus. Jis paliko kurios vedėjas yra J. Ado* nos ir Magdutės pasaka.
PARDUODAMI NAMAI
lankėsi Lietuvos atstovybės aplankė Adomas Biekša iš to dėl daugelis nesiiyžo iš liūdinčius du sūnus ir dūk- monis, praneša siuntėjams,
Biznio reikalais kreiptis į
Dorchesteryje 11 kamb., 3 vonios,
Washingtone patarėjas dr. Los Angeles, Calif. Svečias namų nė nosies iškišt, ir ge ten su šeimomis. Velionio kad užpirktas didesnis kie- Baltic Florists gėlių ir dova karštas
vanduo, aliejaus šildymas,
Statys Bačkis, neseniai į ilgą laiką yra gyvenęs Bos gužinė nebuvo toki gausi, šeimai reiškiame gilią užuo- kis prekių dar pigesnėmis nų krautuvę, 502 E. Broad- naujas stogas, garažas 3 mašinom,
puikiam stovy tuoj pat galima gy
VVashingtoną atsikėlęs iš tono apylinkėse ir tik prieš kokia būtų buvusi geram jautą,
kainomis negu iki šiol, ir jos pay, So. Bostone. Telefo venti. Tinka didelei šeimai, arba iš
4 mažus apart. Mirus savi
Paryžiaus, kui* jis virš 20 7 metus išsikėlęs i Pacifiko orui esant.
bus parduodamos savikaina nas AN 8-0489. Ten gauna nuomoti
ninkui įkainuotas tik $6,500. Kreip
metų dirbo Lietuvos pasiun pakrantę, bet nepamiršta ir
tis 74 West Cottage, Dorchester 25,
| (norintieji galės patikrinti mas ir Keleivis.
Išvyko i Floridą
Radijo vedėjas P. Višči
Masa., telefonas HI 5-2337.
tinybėje Įvairiose pareigose Atlanto padangės—čia jis nis gražiu žodžiu pasveiki-, o
, ... . pirkimo sąskaitas), nes ši
KeJelv\° *
Įstaiga nėra suinteresuota
Praeitą šeštadienį dr. S lankėsi prieš porą metų, at no chorą, iškėlė jo nuopel-' •
arfa
jas V. Repecka .s Worceste,no g ^„0^^
Bačkis lankėsi Keleivio Įs vyko ir šiemet apsilankyti. nūs.
Siuvykla ir Valyklai Bay View Realty Co
no sugrjzo } St. Petersbur- prekjų
Praeitą pirmadienį jis pa
taigoje, kur ji atlydėjo jo
Į gegužinę atvykęs Lietu
(Custom Tailor Shop & Cleaner)
1672 DORCHESTER AVĖ.
Fla*
j šiuo būdu siuntėjams supusbrolis Petras Būtėnas, sileido Kalifornijos link, vos atstovybės WashingtoLIETUVIS SAVININKAS
DORCHESTER 22, MASS.
392 W. Broadway, So. Boston
“Kel.” Įstaigos bendradar bet ne tiesiu keliu, nes esąs ne patarėjas dr. S. Bačkis --------------------- ------------- sitaupys daug išlaidų. GaliTel.: AV 8-4144
Telef. AN 8-2125
bis. Svečias ta proga perda pasiryžęs šių metų kelionėj vaizdžiai paminėjo dainos
gera proga
ma pasirinkti Įvairių vilnoAntanas
JUKNEVIČIUS
ATIDARA ŠEŠTADIENIAIS ir
vė savo šefo, Lietuvos atsto sukalti 10,000 mylių.
ir choro vaidmenį mūsų gy dabar, So. Bostone. Dorchesteryje ar nių, rajano, taftos medžia- KASDIEN
PO 5 VAL. VAKAROg
Bronius MIKONIS
parduoti vienos, dvejų ar trijų
imnnrf
Svečias atsisveikindamas venime, linkėjo Bostono kitur
vo Washingtone Juozo Ra
Pasirinkimas gatavų
drabužių,
seimų namus už gerų kainą, greitai
įmpoiU impilams męUZ.,
Real Estate Brokeriai
vyr. kelnių ir kostiumų
paliko dovanų Maikiui ir chorui gražios sėkmės.
jecko, linkėjimus.
Namu, farmu ir biznių pardavi
ir grynais, pirkėjai *aukia. Tik odų, megztinių, itališkkų ki
kreipkitės j
mas, paskolų išrūpinimas, visokia
Sav. Gedus Puodžius
Tą pati vakarą dr. S. Bač pažadėjo surasti naujų skai
limų
ir
lovoms
užtiesalų,
BALTIC REALTY
apdrauda (insurance) namų. bal
Choro pirmininkas H. Gi
i.............. . ......... "||||»|
Sav. kalvaitis ir Stelmokas
dų bei automobilių, nuostolių iš
kis kalbėjo Tautos šventės tytojų.
skalelių
ir
kt
neitis savo žodyje padėkojo 389 Broaduav So. Boston, Mass.
ieškojimas gaisrai ar kitai nelai
surengtame minėjime, o
Tel. A N 8-8030
mei ištikus.
visuomenei už paramą.
(Skelb.) (—)
(39
sekmadieni Laisvės Varpo
Minėjo Tautos šventę
GR 9-1805 ir AN 8-9304
Nedaug Bostone tėra pa
ii* buv. Kneižio radijo prot
v, • o t>
„ rengimų, kurių programose
Dengiame Stogus
Kas perka ar parduoda
giamose, Laisvės Varpo ge
LTS skynus So. Bostono nedalyvautų Onos IvaškieSIUNTINIAI I LIETUVĄ
gužinėj, skirtoje komp. J. aukštojoj mokykloj surengė nįs vadovaujamas Tautinių, j
namus, ūkius, biznius
Ir
Taisome
Juos
ii
IR
J
KITAS
SOVIETŲ
VALDOMAS
SRITIS
ŽVYRU
ir
SMALA
TAISOM
kreipkitės į
Gaidelio vado vaujamam Tautos šventės minėjimą, šokių Sambūlis. BIogas
I Taisome, šingeliuojame, den
Kviečiame visus naudotis greitu
mišriam chorui pagerbti ir kuriame k a 1 bėjo garbės oias nesutrukdė jo atsto- {
Praną Lembertą
giame aliuminijum ir dažo
patarnavimu patikimos Įstaigos
vietos ateitininkams.
k o n s ulas adv. Anthony vams atvykti ir į šį paren- J
me iš lauko sienas.
REALTOR
Pirmadienio rytą dr. S. Shallna ir įs Washmgtono
Free Estimates
Sambūrio vadovė »
Pristatymas garantuotas:
597
E. Broadvvay
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO
Bačkis išvyko i Washingto- atvykęs Lietuvos atstovybės Ona Ivaškienė gražiai paSiuntiniai apdrausti
South Bostone
Du hrol»ai lietuviai
Saukit nuo 9 iki 7 vaL vai.:
ną. Išvažiuojant paklaustas, patarėjas dr. Stasys Bačkis, gyvino chorą jos vadovauCharles ir Peter Kislauskai
TEL. AN 8-7031
kokį Įspūdį jis išsiveža apie įagmęs nepailsti kovoje dėl jamo sambūrio vardu, paGarantuojame gerą darbą
o kitu laiku: AN 8-0699
Bostono lietuvius, atsakė:
Lietuvos laisvės.
brėždama, kad komp. J.
Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
“Esu sužavėtas jų orga
Meninę dal} atliko solis- Gaidelis daug padeda ir šonizuotumu, veržlumu ir vie tai: Irena Mickūmenė ir kių sambūriui muzikos sriTet AV 2-4026
KAIP TIK JUMS!
ningumu.”
Stasys Liepas, k u r lems tyje> o sambūrio 3 poros : General Parcel & Travel Co., Ine.
Dr. John Repshis į
The Baltic Fuel Co.
akomponavo komp. J. Gat- pašoko ^eną šokį.
LIETUVIS GYDYTOJAS
dabar pristato aliejų
delis, ir Bostono lietuvių mi- iP Choras sudainavo 4 dai- I 359 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040
I. Vasyliūno koncertas
Valandos: 2—4 ir 6—8
visame Bostone
srus choras.
! nas-------------------------- —
ir šventadieniais
i Sekmadieniais
Detroite
•
žemos
kainos
pagal susitarimų
Minėjimui vadovavo AnProgt.amai p a . i5aigus> ]
. 6 r. M.
• 24 valandų aptarnavimas.
495 Columbia Road
urnas .viatjosKa.
vieni
šoko,
kiti
bare
šildėsi,
šeštadieniais
s
A.
M.
4
P.
M.
Žvmusis
smuikininkas
•
20
metų
patyrimas
su
alie

•>
Arti
Upham’s Corner
Po minėjimo LTS namuo
jaus krosnimis
Izidorius Vasyliūnas dažnai se buvo pobūvis dr. S. Bač- treti su pažįstamais šneku
Dorchester, Mass.
• Darome visus Įrengimas
stengiasi ne tik lietuvių kiui pagerbti, kuriame kal čiavosi.
•i
Ž-is
• Veltui išvalome ir aptar
kompozitorių kūrinius smui bėjo S. Santvaras, adv. Zu
naujame "burnerius.”
ku pagriežti, bet jis labai zana Šalnienė, dr. J. LeimoTAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE Į
Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013 1
Makaitis N. Anglijos
Apšildymas Jums bus pigesnis,
sielojasi
ir
jų
išleidimu.
Jis
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (biynerį) visiš- Į
...
x
, .. , . nas, A. Matjoška ir dr. S.
Jei šiais metais šauksite
meisteris
Dr. J. C. Seymour
įskėlė atskiro fondo lietuvių ga^kįs
kai Įrengtą su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku Į
BALTIC FUEL CO.
(LANDŽIUS)
kompozitorių kūriniams lei-1 pobūviui vadovavo VaUŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
GR 9-5590
So.
Bostono
Lietuvių
Pi

Lietnvis Gydytojas ir Chirurgas
sti steigimo klausimą ir pa- , lentinas Vakauzas.
I ■■■
I ■
■■
■
1
,
Vartoja vėliaesios konstrukcijos
liečių
Draugijos
Šachmatų
GERIAUSIAS
ALIEJUS
KURUI
J
sižadėjo tam tikslui ruošiaX-RAY aparatą
Klubas pasiuntė Į šių metų
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ J
pritaiko akinius
mų koncertų programą veipamoko, „j dyk,
Naujosios
Anglijos
pirme

VALANDOS:
nuo 2—4, nuo 7—8
tui atlikti.
Apsidrausk
nybes
Hartforde
rugsėjo
2534
BROADWAY
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
toks
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
SOUTH BOSTON, MASS.
, Pirmasis
„
o. koncertas
ij o i
T. Bubuškinaitės - Vasi- -5 dd. savo jaunąjį žaidiką
aptarnavimas
visiems
mūsų
reguliariaį
bu\o Bostonu Spalio 1 d. 8 jiauskįenės baleto studija
Draudžiame
nuo
polio,
viso

vai. vak. toks koncertas bus ieško 10 bi berniuky nuo Algį Makaitį, 15 metų, kuris
kiems aliejinio kuro kostumieriams
kių kitokių ligų ir nuo nelai
Detroite Meno muziejuje.: 12 iki 16 metų
ku_ parvežė Į Bostoną N. Angli
TELEFONAS AN 8-2805
mių (ugnis, audra ir kt.) ..
jos B klasės meisterio vardą
Jo visas pelnas skinamas: j-jems visas mokslas bus
Visais
insurance
reikalais
Dr.J. L. Pasakarnis
muzikos kūriniams išleisti., dUO(jamas nemokamai. Mat, ir gražią dovaną. Makaitis
kreiptis:
45
DORSET
ST„
DORCHESTER
Dr. Amelia E. Rodd
Reikia manyti, kad Detroito Bostone artimu laiku di- laimėjo pirmenybes, surin
Naktį, Sekmadieniais ir švenCF £ 79/) f
BRONIS KONTRIM
tadieniais ŠAUKIT
M 0-14U4
hetuyiai gausiai ateis gero džiųjų New Yorko baleto kęs 6-1 taškų. Antruoju bai
OPTOMETRISTAI
Jostice of thePeaee—Constable
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
| VALANDOS:
598 E. Broadvvay
smuikininko pasiklausyti ir organizacijų
pastangomis gė latvis iš Waterburio H.
pagrindų.
------------------------------------------------------------Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
So. Boston 27, Mass.
konceito gražaus tikslo pa- numatoma Įkurti pastovų Jancis su 5J/2 tš., 3 vietoj
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
Trečiadieniais ofisas uždarytas
liko veteranas Kari Allured
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
lemtl*
baleto teatrą, kuriam reikės iš Northampton, Mass. su 5
447 BR0ADWAY
daug vietinių pajėgų, ypač tš. Buvo 20 B klasės daly
SOUTH BOSTON, MASS.
baletininkų vyrų.
Jau pasuko į rytus
vių.
Norintieji šia galimybe
Rugsėjo 11 d. Bostono
Dažau ir Taisau
Zabičiai ir Simonavičiai pasinaudoti prašomi pas Sunday Globė rašo apie tas
► Namus iš lauko ir viduje.
rugsėjo 5 d. iš Yucaipa, Ca kambinti telefonu CO 7- p-bes ir mini mūsų jaunuo
A. J. NAMAKSY
* Lipdau popierius ir taisaus
lif., rašytame laiške siunčia -9845, arba tiesiai kreiptis li Algį Makaitį iš Lietuvių
* viską, ką pataisyti reikia.
Real Estate & Insurance
Lietuviška Ti kra Vaistinė
►
Naudoju tik geriausią
visiems gerų
linkėjimų. ĮĮ T. Babuškinaitės baleto Klubo.
medžiagą.
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
409 W. BROADWAY
Rugsėjo 6 d. jie jau patrau studiją (126 Massachusetts
ceptu?
ir
turime
virus
gatavus
vaistus.
South Boston, Mass.
JONAS STARINSKAS
kė per Arizoną ir Meksiką Avė.).
J. Kačinskas diriguos
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
220
Savin
Hill
Avė.
Office Tek AN 8-0948
Floridos link.
tus kraštus, kaip peniciiiną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
amerikiečių orkestrui
ALT susirinkimas
Dorchester, Mass.
stų
nuo
reumatizmo,
atraičio,
strėnų
gėlimo
ir
kitų
ligų.
Rugpiūčio 30 d. Yucaipoj
Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Tel. CO 5-5854
Romanas ir Petronėlė Sta
Kompozitorius Jeronimas
Sav- Emanuel L Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
Antradienį, rugsėjo 20
siai surengė gražų piknigą, d. 8 vai. vak. Lietuvių Pil. Kačinskas pakviestas Mel- 382a W. BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
į «1»W SAMMMH
Ketvirtis & Co.
kuriame svečiai susipažino Draugijos patalpose bus;rose simfoninio orkestro
Telefonas AN 8-6020
—JEWELEftS— .
Charles
J.
Kay
su vietos lietuviais.
Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmadAmerikos Lietuvių Taiybos i nuolatimu dmgentu.
Laikrodžiai-Deimantai
Jie labai dėkingi Sta skyriaus susirinkimas, kuLIETUVIS
orkestras jau veikia
Papuošalai
bams už tai ir už Yucaipos riame bus švaistomas Žal- **^"C1US metus. Šiuo metu
Plumbing—Heating—Gas—Oil
■sa? i'CKsummoi Kr «
'KIMO: TSSSUH
Elektros Prietaisai
giažių apylinkių parodymą. girio mūšio 550 metų su jame yra 65 muzikantai.
} Gazo šilimų permainyti 8275
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA
Rūpestingai taisome laikrodžius,
Visą laiką temperatūra kakties lapkričio 27 d. ir
Sveikiname komp. J. Ka
Telefonas: CO 5-5839
NAUJOJOJ ANGLIJOJ
žiedus, papuošalus
buvusi apie 100 laipsnių, Lietuvos nepriklausomybės činską, vis plačiau pasireiš
379 W. BROADVVAY
12 MT. VERNON STREET
GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
bet keliauninkai sakosi jau paskelbimo sukakties minė kiantį ir amerikiečių muziSOUTH BOSTON
390 West Broadvvay, So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764
tėsi gerai, nes oras lengvas, jimų reikalai.
Kinėje veikloje.
DORCHESTER 25, MASS.
Tel AN 8-4649
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS ggsissssesssasssnsgfsggsa
netroškinantis.
Visi ALT nariai prašomi
kitas Rusijos valdomas sritis.
L. Johnson Bostone
iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
dalyvauti.
Ptjerbė dainininku*

FORTŪNA FUEL CO.

H

The Apothecary

f

Tėvynės Mylėtojų
susirinkimas

ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

Dorchesterio Klubo
susirinkimas

Praeitą penktadieni buvo
Tėvynės Mylėtojų Draugijos
Dorchesterio Amerikos L.
vietinės kuopos susirinki-j Pil. Klubo narių susirinki
mas, kuriame J. Tumavičie- mas bus antradieni, rugsėjo
nė, A. Čaplikas ir A. An- 20 d. 1810 Dorchester Avė.,
driulionfo pranešė apie Dorchestervj. Pradžia 8 vai.
Pittsbunrhe buvusi draugi- vak. Kviečia visus narius su
jos seimą ir buvo aptarti ki si rinkt i
Valdyba
ti kuopos reikalai.

t

Pereitą ketvirtadienį Bo
stone lankėsi demokratų
kandidatas viceprezidento
vietai L B. Johnson ir kal
bėjo didžiuliame demokra
tų susirinkime Svmphony
Hali.
Republikonų kandidatas
viceprezidento vietai Hen
ry Cabot Izidge irgi agita
vo Mass. valstijoj, o penk-

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.
TYČIOJE įvyksta pamaldos lie
Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai teL
uviams protestantams. Pamal
pa dežėje, kurios d}dis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
22 svarų siuntinius
ias laiko teologas A. JURŽ
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI
NAS.
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
A. Jurėnas yra Harvarde
nauja ir persiunčia siuntinius. SIl'NTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.
universiteto doktorantas ir ver
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki » vai. vak.. ketvirtadieniais nno
(•i šv. Raštą į lietuvių kalh%
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo H ryto iki 2 vai. pn pietų.
VAISTUS, MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
MCSŲ įSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

VEDfJAS: JONAS ADOMONIS

Flood Sąare
Hardicare Co.
.Savininkas N. J. ALEKNA

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

