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54-TIEJI METAI

Dejybos Ženevoje Atsinaujins 
Po Pertraukos Liepos 13

la Aklo Maišo Išeitis Buvo Padaryti Derybose Pertrauką;
Vakarai įsitikino, Kad Rusai Juos Nori Išmesti iš 

Berlyno Miesto; Pertraukos Metu Eis Derybos 
Per Diplomatus; Vakarai Žada Neapleisti

Berlyno Gyventojų. .

Pereitos savaitės gale 
keturi didieji ministeriai Že
nevoje . nebegalėjo toliau 
tęsti derybų, nes rusų ulti
matumas Vakarus pastatė 
prieš nusileidimą, arba 
prieš derybų visišką nutrau
kimą. Kad nebūtų taip 
šiurkštų, susitarta derybose 
padaryti pertrauką iki lie
pos 13 d., o per tą laiką bus 
bandoma susikalbėti dėl 
kokio nors kompromiso.

Amerikos valstybės sekre
torius C. Herter, grįžęs iš 
Ženevos, aiškino, kad rusų 
tikslas yra pirma įsigalėti 
Berlyne, o paskui bandyti 
Įsigalėti ir visoje Vokietijo
je. Platesnį pranešimą val
stybės sekretorius daro 
tautai per televiziją šį pir
madienį, po to, kai jis pa
darys pranešimą preziden
tui.

Prieš išsiskirstydami iš 
Ženevos Vakarų ministe
riai padarė bendrą pareiš
kimą, kuriame jie užtikrina 
vakarinės ' Berlyno dalies 
miesto gyventojus, kad Va
karai jų neapleis ir neati
duos juos rusų ir vokiečių 
bolševikų malonei. Nebuvo 
jokia paslaptis jau ir se
niau, kaip tik Chruščiovas 
iškėlė reikalavimą padaryti 
vakarinį Berlyną “laisvu 
miestu”, kad komunistai 
nori tą miestą įjungti į savo 
teritoriją ir įvesti mieste 
bolševikišką režimą, šešios 
savaitės derybų tą tik pa
tvirtino.

Vakarinės V o k i e t i jos 
parlamento pirmininkas pa
skelbė, kad Vokietija savo 
busimąjį prezidentą rinks 
vakariniame Berlyne. Ten 
suvažiuos parlamentų atsto
vai ir halsuos už partijų iš
statytus kandidatus. Ryti
nės Vokietijos rusiški kvis- 
lingai šaukia, kad tai esan
ti “provokacija”, bet ką 
jie dėl tos tariamos provo
kacijos darys, jei iš viso ką 
nors darys, dar nėra žino
ma.

RUSŲ KOZLOVAS 
IR MŪSŲ NIXONAS

Vokiečiai Svarsto 
“Adenauerio Krizę

Vokietijos krikščionių de
mokratų partijos krizė, iški
lusi dėl K. Adenauerio 
“nuomonės pakeitimo”, nu
tarimo pasilikti vyriausybės 
priešakyj, dar nėra išgyven
ta. Dr. Erhard, ilgametis ū- 
kio ministeris ir jo šalinin
kai yra nepatenkinti, kad 
Dr. Adenaueris iš kelių kar
tų neprielankiai atsjliepė a- 
pie Dr. Erhard kaipo netin
kamą asmenį vadovauti 
Vokietijos užsienių politi
kai. Erhardo šalininkai 
partijoj reikalauja, kad A 
denaueris trauktųsi iš kanc
lerio vietos, nes esą jis jau 
atgyveno savo naudingu
mą ir nebepajėgia paskui 
save sujungti visą partiją. 
Parlamento frakcijoj dabar 
dėl to eina kova.

Argentinoje Kariai 
Kišasi į Politiką

Argentinos prezidentas 
Frondizi preitą savaitę bu
vo gavęs ultimatumą iš ka- 
'ro pajėgų vadų. Kariai rei
kalavo, kad jis pertvarkytų 
'savo vyriausybę ir nustotų 
bendradarbiauti su buvusio 
diktatoriaus Perono šalinin- 
jkais. Prie kariško sukilimo 
'nepriėjo tik todėl, kad ka- 
iriuomenės ir karo laivyno 
vadai nenorėjo pašalinti 
žmonių rinktą vyriausybę, 
kurią jie patys padėjo įkel 
ti į sostą, bet prezidentas 
Frondizi turėjo taris su ka
ro pajėgų vadais ir jiems 
duoti kokius tai tiksliau ne
žinomus pasižadėjimus.

TOKIE BUS ATEITIES JAUSMINIAI LĖKTUVAI

viršuje Anglijos linuos lėktuvas galės v c.-, u neieivięir iš Londono į New Yor
ką atlėks per 98 minutes, o atgal per 70 minačiu. Apačioje Los Angeles Douglas 
firmos lėktuvas, kuris bus padirbtas 1963 m.. galės vežti 68-87 keleivius trum
uose ir vidutiniuose atsti

Tibeto Dalai Lama Earl Long Serga
Saukiasi Pagalbos ValstijojNetvarka

Tibeto dvasiškas ir svie
tiškas vadas Dalai Lama,

Ar Prezidentas 
Matys De Gauile?

Prezidentas D. Eisenho-Louisianos valstijos gu
bernatorius Earl Long jau wer pereitą savaitę sakė, 

dabar gyvenantis Indijoj, kuris laikas serga protine kad jis norėtų pasimatyti su 
paskelbė savo tautos vardu *

Kritikuoja Demokratus Dž 
Atsargią Politiką

Demokratai Nesinaudoja Tautos Jiems Duotu Mandatu;
Taiksto Savo Politiką Prie Prezidento Pageidavimų 

ir Bijo Jo Veto; Balsuotojai Tikėjosi Drąsių 
Veiksmų, o Susilaukė Tupčiojimo; Kalti

Kongreso Vadai.

Sovietų Rusijos ministe
rių pirmininko pavaduoto
jas Frol Kozlov gal jau šios 
savaitės gale atvyks į Ame
riką, čia atidalys Sovietų 
parodą New Yorke ir pas
kui lankysis įvairiose krašto 
vietose.

Amerikos vicepreziden
tas R. Nixon taip pat ke
liauja į Sovietų sostinę Mas
kvą, ten atidalys Amerikos 
parodą Sokolniki parke ir 
paskui darys kelionę po Si
birą ir kitas Sovietų vietas.

NAUJA KARTA

Tai Kimie Tojo, karo meta 
buvusio Japonijos ministe
rio pirmininko duktė, at- 
vykusi f Miehigano univer
sitetą studijuoti. Jos tėvą, 
kaip karo nusikaltėlį. Ame- 
rikos teisinas nuteisė mir
ti ir nutarimas buvo įvyk
dytas.

protestą prieš kinų komu
nistų politiką Tibete. Pagal 
Dalai Lamą, kinai komunis
tai siekia atgabenti į Tibe
tą apie 5 milionus kiniečių 
ir tuo būdu paskandinti ti
betiečių tautą kiniečių jūro
je.

Dalai Lama sako, kad ki
nų komunistai visiškai ne
silaikė savo susitarimo su 
Tibetu, pasirašyto 1950 me
tais ir sistemaiškai laužė 
sutari), kada ir kaip tik 
jiems patiko .Kinų komunis
tai trukdė Tibetui pravesti 
reikalingas krašte reformas, 
ypač žemės reformą, o da
bar dedasi reformų šalinin
kais ir vykdo tas reformas 
patys, bet ne tiek Tibeto, 
kiek savo naudai.

Pagal Dalai Lamą, tibe
tiečiai vis dar priešinasi ki
nų komunistų kariškai oku
pacijai ir tikisi, kad pasau
lio opinija paveiks Kinijos 
<omunistus laikytis žmoniš- 
;umo ir pasirašytų sutarčių.

Dalai Lama siūlo, kad 
tarptautinė komisija ištirtų 
padėtį Tibete ir pasakytų 
savo nuomnnę.

KOMUNISTŲ 
BURŽUIKOMS RODĖ 

MADAS

Garsioji Paryžiaus Dior 
madų firma Maskvoje išti
są savaitę rodė 180 naujau
sių suknelių pavyzdžius. 
Tuo tikslu firma ten buvo 
pasiuntusi 12 tarnautojų 
(manekenių), kurios tas 
sukneles demonstravo gau
siai susirinkusioms Mas
kvos komunistiškų buržujų 
žmonoms ir meilužėms.

liga ir yra laikomas ligoni-Prancūzijos prezidentu de 
nėj teismo patvarkymu. Bet Gauile ir su juo išspręsti 
gubematohiur nori išeiti iš kai kuriuos klausimus, ku- 
ligoninės ir sako, kad poli- rie drumsčia Vakarų valsty- 
tiniai priešai jį padėjo į li- bių vienybę.
goninę, kad jis negalėtų eiti Iš Prancūzijos irgi girdi- 
savo pareigų. gi pageidavimas, kad toks

Vyresnis gub. Long bro-pasimatymas įvyktų. Bet 
lis, Huey Long, kadaise bu- mažai kas laukia, kad dvie- 
vo pagarsėjęs savo fašisti-'jų prezidentų pasimatymas 
niais pasimojimais ir buvo pašalins visus nesusipra- 
neaprėžtas Louisianos “vai- timus.
dovas” gubernatorius, iki Prancūzija reikalauja, 
jis buvo nušautas savo rū- ikad Amerika jai padėtų įsi- 
mų koridoriuje. Dabartinis gyti atominių ginklų, o kol
gubernatorius, pagal gydy
tojų liudijimą, yra psichi
niai nesveikas žmogus, bet 
jis turi nemažai šalininkų 
valstijoj. Jo niekas dar ne
pakeitė ir, atrodo, kad nie
kas net nežino, kaip tą pa
dalyti.

Ką Paskirs Prekybos 
Sekretoriaus Vietai

Prezidento paskirtas pre
kybos sekretorius Lewis L. 
Strauss pereitą savaitę se
nate negavo patvirtinimo. 
Prie jį balsavo 49 senato
riai, o už jį tik 46. L. 
Strauss buvo virš pusės me
tų sekretorių ir dabar turės 
trauktis iš savo vietos. Pre
zidentas turės paskirti nau
ją sekretorių, bet ką, dar 
nėra žinoma.

Prieš Strauss balsavo 47 
demokratai senatoriai ir 2 
republikonai — Langer ir 
Mrs. Smith iš Maine. 14 de
mokratų ir kiti republiko
nai balsavo už Straussą. 
Republikonų tarpe didelis 
pasipiktinimas dėl dviejų 
republikonų persimetimo į 
demokratų pusę L. Strauss 
patvirtinimo klausime.

tas bus padaryta ji nesutin
ka leisti laikyti tokius gink
lus Prancūzijos teritorijoj 
amerikiečių kontrolėje.

Be to, Prancūzijos pre
zidentas siekia lygybės san
tykiuose su Amerika ir An
glija nustatant NATO są
jungos politiką ir spren
džiant kitus tarptautinius 
klausimus. Anglai ir ameri
kiečiai sako, kad tokią “ly
gybę” negalima duoti, ją 
prancūzai turi savo pajėgu
mu ir apsiginklavimu pel
nyti ...

DE VALERA IŠRINKTAS

Airijos prezidento rinki
mus laimėjo senas airių ne
priklausomybės kovų vadas 
Eamon de Valera. Jis su
rinko daugiau balsų negu 
generolas Sean MacEoin.

Kartu su prezidento rin
kimais airiai balsavo ir 
proporcingos rinkimų siste
mos likimą. De Valeros par
tija siūlė proporcinius rin
kimus panaikinti ir įvesti 
paprastą daugumos siste
mą. Bet balsuotojai 486,989 
balsais prieš 453,322 balsus 
pasisakė už senąją propor
cinę rinkimų sistemą.

Kaip Gintis Nuo
Komunistų Banditų
Pereitą savaitę 2 rusų dar

bo lėktuvai užpuolė Ameri
kos vieną karo laivyno lėk
tuvą Japonijos jūroje toli 
nuo pakraščių, jį apšaudė ir 
sunkiai sužeidė vieną lakū
ną. Lėktuvas nors ir suga
dintas, bet sugebėjo grįžti 
į savo bazę Japonijoj.

Žinovai spėja, kad du ka
ro lėktuvai buvo šiaurinės 
Korėjos. Kongrese dėl to 
paskutinio bolševikų bandi
tizmo kilo didelė audra. Ky
la reikalavimai lėktuvus ge
riau apginkluoti, arba siųs
ti kartu su patrulių lėktu
vais kovos lėktuvus, kurie 
juos saugotų.

Kai kurie kariškiai sako, 
kad lėtuosius lėktuvus nėra 
prasmės apginkluoti, nes 
jie visvien negali gintis, o 
siųsti kovos lėktuvus kartu 
su tokiais patruliavimo lėk
tuvais būtų “provokacija”. 
Išeitų, kad Amerikos lėktu
vus komunistai gali šaudy
ti, kaip antis.

Irako komunistų spauda 
skundžiasi, kad šalies dik
tatorius gen. Kassim palei
dęs iš kalėjimų ir koncen
tracijos stovyklų daug žmo
nių priešingų dabartiniam 
režimui. Komunistai sako, 
kad paleistųjų sąmokslas 
jau pasireiškė tuo, kad vie
nas komunistų vadas šiau
rinėj krašto dalyje buvo nu
šautas. Kas tą vadą nušovė, 
policija dar nesusekė, bet 
komunistai jau žino kalti
ninkus.

JIS NESIKIš I GINČĄ 
T—7

F rezidentas bisennoweris 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad jis nesikiš į 
plieno pramonės darbinin
kę ir j u darbdavių ginčą. 
Jis taipgi pasakė, kad vil
tys viršūnėms pasimatyti 
šiuo meta Bėra švieaioa.

Dvi demokratų partijai 
(artimos liberališkos organi
zacijos paskelbė savo kri
tiškas pastabas apie demo
kratų politiką kongrese. 
ADA (Americans for De- 
mocratic Action) organiza
cija sako, kad demokratai 
kongrese savo didelę perga- 
jlę pereito rudens rinkimuo- 
Įse patys pavertė į pralaimė
jimą, nes kongrese neprave
dė įvairių įstatymų, kurių 
žmonės laukė. Demokratų 
vadai kongrese taikstėsi 
prie prezidento pažiūrų ir, 
bijodami prezidento veto, 
įstatymus priėmė tokius, 
kokus republikonai su pieti
niais /demokratais norėjo, o
im tnlfiiic. Vnlriii iiolciiAi/Yiii
dauguma laukė.

Panašiai kiek pasisakė ir 
“National Committee for 
an Effective Congress”. Ta 
organizacija taip pat pabrė
žia, kad kongreso dauguma 
nesilaikė jai duoto balsuo
tojų mandato ir ėjo į kom
promisus su vyriausybe. Jo
kios naujos vadovybės tau
tos gyvenimas iš kongreso 
daugumos nesusilaukė.

Abiejų organizacijų pa
sisakymas yra nukreiptas 
prieš senato daugumos va
dą L. Johnson, kuris kartu 
su atstovų rūmų pirmininku 
S. Raybum vadovauja dau
gumos partijai kongrese.

Demokratų pagelbinių 
organizacijų pasisakymas, 
kaip ir neseniai paskelbtas 
demokratų partijos tarybos 
kritiškas atsiliepimas apie 
kongreso daugumos vado
vybės trūkumus rodo, kad 
demokratų partijoj eina 
kritiškas aiškinimasis dėl 
vestinos politikos.

Jeigu Kiltą
Plieno Streikas

Liepos 1 d. plieno lejyk- 
los žada užsidaryti dėl dar
bininkų streiko. Derybos dar 
vyksta dėl naujos sutarties, 
bet maža tėra vilies susitar
ti. : Vyriausybė gali streiką 
sulaikyti 80 dienų, bet pre
zidentas nežada imtis jokių 
priemonių, kad streikas ne- 
įvktų.

Jei kiltų plieno streikas, 
tai pirmą savaitę tik 5,000 
darbininkų už plieno pra
monės ribų būtų paliesti. 
Bet jau antrą savaitę apie 
50,000 darbininkų netektų 
darbo ir paskui kas savaitė 
nedirbančiųjų skaičius vis 
didėtų.

Plieną vartojanti pramo
nė turi plieno atsargų nuo 1 
iki 2, o kai kur net iki trijų 
mėnesių. Bet atsargų turi 
didžiosios įmonės, o daug 
mažesnių dirbtuvių greit, 
turėtų užsidaryti dėl plieno 
trūkumo.



Ženevoje pertrauka
Po šešių savaičių kalbų keturių didžiųjų valstybių 

užsienių reikalų ministeriai Ženevoje nutarė daryti per- j 
trauką. Jie susirinks liepos 13 d. tęsti pasitarimus, bet- 
ar vėliau prieis kokie nors susitarimo, galima abejoti.

Ženevoje per šešias savaites buvo kalbama daugiau
siai apie Berlyną. Vakarų valstybių ministeriai pirma pa
siūlė “taikos planą” visam vokiškam klausimui išspręs
ti, bet rusai planą atmetė ir pasiūlė savo planą, kuris jau 
buvo žinomas iš Chruščiovo ultimatumo lapkričio mė
nesi. Rusai nori. kad Vokietija liktų padalyta i dvi dalis 
ir kad Berlyno miestas visas atitektų rytinei Vokietijai.
Vakarai nemato reikalo atsisakyti savo teisių Berlyno 
miesto vakarinėj dalyje ir. be to. yra pasižadėję vakari
nei Vokietijai remti Vokietijos sujungimą i vieną vals
tybę. Jei Vokietijos sujungimas pyktų pagal Vakarų no
rą, tai gal visa Vokietija sustiprintų Vakarų poziciją, kas 
rusams yra nepriimtina. Jei Vokietija lieka suskaldyta, 
rusai tikisi per savo satelitą — rytinę Vokietiją — pa
veikti visos Vokietijos politiką, kad ji nebūtų priešinga 
Sovietams.

žodžiu, varžytinės eina dėl Vokietijos ir ypač dėl 
Berlyno miesto. Varžytinėse nei viena, nei kita pusė ne-! 
nori daryti nuolaidų — tai reiškia netekti įtakos Vokie- < 
tijoj, o todėl ir susitarimas yra neįmanomas, ar sunkiai Į 
pasiekiamas. Jei susirinktų ir pačios “viršūnės”, tai ir jos i 
ne kažin ką naujo galėtų sugalvoti užburtam vokiškam ’ 
klausimui spręsti. O be vokiško klausimo yra ir kiti klau-Į 
simai. kurie skiria Rytus ir Vakarus. Yra Europos Ry- Į 
tų tautų likimas. Rusai tas tautas pajungė, bet Vakarai 
jaučiasi dėl to nuskriausi, ar bent negavę atitinkamų 
kompensacijų už rusų įtakos sustiprėjimą toje Europos' 
dalyje. Yra painūs ginklavimosi, ypač atominio ginklavi- | 
mosi klausimai, kurie, kaip kaulas gerklėje, stovi prieš 
visas tautas ir nesiduoda išsprendžiami.

Kalbos apie “taikų sugyvenimą” ir panašius daly- ’ jau seniau “Keleivyje 
kus yra tik kalbos, kol už jų nėra pasitikėjimo. i buvo rašyta ir ne kartą,

Rusiškas bolševizmas siekia pasaulio viešpatavimo, kad pinigus siųsti į Lietu- 
Bolševikų vadai tą savo siekimą išreiškia “neišvengiamu” v$ Y1"3 nuostolingas daly- 
socializmo laimėjimu, rišdami tą “laimėjimą” su savo kas. Dabar g3'0016 vten3 
imperializmo patenkinimu. Taikūs Vakarai žino ir jau- laišką p5 Lietuvos, parašytą 
č* rusų pasimojunus ir nebegali leisti savo jėgų supnm- -erįkos”gį doį^ į laiš. 
ti, kad netektų susiduri su nusvenama Sovietų galybe. Ro matysime? kad 50 do-

Iš tų priešingumu yla tąsimasis, ilgos ir niekam jerių Lietuvoje labai mažai 
nereikalingos kalbos Ženevoje, visokie gudrus “planai”, 
kurie nieko nepatraukia ir, galų gale, tupčiojimas vietoje.

KOMUNISTŲ AUKA

Jungtinių Amerikos V’alstybię žvalgybinis lėktuvas Ja
ponijos jūroje buvo apšaudytas komunistę spraus- 
minio lėktuvo, bet jam pavyko sugrįžti į savo bazę. 
Vienas lakūnas sužeistas, apačioje matome jį gulintį 
Yokosnka (Japonijoje) ligoninėj. VirSuje JAV karo 
pajėgę viršininkas Japonijoj adm. Willington vaišina 
cigarete komunistę apūaudyto lėktuvo lakūnę lt. 
komdr. Mayerį-
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nistai sutiko padengti pusę 
Amerikos reikalautų atly
ginti nuostolių, o šiaip jau 
visuose kituose atsitikimuo
se komunistai ir nemanė 
atsiprašyti ar atlyginti nuo-

šioja, tai kostiumas kainu- 
ja 1,500 rublių. Gal kaip 
nors nusifotografuosime,. 
tai prisiųsim . .. karštai dė-‘ 
kojų už pinigus”.

Tiek sako laiškas. Už
juodą blizgančią bliuskelės! J
medžiagą duktė sumokėjo | Komunistinis rašytojas 
Lietuvoje 150 rublių (už du 'žurnalistas Philip Bonoskis, 
metrus medžiagos), o čia lietuvių (Baranauskų) kil- 
tokia medžiaga kainuoja mės amerikietis, lankėsi So- 
90 centų ar net mažiau už vietijoj ir ta proga jam bu- Įg^jį^ 
jardą Už 50 dolerių ten ga-'vo padaryta išimtis ii- leista ’ . «incidentų» se.
Įima nupirkti tiktai 6 ar 7 i nuvykti į Lietuvą. Kiti a- niai reikėjo pasimokyti ir 
metrus tokios medžiagos, o merikiečiai negauna leidi- fcQti pasiruošus komunisti- 
čia būtų galima gauti apie mo keliauti į Lietuvą bet niug orQ banditus pasitikti
60. jardų! Iš to matyti, koks 
nesvietiškas brangumas 
drabužių yra Lietuvoje ir 
kaip, siunčiant dolerius, ten 
žmonės gauna tik mažą da
lį pinigų vertės.

Bonoskis nėra “tik” ameri- kulkomis, o ne rašyti pro
testus po įvykių. Bet, atro
do, kad pasimokyti yra 
sunku. Ir pereitą savaitę 
lėktuvas negalėjo gintis nuo 
komunistų puolikų, nes jo 
kanuolė buvo netvarko
je...

Ar siusti pinigus?

A p Vz v a 1 g a
“BIRŽELIO DIENOS” kos pakliuvo į baisai sun- 

---------  kias gyvenimo sąlygas ir
Vienas lietuviškas bolše- masiniai žuvo prievartos 

vikas Chicagos “Vilnyje” darbuose, 
rašo apie “birželio dienas” L. Jonikas primena, kad 
ir štai kaip tyčiojasi iš lietu- buvo ir kitas “birželis”, esą 
vių, kurie 1941 metais bir- kai vokiečių naciai Lietuvo-

ką tegalima nupirkti.
Laiške sako:

“Pirmiausiai nuoširdžiai 
ačiū už tokią labai didelę 
paramą Brangus dėduk, 
paėmiau pinigų 490 rublių. 
Jūs, dėduk, save labai daug 
nuskriaudėt, kad dar ir pas 
mus atėjo tokia suma pini
gų. Pas mus pinigai pigūs. 
Jeigu reikia ką pirkti, tai 
reikia krūvas pinigų surink-

nė, jau viena per kiemą pe
reina.

Sekmadienį tuojaus nu
bėgau pas mamytę pasi
džiaugti, kad dėdukas pi
nigų atleido mamytės svei
katai pataisyti. Vargšė ap
sidžiaugė ir ašaros pradėjo 
riedėti per skruostus. Sako, 
mano gerasis brolelis jis 
atjautė seniau vargingą 
gyvenimą ir dabar pasigai
li manęs prieš mirtį. Nuo- 
širdžiai tarė ačiū bučiuo
dama sesers lūpomis. Sakė, 
kai sustiprėsiu tai padėka- 
vosiu savo raštu, o dabar 
negaliu, rankos dreba, la
bai silpną nėra sveikatos. 
Dabar vešiu dar pas gydy
toją pažiūrėsime, ką pasa
kys privatiškas gydytojas.

Paėmus pinigus tuoj nu
pirkau Pasvalyje bliuskutę 
juodo šilko pigesnės rūšies.

ti. Jeigu centneris (maž-
želio mėnesį buvo sugaudy-'je masiniai žudė žydus Pa- į“? PI^,vvt;Ret=; .......
ti ir išvežti į Sovietų Rusi- neriuose ir gal kitose vieto-i™*?. n1Tr^,i?,v*?1^-a1 7'T negaran-
joe koncentracijos stovyk- se. L. Jonikas primena, kadį1"0^*1.130 ™Wių, bet dėl luotas, o drapanos sunesio- 
las tikrai mirčiai. Tas žmo- ir kai kurie lietuviai dėjosi;.., tne^° <*"^*?*^ v *’’08> "g*
gus yra L. Jonikas. Jis ra-įprie žydų žudynių. Tas tie- *?**
*>.' ' ' fc: Buvo lietuvfa, kurie su-1*!?.y-^g^ Pįnigų geistu

tepė savo rankas žydų <,irb®ne» galėtume cen- ant vaistų ir kaip sveikata
“ ‘Laisvintoju’ spaudoje šiom i • • ,.rt. vnkiihi toer! nusipirkti. Kolūkis bus, gal dar sijonas išeis.
& b,abai“ mamvte
kada ‘tautos vadas’ Smetona nes. Tokius hitlerinius lie-1 .„ ~\aba^ parvezem mamytę L z bliuskutes du metrus (2 
pabėgo per beržyną į Berlyną“. .^4^ reikia vertinti taip 5 ^ligoninės. Iš karto buvo jardai su trupučiuku, Red.) 

L. Jonikas žino, kad lie- pat, kaip ir tuos lietuvius, ~ « _vi_.

kietis, jis yra ir komunis
tas, o todėl jam, kaip ir 
Bimbai, buvo leista aplan
kyti Lietuvą

Koks neaptašytas žmo- 
Mokytų ponų” kostiu-'gus yra ponas Bonoskis, 

mas, kuris čia kainuoja 40 matyti iš to, kad jis “Lite- 
įdolerių, ten kainuoja 1500 ratūros ir Meno” žurnalui 
i rublių. Norint pasiųsti tiek pareiškė šitokią išmintį: 
i dolerių, kad ten žmonės ga- j “Aš nekantriai laukiu sa- 
lėtų nusipirkti padoresnį ;vo kelionės į Lietuvą. Aš 
kostiumą, reikėtų siųsti a-Įjos laukiau daug daug me- 
pie 170 dolerių! į tų. Neperdėsiu pasakęs, kad o. - , , .

Siųsti pinigus į Lietuvą^ kelionė man, darbininko Strauss. Pf€^b®s ^k^?" 
yra grynas nuostolis. Tiktai sūnui, pasidarė įmanoma *laus V1^3L k- Sti aus jau1 e- 
Chruščiovas pasipelno mū- tik todėl, kad Rusijos dar- J0 P31*1^38 kurl įai.k^ b®t 
sų doleriais. Geriau jau siųs-Į bininkai 1917 metais, 0 senat3s jo patvirtmimą vis 
ti medžiagą, ar gatavą dra-. Lietuvos darbininkai 1940 
bužį, bet ne dolerius. Tą metais paėmė krašto val- 
reikia turėti galvoje,_ kada džią į savo rankas. Tebūnie 
svarstome, kaip padėti sa- leista vienam amerikiečiui 
vo artimiesiems Lietuvoje, šia proga, tegul ir pavėluo- 

—ab. tai, jiems už tai padėkoti”.
-------------------------- : 1940 metais rusų tankai,

MASKVA PATENKINTA P° Maskvos ultimatumo,
ŽENEVOS DERYBOMIS užplūdo Lietuvą o p. Bo-

______ noskis tankų neatskiria nuo
Sovietų Rusijos spauda “Lietuvos darbininkų” ir 

reiškia pasitenkinimą žene--“dėkoja”. Nuts! Jam >ge- 
vos derybomis ir aiškina, ^3U būtų vadintis Ponos- 
jog susitarimas bus prieitas kis . . .
vėliau. Sovietų užsienių rei-:piieno pramonėj 
<alų ministeris Gromyko ir-j
gi reiškė savo pasitenkini- į Darbdaviai nenusilei- 
mą derybomis. Esą daug džia. Darbininkai neatsisa- 
daug kas buvo išsiaiškinta, jko nuo savo reikalavimų. Iš 
o paskutinieji Maskvos pa-;^° sektų, kad liepos 1 d. 
siūlymai (išvaryti Vakarų pHeno dirbtuvės turėtų su- 
valstybes iš Berlyno pusant- stoti. Bet iki paskutinės 
ru metų bėgyje) bus pa- įdienos vis dar nebus tikru- 
grindas tolimesnėms dery-:mo> ar prieis prie persiėmi- 
boms ir susitarimui. :mo tarp darbininkų ir

Rusai rodo pasitenkini- darbdavių dėl uždarbių, 
mo derybomis, nes tose de- pensijų ir kitų dalyką 
rybose ne Vakarai kėlė rei-j Pramonė ruošėsi streikui 
kalavimus, bet rusų reikalą- ir visos plieno liejyklos ga
vimai veik visą laiką buvo mino išsijuosusios. Plieno 
svarstomi. Vakarų pasiūly- i vartotojai buvo įspėti ir yra 
tas “taikos planas” Vokieti- apsirūpinę plienu bent 
jai sujungti ir Berlyno klau-dviem mėnesiams. Todėl, 
simui išspręsti, buvo aps- jei prieitų prie streiko, jis 
varstytas Įr rusų atmestas, gal būtų ilgas ir nuostolin- 
Tada, Vakarai • pradėjo ’gas. Nuostolingas visam 
trauktis ir galų gale kalbė- kraštui ir patiems darbinin- 
jo su rusais tik apie Berly- kams. Mažiausiai nukentė-

Strauss atmestas

Senatas 49 balsais prieš 
46 pereitą savaitę nubalsa
vo nepatvirtinti Lewis L.

atidėliojo ir pagaliau nuta
rė nepatvirtinti.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower tuoj sušaukė spau
dos atstovus ir per juos pa
reiškė, kad visa tauta tu
rės nuostolių dėl tokio se
nato elgesio.

L Strauss buvo per kele
tą metų Atominės Energi- 

jj. įjos Komisijos pirmininku 
ir dar iš to laiko jis turėjo 
nuomonių skirtumų dėl po
litikos su demokratų vadais 
žvORgicssc. įzauBT Su JuG Su- 
vestos sąskaitos, o kraštui 
dar kartą pademonstruota, 
kad skirtingų partijų vyra
vimas kongrese ir Baltaja
me Name kartais pasiskel
bia tokiais susikirtimais.

tūriai, kada kalba apie kurie susidėjo ar idėjiniai 
“birželio dienas” arba apie dedasi su maksviniais žu-

labai silpna, viena nepaėjo. 
Ligoninėj traukė vandenį iš 
šono, labai buvo nuvargin-

sumokėjau 150 rublių. Jei
gu kasdieninį nors ir pras
čiausią kostiumą nori pasi
siūti, tai kaštuoja 400 rub-baisųjį birželi”, turi gal-dikais. L. Joniką pritarda- H^^pę^ \ isas kūnas, šir-

mas Maskvos okupantų dls’ Dabar truPutl stiprės- lių. o kur mokyto ponai ne- 
niekšybėms Lietuvoje, nėra! •

voje masines lietuvių de
portacijas iš Lietuvos 1941
metais. Tada bėgyje trijų geresnis, kaip Rudzinskas, spęstuose (kalėjime) esu tik iš jo parodvmų, tai gauda- 
o- laikinai, todėl reikia stengtis ,.^2 __ __ar keturių dienų buvo r 
vežta iš Lietuvos apie 40 
tūkstančių žmonių į Sovie
tijos įvairias koncentraci
jos stovyklas. Tai buvo 
pirmos masinės deportaci
jos, jas ir minime. Vėliau, 
kai buvo proga surašyti iš
vežtųjų vardus, buvo pas
kelbta 33 tūkstančiai pavar
džių išvežtų žmonių. Tokias 
masines žmonių deportaci
jas bolševikai darė ir vė
liau, kai jie antrą kartą

Keižikas, Merkušis, Keve- 
lis, Gailionis ir kiti lietu
viai, kurie dirbo išvien su 
vokiškais hitlerininkais. Ir 
bolševikiški ir hitleriniai tenis sakosi davęs parodv-riuos parodymus reikalavo 
lietuviai buvo ir yra savo mus, kurie patenkintų “širdingiau” ar “atviriau” 
tautos išdavikai ir smurtiš- NKVD tardytojus ir jo liki- surašyti- 
kų režimų tarnai. mą palengvintų. Bolševikai

parodymus paskelbė, kaip 
surašyti, ir išversti iš rusų 
kalbos teisingai, išskyrus 

į porą vietų, kur vertėjai

"£««i SSS? ,y<*i visai iškraipytas daly- 
tardytojam, kad nesumurdytų kas ir pats Rastenis pasi- 
peranksti“. 'siūlė surašyti savo parody-

Tais sumetimais V. Ras-|mus> tik tardytojai kai ku-

ną žadėdami visokių nuo
laidų, kurios rusų betgi ne
patenkino.

3 Milionai Dabos
Italų Moralę

Italijos “katalikų akci
ja”, kunigų vadovaujama 
civilių žmonių organizaci
ja, kuri turi Italijoj 3,000, 
000 narių, šaukia savo na

tų nuo streiko plieno baro
nai, stambiosios gamyklos, 
kurių šių metų pelnai buvo 
labai dideli ir kurios, atro
do, ieško jėgų bandymo.

Vyriausybė kol kas visiš
kai nesikiša į ginčą, jei nes
kaityti prezidento pasisaky
mų “prieš infliaciją”. 
Lėktuvo “incidentas”

Birželio 16 d. du komu
nistų ženklais pasipuošę

DEL RASTENIO 
IŠPAŽINTIES

Dėl bolševikų Lietuvoje šiek tiek vertimą pagražinę, 
paskelbtos Vinco Rastenio, 1 Tardant, pagal V. Raste- 

grįžo į Lietuvą 1944 me- buvusio Tautininkų partijos nį, jis nebuvo fiziniai kan
tais. Bet pirmosios deporta- Lietuvoje generalinio se- kintas. Tardytojai tenkino- 
cijos buvo staigus smūgis kretoriaus “išpažinties”isi “septinaukščiais” ir kito-
visiems lietuviams. Kai mi-’ Maskvos kalėjime, V. Ras- 
nime “birželio aukas”, mi-, tenis pranciškonų “Dtorbi- 
nime visus išvežtuosius iš ninkui” paaiškino štai ką: 
savo gimtojo krašto į Rusi

“Mano paties pažiūra buvo, 
kad tenai (kalėjime) vaidinti 

, didvyriškumą užsispyrimu ir 
tylėjimu nėra jokios prasmės, 

„„o . Priešingai turėjau nežinia kuoko gyvi, ne. piiuiot— |paarjstę uiųautimą, kad tuose

jos tolybes. Iš 1941 metais 
išvežtųjų į prievartos daraus 
labai mažas nurimti

kiais keiksmais.
Išpažintis”, pagal V.

Tiek dėl bolševikų pas
kelbtos “išpažinties”.

Dėl V. Rastenio išsireiš
kimo, kad jis nenorėjęs 
“vaidinti didvyriškumą”, 
galima tik pasakyti, kad to
kio dalyko, kaip didvyriš
kumas vaidinti negalimą 
Toks dalykas arba yrą ar
ba jo nėra, vaidinimas ne- 
pagelbsti, o kalėjimas, be
je, nėra scena. Todėl V.

rius šią vasarą ypatinga: (lėktuvai užpuolė Amerikos 
budėti ir daboti, kad visi karo laivyno lėktuvą Japo- 
žmonės prisilaikytų mora
lės reikalavimų.

Katalikų akcija siūlosi
prižūrėti, kad žmonės pap
lūdimiuose elgtųsi padoriai 
ir rengtųsi, kaip padorumas 
reikalauja. Ta organiza
cija šaukia savo narius žiū
rėti, kad “protestantų” ne
vestų nelegališkos propa
gandos” už savo tikybą 

Laisvesnių pažiurū italai 
piktinasi šitokiu “katalikų 
akcijos” pasimojimu eiti
policininkų pareigas. Argi korėjiečių.

nijos jūroje, toli nuo pa
kraščių ir jį be jokios pro
vokacijos apšaudė. Vienas 
mūsų lakūnas buvo sun
kiai sužeistas. Lėktuvas 
šiaip taip sugrįžo į Japoni
ją Pradžioje nebuvo net 
žinoma, kokios šalies ko
munistiniai lėktuvai atliko 
šitą banditišką žygį — ru
sų, šiaurinės Korėjos ar ko
munistinės Kinijos? Tik vė
liau buvo prieita nuomonės, 
kad lėktuvai buvo siaurinu

Rastenį, nebuvo jokia išpa- Į Rastenio parodymai tardy- 
žintis, o tardymo protoko-, tojams išėjo tokie, kad 
las, bet surašytas paties 'NKVD žmonės skaitė nau-
Rastenio ranka jam susita 
rus su tardytoju, nes kada 
tardytojas rašęs protokolą

dingą juos skelbti “Tieso
je” ir platinti čia tarp Ame
rikos lietuvių.

neužtenka policijos prida- Ne pirmą ir, turbūt, ne
boti tvarkai? O “protestan- paskutinį kartą komunistų 
tų propaganda”, pagal ita- lėktuvai užpuola Amerikos 
lų antiklerikalų nuomonę, lėktuvus. Jau 112 Amerikos 
yra visada legali, nes Itali- lakūnų žuvo nuo komunistų 
jos konstitucija garantuoja kulkų “taikos metu” ir tik 
visų tikybų lygybę. viename atsitikime komu-

Portugalijoj bizūnas
Portugalijos katalikiškas 

diktatorius, dr. Antonio 
Oliveiro Salazar, jau valdo 
Portugaliją nuo 1926 me
tų. Jis gerokai paseno ir bu
vo kiek atleidęs pavadžius 
pernai per rinkimus, kada 
žmonės galėjo pasisakyti ir 
už opozicijos kandidatą 
prezidento vietai.

Gavę progos šiek tiek lai
sviau pasisakyti, Portugaa- 
lijos gyventojai, pačių Sala- 
zaro šalininkų daviniais, 
gausiai balsavo už opozici
ją (net 23%).

Po šitokio antausio Por
tugalijos diktatorius grasino 
“atsistadydinti”, paskui bu
vo susirgęs iš apmaudo, bet 
dabar jis skelbiasi vėl esąs 
sveikas ir pradeda visus o- 
pozicininkus gaudyti ir teis
ti. Budri diktatoriaus polici
ja vienaip vien giriasi pa
gavusi “komunistų”, kurie 
tikrumoje yra socialistai, 
katalikai demokratai, arba 
liberalai. Krašte vėl jaučia
si prislėgtas ūpas, bet rūgi
mas prieš diktatūra nesilau- 
ja.

J. D.

Baisi audra Kanados 
pakraščiuose

Smarki audra New Brun- 
swick ir Prince Edward sa
los pakraščiuose Kanadoje 
pereitą šeštadienį pridarė 
didelių nuostolių Kanados 
žvejams. 9 žvejai žuvo au
droje, o 22 dar ieškomi ir 
dėl jų likimo baukštomasi. 
Staigi audra užklupo žvejų 
laivus jūroje ir jie nebega
lėjo būti įspėti grįžti namo. 
Į audrą buvo patekę ir kai 
kurie Naujosios Anglijos 
žvejai, bet jų tarpe aukų 
nebuvo.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

15 metu Lietuvos okupacijai
(E) Tuo metu, kai tarp* 

tautinėse konferencijose 
(pvz., dabar Ženevoje) Pa
baltijo kraštų klausimas a- 
peinamas tylomis, Lietuvos 
žmonės ir viso pasaulio 
lietuviai su skausmu širdyje 
prisimena 1944 metų gegu
žės - birželio - liepos mėne
sius, kada sovietinė kariuo
menė antrukart artinosi 
Lietuvos sienai, ją peržengė 
ir tuo pradėjo antrosios 
bolševikinės okupacijos lai
kotarpį.

Tai antrai okupacijai 
šiemet, šiais mėnesiais, su
eina 15 metų — ir nė šian
dien dar jos galo nematyti.

Nuo siaubingų masinių 
trėmimų 1941 m. birželio 
mėn. šiemet sueina net jau 
18 metų. Tų ir sekančių 
trėmimų gyvi likę tautie
čiai tik pastarasiais keliais 
metais, po didelių vargų, 
galėjo didesniais skaičiais 
grįžti iš Sibiro. Bet ' dar 
daug jų ten liko.

Ne tik kitų tautų tarpe, 
bet ir mūsuose būta balsų, 
ar verta po tiek laiko pa
sauliui tuos trėmimus pri
minti, senąsias žaizdas at
naujinti? Ne, ne dėl to trė
mimai primenami, kad bū
tų paliestos senosios žaiz
dos, bet dėl to, kad pasau
lis žinotų — ir nuolat būtų
Mtn millloa ____ inrr Trini
JZK 1B1S1I1VCA0 -------- lietuviu

tauta niekad nesutiks su 
savo krašto pajungimu 
Maskvos valiai.

Jokia pasaulio jėga ne
sugebės lietuviams ir ki
toms Pabaltijo tautoms su
trukdyti siekti laisvės ir 
valstybinės nepriklausomy
bės iatstatymo. Kas sutei
kiama atsilikusioms Azijos 
ir Afrikos tautelėms, nepri
klausomybės net niekad ne
turėjusioms, negali būti 
draudžiama trims europi
nės kultūros tautoms, ku
rios visam pasauliui yra Į- 
rodžiusios, kad moka savis
toviai gyventi.

Ir dėlto, patinka kam ar 
nepatinka, nesustosime pa- 
satiliui priminti savo skriau
das;: reikalaujant jas atitai
syti.'

Kai dėl laiko masto, tai 
pravartu prisiminti, kad 
1940 metų birželio mėnesi, 
prasidėjus pirmajai sovietų 
okupacijai, vargu ar kas 
nors Lietuvoje buvo linkęs 
tikėti, kad toji okupacija 
jau už vienų metų pasi
baigs. Ir vis tik pasibaigė, 
kad ir naujos, hitlerinės o- 
kupacijos pradžia. O 1944 
metu vasara vėl retas kas 
galėjo tikėti, kad antroji

sovietinė okupacija tęsis 
tiek ilgai, net 15 metų. Is
torijos raidą sunku iš anks
to pramatyti. Ir šiandien y- 
ra taip, kad gali apsirikti 
ir tie, kurie tikisi okupaci
jos greitos pabaigos — ir 
tie, kurie to nesitiki. Svar
bu, kad nesiliautume tikėję, 
jog Lietuva bus vėl laisva. 
15 ar 20 metų okupacija 
(jei Lietuvos nelaisvės pra
džią skaityti nuo pirmųjų 
sovietinių įgulų įkurdinimo 
•Lietuvoje 1939 metais) — 
tautos gyvenime nėra kažin 
koks ilgas laiko tarpas. 
Lietuva yra jau ilgesniu*
svetimos valdžios laikotar-i . __pius gyva pergyvenusi, per
gyvens gyva ir šitą okupa
ciją.
I

BALFo ŠEIMA

Iš Balfo centro reikalų ve- 
’dėjo kun. L. Jankaus prane
šimo, padaryto Bostone 
bii-želio 13 d. minint bai: 
siuosius trėmimus, patirta, 
kad nuo 1957 m. liepos 1 
,d. iki šių metų liepos mėn. 
■1 d. Balfui bus suaukota 
j apie' $100,000, o įvairių ki- 
■tų medžiaginių gėrybių 
(maisto — gauto iš val
džios — drabužių, avaly
nės, knygų) apie $300,000 
vertės.

I T»~1C___I XT_i ici metus Danas į Vo
kietiją pasiuntė arti pusę 
miliono svarų maisto 
$100,000 vertės, virš 100, 
000 svarų drabužių $150, 
000 vertės, grynais pinigais 
Japie $10,000 ir persiųsta 
i Vasario 16 gimnazijai arti 
'$25,000.

Viso labo Vokietijoj gy
venantiems lietuviams su
teikta beveik $300,000 ver
tės pagalba.

Lietuvon pasiųsta 1,700 
Įvairių siuntinių, daugiau
sia vaistų.

Į Lenkiją 1,500 siuntinių, 
daugiausia drabužių.

Į Sibirą tepasiųsta apie 
150 siuntinių, nes neturėta 
daugiau adresų.

Balfas turi per .60 skyrių 
su apie 2,000 narių. Visus 
Centro technikos darbus at
lieka 3 tarnautojai Brook
lyne ir 4 Miunchene (Vo
kietijoje).

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

“Keleivio” administrac 
ja prašo mielųjų Keleiv 
prenumeratorių, kurie ke 
čia adresus, pranešant nau 
ją adresą nepamiršti parai 
ti ir senojo.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Paclfiko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra” 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas 
Yelk>wstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
ESeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kak> gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių I Sa grąžteli

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems kpygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai

“KELEIVIS”
06 East Broadway So. Boston 27,

LIET. DARB. DR-JOS SUVAŽIAVIMAS

Paveiksle matyti Lietuviu Darbininku Dr-jos suvažiavimo Bos
tone 1959 m. gegužės 30-31 dienomis atstovu dalis.

;he ter. Conn.; A. Stakeliūnas 
ovveli, Mass.; Mrs. H. Katin,

į.yiij, Mass.; Ir. Pavilo- 
is. A. isterdam. N. Y.; Joe 
t n-’in, Binghampton. N. Y.; 

i. A:.-, aunas. Cranford, N. J.; 
?.i. . A. Markevich, Kearny, N. 
J.; •. Subačius. Montreal, Ga
rda; P. žf maiiis, Edran, Man., 
'a.na-ia; A. Grabauskas, Wil- 

vale, Mass.; John Poš
ka. \o. I;a\en, Ilaine; Mrs. J. 

ia Lz. Roėkfcrd, lik; J. Mic- 
e.i h, U:oeklon, Mass.; M. 
ak i ! Ssa»tis. Grand Rapids. 

Mich.; Mrs. A. Stakonis, Sou- 
: Lingio:}, Onn.; P. Petronis, 
•’c::*,:.! Kalis, R. I.; J. K. Karn
ai, V/orcestcr. Mass.; P. Va- 

a V/aterbury, Conn.;
.V. ž abarn;:skas, Eiizabeth, N. 
k; ir \. GumuHauskas, Mich.
City, Ind.

?,irs. A. Eender. iš Dorches- 
itr, Marš., atsiuntė $0.25. ,

Visiems, atsiuntusiems laik
raščiai atiku, nuoširdžiai dėko
jame.

Administracija

KORESPONDENCIJOS
WORCESTER, MASS. .jau 16 savaitę ir galo ne

simato. Ten dirbo 350 dar-
Lenkai gali šokti, o mes ne bininkų. Jie įeikalauja st- 

lyginimus pakelti ir kitokių
Lenkai savo gegužinėse pagerinimų. Vietos unijos

šoka ir sekmadieniais, o remja streikuojančius, iš
lietuviams tas daryti už
drausta. Todėl lietuviai šo
kių mėgėjai traukia į lenkų 
gegužines, kaip senovės u- 
bagai į Šidlavos atlaidus.

Tokia padėtis susidarė, 
matyti, dėl to, kad lenkų or
ganizacijų viršininkai mo
ka prieiti prie politikierių, 
o mūsiškiai negali to pada
ryti.
Lietuvai Remti Dr-jos 
gegužinė

vo iždų aukodamos šimtais 
dolerių.

Pranas Naunčikas

FLORIDIEČIAI,
ATSILIEPKIT!

Noriu važiuoti į Floridą, 
i St. Petersburgą ir apsisto
ti pas lietuvius. Kas ten gy
venate, parašykit apie są
lygas ir kainas.

KL Gerry, 541 E. Seventh 
St., So. Boston, Mas*.

KONSULATO IEŠKOMI

Bojažinskas, Mykolas, ir jo se
serys Janina ir Marija. 
Bručaitė, Domicėlė, iš Tiek li
nų km„ Panevėžio ap. 
Čirvinskas, .Jonas ir Juozas, iš 
Triduonių k., Gražiškių v., Vil
kaviškio aps.
Gudaitis, Stasys, Antano s., iš 
Gaigalų k., Vilkij os v., Kauno 
ap.
Ignotas, Kazimieras, ir jo duk
tė Julijona.
Lementavičius, Juozas, iš In
gavangio k., Šilavoto v., gyveno 
Georgetown, III.
Medaiša, Charles, gyvenęs 
8300 Logan St., Detroito, Mich. 
Mikevičaitė, Marija ir Regina.
Misiukeviėius, Pranas (Krank),! 
gyveno Elzabeth, N. J. 
Naujokas, Pranas ir Naujokai
tė, Konstancija, Jono vaikai. 
Norbutas. Juozas, Marcijono 
sūnus, su šeima.
Ferimskienė, Marija, jos vaikai 
Jonas, Adelė. Aldona ir Elena, 
gyveno Homestead, Pa. 
Petroliūnas, Adolfas, gydyto
jas.
Pūkas, Antanas ir Liudvikas. 
Ruškiūtė, Konstancija ir Mary
tė, viena jų Venckauskienė. 
Skiautė, Aleksas, iš Klivečkinės 
k., Panevėžio ap.
Stankus, Antanas ir Pranas, 
Kazio sūnūs, iš Kurmių k., 
Švėkšnos vai.
Stundžia, Vincas. Jurgio s., iš 
Pavarlio k., Tauragnų v., Ute
nos ap.
Vaitkevičius, Jonas, žmona 
Vincenta, vaikai Juozas, Vytas, 
Anastazija. Natalija, ir Stasė, iš 
Žadgailių k.. Tauragės ap. 
Zygmantas. Jurgis. Jono ir Ma
rijonos Brokaitės sūnus, iš Ož
kabalių k., Bartininkų v., Vil
kaviškio ap.

i

i 1

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji malniai prašomi aisi- 
liepti:
(’onsulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Užsakė “Keleivį” dovanų

MAIKIO IR TĖVO KRAITIS

Mūsų skaiiytojai. atsinaujin
dami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

A. Yotpolis iš Corrv, Pa., 
$2.50.

Po $2.00: M. Raugas. Saro- 
na, Wis.; Mrs. F. Mituza, Hart
ford, Conn., J. Krasin-Kriau- 
čikas. Highlands. N. J.. P. But- 
vydis, So. Boston, Mass.; N.
Trumpikas, Akron. Ohio, Mrs. 
E. Paknienė, Thompson. Conn.

Po -1.50: George Lokamas iš 
Omaha, Nebr.

Po $1.00: J. Sakevičius, I-a\v- 
rence, Mass.; Peter H. Simp- 
son. Manchester, N. H.; V. Vi- 
socki, Shenandoah. Pa.: K. Ka- 
zilas, Amsterdam, N. Y.; Mrs. 
M. Kishkis, Siox City, Iowa; 
Lewis Kimont. IT^gaman, N. 
Y.; Mrs. PearI Kuleša, Chicago, 
III.; J. Murašau s kas, Chicago. 
III.; Mrs. Eva Verigo, Hart
ford, Conn.; A. Mikonis, Ne\v

Mr. & Mrs. Robert Pa- tridge Tėvų Dienos proga atnaujino prenumeratą Petrui Tamulioniui, Nashua, N. H.
_ *

Klemensas Geny iš So. Bostono užsakė “Keleivį” dovanų metams savo dukterėčiai (niece) Mrs. Stelini Railai, iš Stoughton, Mass.
A. Kontautas iš Cicero, Ilk, užsakė laikrašti metams L. Teišerskiui Argentinoje.

KNYGOS JAUNIMU!

Lietuvai Remti Dr-jos I 
skyrius ši šeštadieni, birže
lio 27 d. Vytauto parke .
(Aųburn, Mass.) rengia ge- Smarkiai perdėjo 
gužinę. Šokius grieš geras Keleivio Nr 16 A.. Jen- 
orkestras, bus įvairių pa- fcjns rašė, kad jis gavęs laiš- 
marginimų, gausus bufetas, ką iš a. čelkio, kuris lanky- 
Gegužinės pelnas skiriamas damąsis Pietų Amerikoje 
Lietuvos laisvinimo reika- buvęs ir Urugvajuje ir ten 
lams. _ l svečiavęsis pas lietuvį, ku-

Gegužine rūpinasi komi- rj0 Įmonėj dirbą 350 darbi-

URUGVAJUS

sija, kurioj yra šie žinomi 
reikėjai: M. Žemaitaitis, J.

ninku.
Aš jau daugiau kaip 30

Palubeckis, Tarailos, J. Va- metų gyvenu Urugvajuje ir

Jei jaunas nepamėgs knygos, jis jos neskaitys irf

liūnas, J. Šalaviejus, V. 
Mitrikas, J. Lendraiteinė, 
M. Vaikšnorius ir kt.
Paminėjome Birželio 
išvežimu*

Birželio 13 d. Maironio 
parke buvo paminėta 1940 
m. birželio išvežimų į Sibi
rą sukaktis. Dėl labai blo
go oro šiame svarbiame 
minėjime negalėjo dalyvau
ti tiek, kiek būtų galėję ge
ram orui esant.

Kitą dieną buvo šv. Ka-

gerai pažįstu šio krašto, y- 
pač Montevideo lietuvius, 
bet apie tokį turtuolį čia ne
su girdėjęs. Vienas stam
biausių Montevideo lietuvių 
pramoninkų yra E. Jusys, 
bet ir jis neturi daugiau 
kaip 35 darbininkus. Gal 
būti A. čelkis per klaidą 
pridėjo vieną nulį ir išėjo 
350.
Kiti ruošiasi, o čia nieko 
nedaro

Ne tik lietuvių, bet ir 
Pietų Amerikos spauda ra-Esryųt, N. J;; V Burdulio Wo- suaugęs. Todėl tėvai turi*zjmie,o, seniausios Worce

parūpinti vaikams ko dau-sterio Beturiu draugijos,šo kad liepos Mėnesį iš• 1 • _ J. _ _x _ * - - r 1 .in. i.; AmDoraa,!1)arūl)jnfi vaj 
Woodhavn, N. Y.; J. Avižonis, V f , n* ,
Phila. Pa.; Mrs D. Deilis. cie-!^u lietuviškų knygų. Pirk-
veland, Ohio; Alcx Liaused.'darni vaikams dovanas, Vi- apl hloiro oro nedaili?' tesu 
Tober, Alb.. Canada; Frank uomet atsiminkite knygą ir1 8
Keršis, Worcester. Mass: S. Yo- 
kubaitis, Shenandoah. Pa.; Z. 
Dzimidas. Waterbury, Conn.; 
Mrs. H. Tunkevičienė. Arling- 
ton, N. J.; Kontantas. Cicero. 
III.; Mrs. Anna Bugaris, Chi
cago, III.; Ant. Urbon, Rock- 
ford, 111.

Po -0.50: Chns. Backus, Man-

PAGAVO “PAUKŠTELĮ”

Plėšikai broliai John ir William COyĮe pernai Filadel
fijoje įvykdė plėšimų, nušovė policininką ir nuo to 
taiko slapstėsi. Besislapstydami jie pagroliė William 
Scdgenick ir jo mašina atvažiavo net į Massachusetts 
valstiją. Jie Sedgewick pagrobę išlaikė 10 dienų ir jį 
vos hadu nenumarino. Jam pavykus pabėgti, pradėjo 
pulkai policijos plėšikus sekti, pagaliau vienas jų buvo 
nušautas, o antras tada pasidavė netoli Middleboro. 
čia matome, kaip John Coyte, 24 m. amžiaus, policinin
kai dėl atsargumo nuvilkę jo drabužius ir užvilkę jam 
kitą švarką, veda į savo mašiną.

gegužinė, i kurią taip pat Jungtinių Amerikos Valsty
bių atvyksta lietuvių krepši
ninkai (basketbolininkai), 
kurie lankys Argentinos, 
Brazilijos, Kolumbijos, U- 
rugvajaus ir kt. lietuvių ko
lonijose ir žais draugiškas 
rungtynes su tų kolonijų 
lietuvių krepšinio komando
mis.

lo-

važiavo.’ą dovanokite. Keleivio administracijoje galite gauti ias jaunimui tnkamas knygas: BERLIN, CONN
JAUNI DAIGELIAI, .T. Narūnės gra

žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo- 
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai
na .......................................... $1.30.

GINTARĖLĖ. J. Narūnės Rraži pa
saka anie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina .............. $0'SS.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios pasa-i

J. Krasinskas

Rado daug medau*
Ūkininko Yale daržinėj, 

kurioje kadaise buvo laiko-1 Argentinos lietuvių 
mi gyvuliai ir šienas, susi-i ni ja jau tam reikalui 
mele bitės ir Čra pasidirbo Įsteigusi visokių 
3 pėdų aukščio ir tiek plo- komitetą, kuris rūpinasi sa-

. ... ir.. , . . eo^ičio kori, kuris rastas pilnas'vo komandos “Kovas” pa- kecios, 17a psl., kaina frZ.OOi j ,-Ti • • i * - -• • * , *
naktys karališkiuose, Liu- ,medaus. Ūkininkas turės mosimu ir atvykstančių <io Dovydėi-io apysaka, 168 psL, kelias dešimtis svaru me- 'svečiu pasitikimu. Bet mū-

kaira ....................................... $2.00 , 4 ‘ r -
MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba- daUS. 

apvsakaitės vaikams, 69 psl-
kaina ................................... $1.50.

JŪRININKO SINDBADO NUO-
TY'KIAI. Įdomus pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ............................. 12.00

DVYNVKĖiS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl.,
kaina ......................... $1.00

LEKUčIO ATSIMINIMAI, A.
(Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl., 
kaina $2.o0

aaceosoecoosoooooeooeooooo

Pranas Naunčikas

NEW BRITAIN, CONN.

• •

KAIP SUSOVIETINO LIETUVĄ
Jei kas nori žinoti, kaip 

Lietuva buvo sovietinsma, 
perskaitykite žymiausio Lie
tuvos teisės žinovo prof. My
kolo Romerio knygutę “Lie
tuvos sovietizacija”.

Joje rasite, kaip buvo pa
naikinta Lietuvos valstybė* 
teisinė padėtis, ir Lietuva 
‘paskendo komunistų val
domoje Sovietų Valstybėj 
kaip jos dalinys”.

Kiekvienam patartina tą 
knygutę perskaityti.

Jos kaina tik 35 centai. 
Galite gauti Keleivio admi- 
ustracijoje.

L. F. & Clark nupirko 
kitą dirbtuvę

Landers Frary & Clark kas. 
nupirko Thomaston esančią 
Plume & Atwood dirbtuvę, 
kuri dirba plastikinius ir ki
tokius indus kosmetikai. 
Sumokėta $2,750,000. Toj 
dirbtuvėj dilba virš 500 
darbininkų.
Union dar tebestreikuoja

Union bendrovės darbi
ninkai streikuoja jau 17 mė
nesių. Dirbtuvė kiekvieną 
dieną piketuojama. Ten dir
bo 350 darbininkų, o dabar 
ten dirba 75 streiklaužiai.

Šiomis dienomis į streiką 
Įsikišo ir valdžia. Dirbtuvės 
vadovybė gavo Įsakymą 
leisti darbininkams visiems 
be šimties, taigi ir streiklau
žiams, balsuoti, ar jie nori, 
kad dabartinė C. I. O unija 
atstovautų juos.

Tuttle & Bailey tiendro- 
včs darbininkai streikuoja

sų kolonija iki šiol tuo rei
kalu nė piršto nepajudino, 
nora čia yra viena stipriau
sių Pietų Amerikoje lietuvių 
krepšininkų komanda “Vy
tis”, kurios kapitonu yra 
Urugvajaus krepšininkų ko
mandos narys V. Cieslino-

M. Krasinskas

TORONTO, ONT.

Mirė V. Gyly*
Birželio 14 d. mirė Lietu

vos generalinis konsulas 
Vytautas Gylys, 73 m. am
žiaus. Lietuvos diplomati
nėj tarnyboj jis išbuvo nuo 
pat nepriklausomos Lietu
vos atkūrimo.

E. COULEE, ALT A.

Sirgo A. Vaisnis
Mūsų bendradarbis A. 

Vaisnis, širdžiai sunegala
vus, Drumheller ligoninėj 
nuo gruodžio vidurio išgulė
jo net 5 mėnesius ir 4 die
nas.

Mes linkime jam taip su
stiprėti, kad buvusi liga bū
tų visiškai pamiršta.

i
• • s

»
• • •
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Paparčio žiedo bejieškant
----------o -

J. VLKS

Akėbernis Auksinukas kus pasiekti gal sugaisiva 
ia vicnv U1U.1UJU , . . . . . .,buvo kuris mane supa- porų valandų. Kaip saulė

vos šiaurės miestų rašo, kad ?° .kurini^1 atskleidė kai^dino su pragaro visomis sulys j žemę — išeisiva. — 
i___ ii.____ ii kuilUOS lietuvių liaudies ihnisvhėmis ir in nikeliu ■nn-i Iv lir Zio noivj lzl mie vei om_

Iš Pavergtos Lietuvos
Svaras braškių 000 rublių Lietuva.

T. . j.j- • t - * ! “Aš džiaugiaosi, kad mals vieno didžiųjų Lietu-1 *

šokolado beveik negalima 
gauti, nors ten yra ir šoko
lado fabrikas, o jeigu kar
tais gaunama, tai už kilo
gramą mokama 200 rublių. 

Viena motina savo ser

ių ūauaies į baisybėmis jr jo pikčiurno- 
buities ir sielos kampelius, ^mis gyventojais. Jie vadino- 
lūkesčius ir viltis, ir kad sį velniais, kipšiukais ir jų-Užmigau 
jie i liaudį įaugo. Ir didės-i talkininkais buvo raganos, 
nio džiaugsmo man gyveni-i paganiai ir kitos niekybės.

‘me nebuvo, kaip matyti, Į Pragaro vyliausiu buvo

Kur čia nepaklausysi ge
ro pakvietimo! Atsiguliau.

viena Iiivuiia savu ' o liaudies <SU !1- • , , Aš jau paparčio žiedo ty-gandam vaikui iš Rygos J V( li Ti” ^UJkau- k**—
sivežė 100 gramų (tris su L , ni bendaradrbiai, dirbą tiek gaus ūgio. lankutis, ilgala-
puse uncijų) braškių, už ku
rias sumokėjo 120 rublių.

Džiaugiasi, kad duonos jau
gauna, bet daug ko trūksta noriu tvirtai ir nepakeičia- 

!mai pareikšti, kad viso sa- 
Vilnis išspausdino laišką, v0 amžiaus kūrinius, su-

suomet gyvenu mintimi, jog pragare ir gyvų žmonių tar-|pįs. Mes miško glūdumoj, 
mano kurmiai teguli pri- pe. Kipšiukai tie daugiausia Tvla tokia, kad net baugi- 
klaus\u uetmių tautai. Del .dirbo už pragaro sienų na. Su Auksinuku tysoma 
to viską gerai apgalvojęs, stengdamies žmogui taip ^nt baltos baltutėlės staltie-

pakenkti, į tokias pinkles i- sės. Abudu tyliva. Baugu 
velti, kad žmogaus velnio kalbėti, štai žiūrau, ugi il-

knrio ištraukas duodame ir i T': C . ’ f varc^ ištariu. Kipšiukų mė-į panosė, ištvsusi lyg kačiar-kuno ištraukas duodame n kauptus mano bute ar kur gįama vieta buvo ir maldos o-a lėtai sėlina razana. Aš
musų skaitytojams: , nOrs išklydusius ir negrįžu- ‘ -........................ U1 lagana. as

‘Dabar ir krašte sju< j niano pastogę, bet tu-
pradeda žmonės geriau gy
venti. Žmonės labai džiau
giasi, kad krautuvėse gali
ma jau gauti netik pakan-

nncius sugi

namai. Čia jie stengdavos 
visokeriopai žmones minti-

taip ir apmiriau. Kumštelė
jau Auksinukui j pašonę.

KOMUNISTAMS PRIEŠINGA DEMONSTRACIJA

Pietų Korėjos sostinėj Seoul prasidėjo penktoji prieškomunistinė Azijos tautų 
konferencija. Ta proga surengtoj demonstracijoj dalyvavo 10,000 žmnių.]2t! dovanoj“ mis nukreipti nuo maldos i —Tykok, nežiopsok, ste

lai mano pareiga, kai lie
tuvių liaudis tiek daug šil- 

kamai duonos, bet jau ii’ ki- jausmų ii\ man pačiam

lietuvių tautai. Laikau, jog žodžių ii’ ką nors piktą arti bėk, kur žiedas pražydės ir 
čiupk, — šnabžda jis man. 
Klausau. Stebiu. Akyse kaž
kas sužibėjo:

—Paparčio žiedas, — 
mintis. Aš ištie- 

prakeiktoji
1- į. - — ------ čiupt man už

e\e is. jama, kad tada prileidau rankos . . . Surikau nesavo 
tokio pragaro buvimą. Da- balsu.
bar nėra kas man taip vaiz- —Na ko gi tu čia rėkau- 
džiai ir įtikinančiai papasa- ji ? Visas vakaras jieškojom 
kotų aPi€ pragarą, todėl tavęs. Ir pasirink tu man

savo piktą valią. Tuomet pragaro buvimo vietoje atsi- vietą kur miegoti__agrastų
buv o taip tamsu musų žeme- rado pas mane tuštuma. pakrūmyje, — traukia ma- 

Nors ir kaip Auksinukas ne už rankos ne ragana, bet 
gązdino pragaro kančiomis, dručkė merga Petronė .
bet tos kančios mane nebau-, —O kur Auksinukas? __
gino. Kaip kada net norėda- nusikratęs miego klausiu, 
vau gyvą velnią pamatyti, dar nesusivaikydamas kas 
jį už uodegos patampyti. O čia nusidavė.
tie kipšukai iš Auksinuko —Auksinukas? Auksinu-

mui sugalvoti. Tai būta tarp 
vienų ir kitų darbo lyg ir 
pasidalinimo. Nežinau ar iki

tų valgomų produktų (anks- kTa parodžiusi. Sielos bičių-J *1 .1 • •11 I*' x
Didžiausias šnipų lizdas

LAIŠKAS IŠ BERLYNO

MŪSŲ SPAUDOS 
PRADŽIA

V. ŽARSTEKLIS

Fabrikų išdirbiniai yra že 
mesnėmis kainomis, kaiku- 
rių išdirbinių dar vis stinga,

lietuviško rašto.
“Sielos bičiulystę su lietu

vių liaudimi sutvirtinau, kai
bet kiekvieni metai jų gau- cal0 despotai jai diktavo 
sėja. Dar brangoka ir gyvu
lių pašaras, ypač koncen
truoti (grūdiniai), todėl gy- je 
vulininkystė (gyvulių ūkis), „g , 
pas mus dar neapsimoka. . . ,. ,. . <- Ę...
Už septynių metų (1965) lydimi, isplee.au f
pas musjai visko bus pa'. i k®yos .^monmgat
kankamai ir dar daugiu, ;PaJauclau;. kad J> ?
negu pas jus. Mes labai lau- 
kiamp tų metų, H£S tada, kai 
pasidarys pas mus geresnis 
gyvenimas, pradės grįžti vi-

siems amžiams turi nutrenk
ti paniekinimą ir gėdą, 
prietarus ir burtus, piktus pasakojimų, man atrodė ga- kas jau verčiasi ant antro 
pasityčiojimus ir klastą. na judriomis esybėmis, pik- šono — miega, — atsako ir 

“Sielos bičiulystę su lie- tai gudriomis, bet ne visuo- klausia,x— o kam jis tau 
^vT krašto/maigiau'tokia tuvi^ liaudimi^ pagilinau, i™et pajėgiomis piktą pašė- reikalingas?
prigimtisTžuvis kur giliau, kai sunkiausiomis valando- j*- .... I —Turejova eiti paparčio

sumanė! 
vienas be

1 . , , . -- . .5 drąsuolis nedrį-
nasaulvie i visur gyvenau. darbų žmogus tui ėda vo so naktį į mišką eiti, kad

“Pas nius dar viena blo- “Tas vienybės ryšys su nukentėti. Su raganomis net raganos neužkutentų. Žinai,

si iševiai ir Jūs visi grįšite į

.... , . |sau kalba Petronė, — žinai
Auksinukas pasakojo, joninių naktį visos raganos 

kad ir velnias gabus žmo- įki dvyliktos valandos veik-

prieš girtuokliavimą imtų žmonės gali būti pakanka- 
kovoti, nes girtuokliavimas žmoniški,
visose srityse daug “Senam dera patarti, jau- 
žalos pridaro
kas Antanas, 
dar jaunas, 
menes,
kooperatyvo krautuvės ve-, tai, piimiausia, išlaikyti gy-įalim^s ^ndork nrin^no das !‘ebe pantis . . . 
dėju pradėjo girtuokliauti va vienybės ir meilės įyšį viliojo Deja, taip ir pramiego-
— vis dažniau ir daugiau su savo žeme ir savo baudi- Visai kas kita ana iš ra ^aU gyven*m®^
išgerti, kol galų gale padar ė mi tvniiau, negu mano kai--i ' Ag žj , .ud:u.,?l>
loautoyei trūkumų 42,000 tos žmones taigalųo pada- įL TJa • ' jžadu .<

paparčio žiedą! O jau šios 
i2 Joninių išvakarės. Atseit,

būdamas 
daug vis 
vai galėjo

io pragerti, bet girtas šiam uksiui patai- n . mntn teko. Visa ką įsiį
as galėjo pridaryti "auti, tai būčiau tikrai lai-didžiuj fauvo *uiu Ia; paparčio»
isokių klaidų ir leng- nnngas. Gyviausias mano' ,. ^k.-ini J ir likimas mai
ėjo būti apgautas”. uosKimas, kad pagrindinis • t ki Vpx-L.ai; t; ten’ kur maziausl

žiedo galios, 
mane išspyrė

i- v c , 1 tokį vežimėli isikinkvtiDv"’ nui rnąžiausia kalbama
mano kūrybos fondas, t. y. mūs juoddkj auai važiuo. apm įiaparcio žiedų ir dau- 
visų oarbų originalai o s.ų ti kui. tik noriu/ 1)el tokio igiausia apie darbų, 
pesant, jų reprodukcijos, lvežbnuko mano ,(UVO d | Tikra kad ir dabar Ue- 

Skulptorius Petras Rimša neliutų įsbiaskytas ar is ga)vota net mėgi„ta pasi- tuv?s ,rakeles?.’ J?? ™!8,™0‘ 
šioj žemėj vaikšto 78-sius Kauno miesto, kur ilgiausiai daryti, bet nieko neišeidavo. ** zydl l)aParcio žiedai. Yra

Dailininko P. Rimšos 
testamentas

metus. Jis yra buvęs ir Ame- gyvenau ir dirbau, kur nors 
rikoje, turi čia nemaža pa- perkeltas. O jeigu trapūs

Vieną gražią pavasario i kas juos tyko, bet nuskinti
- ■ ...... - ir. - k-4 *Pūs dieną, kada būta daug žie-.ne^a^

žįstamų, todėl ir jiems bus modeliai butų pavers- dų ir laukai buvo 1>ei-sunkti i a.ganos vlsiems 112 uz*
toeto. ti bronzos beliniais, ko natsLv4 - - * v-

‘Kiti pasako, kad aš, Pe- net b vėlių suolelin atsisė- 
tras RIMŠA, nemažą amže-Jausiu tikrą širdies ir 
lį išgyvenęs ir lyg jau reikė- ridos ramumą, kai žinosiu, 
tų pasirūpinti savo “tur- j°? »»ū>iu gyvas savo vai
tais”. Panaši mintis mane kuose, kuriems, rodos, nebu- 
nekartą aplanko. O kaipįvau blogas tėvas“, 
bus su mano bronzomis ir I okJ nieką neliaupsinantį 
gipsais? — tokiomis valan- ’astą skulptorius P. Kimša 
domis pagalvoju. .jiarašė Justui Paleckiui, So-

“Kažką esu dirbęs ir pa-lietinės Lietuvos “prezi- 
dirbęs ir norėčiau, kad tie dentui ’.
darbai, mano dvasios ir ran-i i - j»i • • . , • liauno ežeraskų kūdikiai, gyventų, kai,
manęs nebebus. Kitokių vai- Prie Kauno ties Pažaisliu 
kų neturiu. Aš neturiu nei'užtvenkus Nemuną, bus už- 
j-ūmų, nei dvaro. Mano įū-įlieta dideli plotai žemės ir 
mai, mano dvaras — visaj^uo būdu ten bus dirbtinis

man per pietus sako:
—Jonai, dieną prigulk,

iš senesnių laikų, 
šiais metais, paparčio 

žydėjimo naktį, Joninių 
naktį. Nemuno pakarantėje

perai išmiegok, vakare eisi- ~ Į^byne suainnks toks- 
va tykoti paparčio žiedo, i uacia, papanao ztedo j*«»- 
Aeurkiškės tankiuosius miš-;kanllcJl> papročių

Knygų Lentynos, (Lietu
vių Bibliografijos Tarnybos 
Biuletenio) paskutiniajame 
numery yra prof. Vaclovo 
Biržiškos straipsnis apie se
niausią lietuvišką laikraštį 
ir jo redaktorių N. P. Ost- 
ermejerį. Jame rašoma:

“Tradiciniai įprasta mū
sų periodinės spaudos pir-

„ . n- * > V. Vokietijoj dirba 12,
Rusai savo ultimatume 500 papirktų agentų. jų 

nurodė, kad jie Vakai-ų Ber-darbda _ Eytų Berly- 
lyną non ir dėl to, kad bū- Aas
tų panaikintas didžiausias B’e visa t0 zonoj dar
“špionažo centras Smo; veikia “rezidentUros”, ku
rnėtu kaip tik vietoj ir vyks- lių tikslas vien y. Vo- . , .. . ... „ ,
ta susikirtimai, kieno spio- kietijos politines aitijas. mitou laikytiPndrikio ke - 
nazas stipresnis, geriau įsla-Poljtinis šn;pinėjimaSj pa. kio ««•>
vintas. įntelingetiškesnis dedanį užmaskuotiems šni- 
pne suktos politikos stalo. pams siekia išgauti žinias 
Rytų pusei nesiliauj ant

1832 pradėtus leisti 
“Nusidavimus apie Ewan- 
gelijos Prasiplatinimą taip 
Žydų ir Pagonų”. Tačiaunytų pusei nesiliaujantį įtaigu, politiniu partijų i

drabsčius purvą, Vakarų ir prof. sąjungų V? Vokieti- dabartiniu laiku, nežiūrint
į tai, kad 1932 m. net ofi- 
ciaiiškai buvo minima mū
sų periodinės spaudos 100 
metų sukaktis, pradinę jos 
datą tenka nukelti visu de-

Berlyno vidaus reikalų se- jOJ- įr y Berlyne, 
natorius patiekė apie 300, j Vakaru Vokietiją gabe- 
pusl. brošiūrą apie rusų sek- rama slapta literatūra, siun- 
tonaus reikšmę špionaže, tinėjami kareivių tėvams 
kuns, pasirodo, yra virtęs gąsdinantieji laiškai, preky- 
stipnausiu lizdu visame pa- bininkai gauna kriminalu 
šaulyje. Į dvokiančio turinio kvieti-

Ten špionažu besiver- mus aiškinimams. Visur 
čianti “valstybės saugumo siekiama sukelti nerimastį, 
ministerija” (SSD) išlaiko paniką.
13,000 karininkų, puskari- i Apie 2,000-3,000 V. Vo- 
ninkių ir tarnautojų. Kitas kietijoj dirbančių šnipų 
šnipų organas yra “Žvalgy- gauna instrukcijas per radi- . .
bos vyriausioji valdyba” SU jų, dažniausia per vadina- 'raHauč'iaiK univereiteto te- 
virš 7,000 bendradarbių. Pa- mą “Deutscher Freiheits-i^ ®*^^® fakultetą, miręs 
staroji provincijoj išlaiko sender 904”. Iš šios radijo 1846 m- kunigaudamas Bū- 
šnipų mokyklą. “Koordina-1 stoties šifruotos žinios plau- dviečiuose, Maž. Lietuvo- 
vimo valdyba” verčiasi vien.kia kasdien, ir žinantis rak- 
kariniu šnipinėjimu. Vienas tą gali jas iššifruoti, 
jos skyrius seka V. Vokieti-1 Ypatingai kreipiamas dė
jos mokslinius tyrinėjimus, jmesis į stambio sios pramo-J 
verčiasi falsifikavimais. Va- i nįs sritis, ypač Kuro kraštą, 
dmtimos masinės organi- įgnįpai ten vyniojasi ir pa- 
zacijos irgi išlaiko savo laikau ja visose gyvenimo 
špionažo kadrus, pridengtus šakose, kad tik įlystų, kad 
visokiais nekalčiausiais var- tik pajėgtų sprogdinti iš vi

šimtmečiu atgal , 1823 me
tus, nes yra paaiškėję, kad 
tais metais buvo pradėtas 
leisti “Nusidavimai Diewo 
Karalystėje”, ir kad jų re
daktorių buvo Natanielius 
Fridrikas Ostermejeris, gi
męs Viliūnuose, baigęs Ka-

ję.

NAUJAS DARBAS

dais.
Šalia šių, rusų sektoriuj 

plačiai dirba ir rusų šnipų

daus.
Per paskutiniuosius 7 m. 

Vakarų Berlyne nuteista
įstaigos, taip pat lenkų, če- ,už špionažą 500 asmenų, 
kų ir rumunų. Pastarieji 4 atvykusių iš Rytų Berlyno, 
nesitenkina vien V. Vokieti-’q kas žino, kiek jų nepavy- 
ja. Užteks priminus vien
Michailovo “pastangas”.

Vak. Berlyne yra žinomi

mylėtojai. Skambės dainos 
prie laužų, šoks ir dainose 

ežeras 60 ketvirtainių kilo- ir šokiuose skandys skaus* 
metrų dydžio, vadinasi, be-jmą, besižvalgydami į Til- 
veik lygus didžiausiam Lie-Įžę ... J Tilžę (ji čia prie 
tuvos Naručio ežerai, kuiio Kambyno kitoje Nemuno
plotas 80 kv. mylių 
- Čia pažaboto Nemuno 
vanduo bus panaudotas e- 
lektrai gaminti, elektrainės 
galingumas bus 75,000 kilo
vatų.

j.useje), kur siautėja mas- 
kvinės raganos ...

Pirmoji valstybė, kuri JAV 
i motei ims pripažino balsavimo
juisę, buvo Wyominff.

ko sugauti?
Nuo 1948 iš Vakarų Ber

lyno pagrobta nemažiau 
rusų sektoriaus 1,200 butų kaip 63 asmenys. 31 kaitą 
adresai, kuriuos galima va- spėta žmonių grobimą su- 
dinti šnipų instrukcijos bū-'trukdyti; 21 žmogus dingo 
veinėmis ar panašiai. Tokių kaip i vandenį ir yra aiškių 
butų skaičius toli gražu nė- įrodymų, kad juos kontū
rą pilnas. . nistai pagrobė. O kiek yra

Į šį špionažo gyvatyną, 'atsitikimu, kur* nė šuo ne
aišku, yra įjungto ir Vakarų suloja!
Berlyno kompartija, čia į- 
sakoma nariams užsimas
kuoti, kad neatpažintų par
tiečiu esant, ir stoti į social
demokratų eiles ir prof. są
jungas ne vien V. Berlyne, 
bet ir Vakarų Vokietijoj.

Kuomet pernai Vakai-ų 
Berlynas ruošėsi parlamento 
rinkimams, ten įžygiavo 
1,200 neginkluotų “kovos 
grupių” karių. Jie buvo “ei
liniais klausytojais” kom
partijos suruoštame mitin
ge. “Kovos grupės” rusų zo
noj yra ginkluotos visuose 
fabrikuose ir didelėse įstai
gose.

GERIAUSIA DOVANA

Ką tik išėjo naujas Dar
bo žurnalo numeris. Jame 
rašo: A. Baltaragis “Žvilgs
nis į anapus”, A. Smėliu- 
nas “Materialistinis istori
jos Supratimas ir gamtos 
mokslų materializmas**, A. 
J. Greimas “Tarp šiapus ir 
a na p u s”, R. Šilbajoris 
“Laiškai iš Oberlin”, J. 
Kaminskas “Kipro Bielinio 
“Dienojant”, J. Kiznis 
“Tautos nužudyti negalima, 
ją galima tik kankinti” ir 
kt. Jame yra ištrauka ii M. 
Katiliškio “Išėjusiems ne
grįžti”, Martin Heidegger 
ir ii Sibiro atsiųstų eilėraš
čių. Numeris papuoštas A. 
Petravičiaus 8 paveikslais, 
numeris ne tik gražiai atro
do, bet ir labai turiningas, 
kaina $1. Gali.na gauti ir 
Keleivio administracijoje.

KARAS IR TAIKAJei galvojate apie dova
ną savo pažįstamamam ar “Nėra jokio prineštaravimo 
draugui, tai atsiminkite, Įąn» Sovietų valdžios pasiruo- 
kad geriausia dovana bus . r?voį’uciniam karui ir
šios knygos

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadvvay,
Boston 27. Mass.

nuolatinės taikos politikos. 
“Proletarinės diktatūros re

voliucinis karas yra ne kas kita, 
kaip taikos politikos tęsimas 
kitomis priemonėmis”.

Taip pasisakė 1928 metais 
Komintemo šeštoji konferenci-

Pakalbinlrime draugus ir 
kaimynus užsisakyti MKeW- 
vi”. Kaina metama M.

isplee.au
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Veržlusis žmogaus protas
K. VALONIS

Žmogus yra toks gyvūnas, 
kuns niekad nėra patenkin
tas tuo, ką jau turi. Įžūliai 
ir visada jisai bando savo 
žinojimą turtinti, ieško nau
jų kelių j geresnį rytojų. Pa
vyzdžiui, 1492 metai* sena
sis pasauli* (Europa) dar 
nežinojo, kad mūsų planeta 
turi tokį žemynų, kaip Ame
rika. Kristupas Kolumbas, 
kuris tų metų rugpiūčio 3 
dieną trim būriniais laivais 
išplaukė į vakarus, ieškojo 
ne Amerikos, bet naujo ke
lio į Indiją. Ieškojo vieno 
kelio ii- atidarė visus kelius 
į naują ir didelį kontinentą.

Tai* laikai* ši* atradimas 
buvo dar didesni* ispanų 
laimėjimas. Atsidarė keliai 
į naujų pasaulį, kuris šian
dien yra svarbiausia galybė, 
pastojusi kelią žiauriam ko
munizmo slibinui. Bet ne a- 
pie tai nonų kalbėti. Kalbu 
apie žmogaus proto veržlu
mą.

Penkioliktam šimtmetyje 
žmogus dar ieškojo naujų 
kelių mūsų gyvenamam pa
saulyje. Tada šiam darbui

į vadovavo ispanai ir portu
galai. Jie turėjo pinigų ir 

: tokių ryžtingų vyrų, kaip 
Kolumbas, Da Gama ir kiti.

! Dabar rolės yra pakitėju
sios. Žmogus jau bando 
prasti nauju* keliu* ne mūsų 
planetoje, bet toli už jos ri
bų — erdvės platybėse ir 
jos tolybėse. Tam darbui 
šiandien vadovauja rusai 
(pagrobtų vokiečių moksli 
įlinkų ištremti) ir amerikie
čiai. 1957 metų spalio 4 
dienų rusai paleido erdvėn 
'pirmųjį žemės satelitų “spu
tniką”. Tų pat metų lapkri
čio 3 dienų jie paleido ir an- {

—Alou, Maik! Ar skaitei 
šiandien gazietas?

—Skaičiau laikraščius, o 
ne “gazietas”.

—Nu, o kaip jie rašo? 
Kas išeis iš tų daiybų Žene
voj? Ar bus maskoliai iš 
Lietuvos išpašolvonyti, ar 
ne?

—Apie Lietuvą, tėve, Že
nevoj niekas nekalba, todėl 
ir laikraščiai nieko apie tai 
nerašo.

—Sakai, niekas tenai a- 
pie Lietuvą nekalba?

—Niekas, tėve.
—Na, tai ką daro tas di

plomatų šefas Lozoraitis? 
Kodėl jis tyli? Juk, rodos, 
gauna po $500 kas mėnesį

vyrus, tokius, kaip buvęs 
prezidentas Ruzveltas, kuris 
prižadėjo lietuviams, kad 
Lietuva bus laisva. Paskui 
dar ir prezidentas Trumanas 
patvirtino, kad ji turi būt 
laisva. Na, tai pasakyk, kaip 
tas išeina?

—Išeina, tėve,' taip, kad 
Lietuva nėra laisva.

—Tai išvirožyk man da
vadlyvai, kodėl taip yra? 
Juk Amerika turėjo jau ne 
vieną besiedą su ruskiais, 
tai kodėl jiems nepasakė: 
geriaut iš Lietuvos?

—Amerika nenori taip 
pasakyti, tėve, nes žino, kad 
rusai tokio pasakymo nepa
klausys. Ji turi gana savo

buvo nulėkęs toli už mėnu
lio. Taigi, dėl jo nėra jokio 
abejojimo.

Ką reiskia šitie raketų-sa- 
telitų leidimai į erdvę? La
bai daug; daugiau negu at
radimas Amerikos, nors 
daug naivių žmogelių ir sa
ko, kad tai bereikalingas! 
mėtymas pinigų — “dan
gaus aukštybės ir Dievo ga
lybės niekas neišmatuos ir 
nesupras”. Tai man primena 
seną moteriškę, kun, išgir
dusi raketų leidimą erdvėn, 
sielvartingai sušuko: “Die
vuli, o kas bus, kada tie ‘lu- i 
nakai’ ir “panieriai ” dangų 
pramuš ...”

Reikia žinot ne tai, kada 
ir kaip bus pramuštas dan
gus, bet tai, kad nuo 1492' 
metų žmogaus protas yra1 
padaręs milžinišką pažan
gą. Jei 1492 metais žmogus 
pirmų kartų išdrįso per
plaukti Atlanto vandenyną, 
tai dabar ji* ieško naujų ke
lių — į žvaigždes! Ieško ir 
turi sėkmės. Tiesa, ir be 
Dievo galybės aiškintojų jis 
žino, kad tolimuosius erdvės 
klajoklių žvaigždžių-saulės 
jis nepasieks. Bet jis gali 
pasiekti ir pasieks tas žvai
gždes, kurios yra žinomos 
kaip planetos, ypač tokią 
viliojančią žvaigždę, kaip 
mūsų žemės kaimynas Mar
sas. Jisai yra ketvirtasis mū
sų saulės palydovas, ketvir
tasis! po Merkuro, Venuso ir 
mūsų žemės.

Žmogus jau yra suradęs 
devynįus saulės palydovus, 
planetas. Labiausia jį vilio
ja Marsas. Dėl jo buvo daug 
kalbų, daugiau ginčų. Vieni 
sakė, kad toje planetoje yra 
jgyvybė, antrieji šį teigimą

JIS JAU NEBEPLfiŠ

Policininkai neša nušauta plėšiką Wiliiam Covle, 22 m. 
amžiaus. Jo brolį pagavo gyvą. Jie Filadeifijoje įvykdė 
plėšimu, nušovė policininką.

Rūkytojai, susivaidykite!
V. KYMANTAS

. v. -rie gulėdami ant operacijos 
Vėžys virto mūsų amžiaus s^io> apįe vienuolika opera- 

pikčiausia liga. Jungtinių A-
nei 
netu

-------- stato, apie vienuouita opera
vusia liga. Jungtinių A- jcjjos nebepakelia, kitiems 
ikos Valstybių pastarųjų l12 operacijos netenka iš 
ų statistika rodo, kad is vįgQ daryti dėl perdidelio li-

175 milionų gyventojų vė
žiu serga apie 25 mil. Vadi

daryti dėl perdidelio 
gos išsivystimo ir tik 32 po 
operacijos turi vilties išsi-

si, kas septintas žmogus, gydyti. Bet ir tiems viltis 
Kai dabartinė medicina be- |gajį apgaulinga. Tikrai 
■*. eik v isai susidorojo su nu0 vėžio pagydytais gali
j laučių ligomis, prieš vėžį 
ji tebestovi iki šiol maža ką 
gulėdama. Vėžiu susirgusį
žmogų tik tuomet dar gali- i lams praėjus.
na gelbėti, kai liga yra ap
tikta pačioje jos pradžioje, 
kai ji dar nėra įsigalėjusi.
.v L’nci t’i oi trizmo.“Uinvi mvo Mouviuvnui viuiia

tik tie save laikyti, pas ku
riuos operuotas vėžys nebe- 
pasikaitoja penkiems me

pėdės iš likusio Lietuvos'bėdų, dėl kurių negali su 
aukso Amerikoj. -rusais susikalbėti, pavjz-

—Bet Ženevoj jis neturi'džiui, Berlyno klausimas ir
balso, tėve. Jo niekas tenai, PaSahau Vokietijos
nenrinažista |klausimas. Del tų klausimų

Lo kaitau mūsų lietu-i dabar eina derybos Ženevoj

viską načalstva Amerikoj? 
Juk aš girdėjau, kad ji nu-

ir kol kas dar neprieinama 
prie sutarties. Taigi būtų

' t - v w C m,,rmnran »et ir nenuoseklu reikalauti, 
siuntė kokį ten murmuian- 1 Amerika dabar Dradėtu 
durną Amerikos atstovui, f ad Amerika daba1 pradėtų 
kad Ženevoj neužmirštų kelti Lietuvos klausimą ir
Lietuvos. Nejaugi jis pamir-,€rzIntM Sovietų Rusiją, kuo- 
„ o met svarstomi daug opesniso? ....

—Gal ir nepamiršo, bet klausimai, 
nieko nesako. ~?Ta^ kalP r°kuoji,

-Tai gal negana jam bu- Malki, ar L,c.tuvcs klaus1'
vo užfundyta? mas "era °»us? ,. .

—Kiek man žinoma, tė-i —Tėve, mums Lietuvos
ve, jam nei kiek nebuvo klausimas yra pirmoj, vietoj
‘užfundyta’

—Tas negerai, Maiki.
Bet didžiosioms valstybėms 
daugiau rūpi Vokietijos ii

n -r K,j,TuV ;r’visos Europos klausimas.Reikėjo uzfundyt. Juk ir 4 _ . * . .... . ..
lietuvių patarlė sako, kad £>ms rupi, kaip uztiknnti
sauso nieks neklauso. O po- Eui’°P°J telk% r . ..
litikieiiai, Maiki, myli už O ar. tu mislini, kad jie 
dvką gerai priėsti ir prisi- galės tokias ugadas su Mas- 
lakti. Jeigu gerai juos pa- kvos galvariezais padaryti? 
vaišintume, gal jau turėtu-i —Tų sunku pasakyti, tė- 
me laisvą Lietuvą. Kaip tu ve. Gali būt, kad prie kon-
rokuoji?

*—Tėvas jau seniai Ame
rikoje gyveni, net susikūpri
nai, taigi turėtum jau žinoti,

ferencijos stalo ir nebus prie 
to prieita.

Tai kur bus prieita?
—Gal teks kalbėti atomų

Ildl, lUICIUiii v.,

kad nepraeina nei vienais j bombomis, teve. Juk ne 
svarbesnis lietuvių pokylis, Į juokams jos yra gaminamos 
kur už garbės stalo nebūtų nuolat bandomo^, 
vaišinami politikieriai. Jie Į —Maiki, verčiau nekalbė- 
geria, valgo ir gražiai apie kim apie tai. Man baisu da- 
lietuvius pakalba, pasaldlie- į rosi. Juk tos bombos turi 
žuvauja ir daug ko prižada,!peklos šylą. Jeigu jas paleis 
bet išsimiegoję viską užmir-jį darbą, tai jos sumaišys 
šta. Taigi tėvui būtų jau lai-'dangų su žeme. Ir Lietuvos 
kas suprasti, kad visi politi-,neliks! . . . Ne, Maiki, ne-

trąjį “sputniką**. ‘paneigė. Dabar, va, ieškomi
į Abudu jų “sputnikai” per keka* I erdvę. Kaip greitai
kurį laiką sukaliojosi aplink Jle_. sul'ast.1-
mūsų žemę ir vėliau, kris-: .T?ems keliams atidaryti 
darni per žemės atmosferą?™1“* &erai P*»™°sti Ne
sudegė. Vis dėlto, tai buvo tlk ‘;ake^ Paleistl-
didelis rusų laimėjimas. JieLeidžiama raketa yia aprū- 
užsirekordavo kaip pirmieji Pinama tam tikrais įnstru- 
erdvės pionieriai. smentais, kurių leidžiami si-

A___ ... ... . gnalai žmogui pasako er-
ii satelitą “Ezolorer I” ~ dves — orgamz-
leido 1958 „Jio M i™į Pavojingą radiaciją ir
dien,. Jfe ir šiandien kėliau- B,e to’ zmogus “T fme 
ja aplink mūsų žemę. j'H aW?™m«,Ma\

| 1958 metai, amerikiečiai k,atule“, ™s,n?’ k«n?ut5
paleido į erdvę dar keturi. t,nkama ke,,Onel ?,dYe-'e 
satelitu. — “Vanguard r,f?raost‘, ?mone?: kuge m°- 
•Eaplorer III”, **Explorer ketų tokl? masln« kont™' 

IV” ir “Atlas”. Iš jų “Ex-
plorer III” ir “Atlas” jau y- 
ra nukritę. '

1958 metais rusai paleido t • • z \ xttik vien, mielių — “Sput- '<St- VT

Administration užsaky- 
2 dieną jie paleido dar ne- na,tatvti “erdvės kanki
ną — “Luniką”. Maskvos r,? pastat} tl kapsu
žiniomis “Lunikas” buvo Į?-,’ • a sl’ace eapsule, 
taikomas j mėnulį, bet nu-k,ta,f saka"t,erdve? 'Pa
lėkęs pro šalj ir dabar ke- SJbJ“ ka8‘,uos
liaująs aplink saulę. Bet dėl ^lk mdl?nU dolenų. 
šio “luniko” daug Amerikos v Aisku’ • £k mokslininkų suabejojo. Jie Rtlkes nemažai
mano, kad tai galėjo bau1"1“’. Kr
eilinis maskvinės propagan-18!5"5“ 1,erdv1! ,V’?res uztlk’ 
dos triukas. Reikalas toks; "np ga'™ybę >s jos sugriz- 

Maskva skelbė, kad jj Ir kas bus pirmasis - ra 
girdėjusi “labai aiškius” sa-

liuoti.
i Tokie žmonės Amerikoj 
jau ruošiami. Be to, McDo- 
nnell Aircraft korporacija

sas ar amerikietis?
ivo “luniko” signalus, bet 
niekas daugiau visam pa

Šį klausimą atsakys neto- 
v Įima ateitis. Italai pražiop- 
‘ sojo auksinę progą, atsisa-saulyje tų signalų negirdėjo. J”1Kitų Rusijoj satelitų signa- ^<1a!n, |,a-<!tl savo taut,e-

•_ ________V iCl

kierių pažadai yra tušti žo
džiai ir kad vaišinti tuos 
veidmainius visai neužsimo
ka.

—šiur, Maiki, aš žinau, 
kad čyp politikieriai yra 
melagiai ir veidmainiai. A- 
le apie tokius aš nekalbu.

kalbėkim apie tai ...

MOŠŲ ATSTOVO ANGLĮ- 
JOJ NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks: J. 
Venckūnas, 1 Rockwell

______  ress, Obriston, Bellshill,
Aš turiu galvoje garbingusįLaaarksbire. Scotland.

ninkai. Todėl ir 
kad “luniko” reikalu Mas
kva galėjo apsimeluoti.

Šiais metais amerikiečiai 
yra paleidę dar tris satelitus 
— “Vanguard H”, “Disco- 
verer” ir “Pioneer IV”. 
Pastarasis buvo taikomas į 
mėnulį, bet nulėkė aplink 
saulę. Pionieriaus signalai 
buvo girdimi iv tada, kai jis

rysim tą patį?

Nekalbėk apie save nei ge
rai nei blogai. Jei kalbėsi gerai, 
žmonės netikės, jei blogai — 
jie tikės daug daugiau, negu tu 
būsi sakęs.

Jei tavo drangas ar kainiv. 
gink ifeiraftyti. \aina me 
nas neskaito “Keleivio’’, para- 
tams tik $4.

Tad ypatingai svarbu ap
tikti vėžys pačioje jo pra
džioje. liga pasireiškia tx>

, .................... , kiais pažymiais: ligonis pra-
skaudžiųjų vėžio aukų yra dažniau kosėti, junta 
gegužės mėnesio 27 dieną skausmus kiūtinėję, mažėja 
į alaidotas buv. valstybės svoris, skrepliuose pasirodo 
sekretorius John Dulles. (kraujo, ligoniui darosi sun- 

Tarp daugelio susirgimų į kiau alsuoti. Tačiau jau tiek 
vėžiu vienas dažnųjų yra pažengusi liga kitaip negy- 
plauėių vėžys. Tų susirgi- • doma, kaip operacijos būdu. 
i - i V A - vi i 1 vi C klaikiai daugė- Pasitikrinti dėl vėžio reikia 
ja. Olandijoje nuo 1924 me- anksčiau. Vėžio didelis spė
tų iki 1951-jų susirgimų cialistas Ochsner pataria vi- 
plaučių vėžiu padaugėjo siems rūkoriams, kuriems 
dvidešimt kartų, Anglijoje suėjo 40 metų, sveikatą tik- 
dešimt kartų, JA Valstybėse rinti kas šeši, dar geriau 
1930 metais buvo suskaityta kas trys mėnesiai; tai tuo- 
2,500 atsitikimų, gi praėju- met ankstyvai aptikta liga 
siais metais susirgusių plau- gali būti pagydoma ir be o- 
čių vėžiu užregistruota jau peracijos. Būtų dar geriau, 
35,000. kad valstybė atskiru įstaty-

Kelinti metai ir Amerikos mu įpareigotų visus atitin- 
spaudoje vyksta karatas gin- kamo amžiaus gyventojus 
cas dėl to, ar rūkymas yra privalomai ir pastoviai ti- 
susirgimų vėžiu priežastim, klintis dėl vėžio, o pats pa
lvai vėžio ligos žinovai ne- tikrinimas būtų nemokamas, 
svyruodami teigia, kad vė- Adomas ir Jeva, nors iš- 
žys slypi eigretėje, cigare- prašyti iš rojaus vargo, mirė 
čių fabrikantų penimi žur- natūralia mirtim. Vėžio li- 
nalistai uoliai Įrodinėja, kad gą atnešė pasaulin civiliza- 
taip nesą. Tokių fabrikantų cijos sudarytos žmonių gy- 
tarpe išimtį sudaro vokie- venimo sąlygos ir blogi 
čiai — jie kasmet skiria ne- žmonių įpročiai. Medicinos 
maža pinigo institutams, ku- mokslo pažanga, reikia ti- 
rie tiria vėžio ligos priežas- kėtis, suras priemonių vė- 
tis. Kaip vienbalsiai pasisa- žiui nugalėti. Laikraštis 
kė 1953 metais Londone vy- “The New York Times” 
kęs vėžio ligų žinovų kon- yra teisingai šiomis dieno- 
gresas, šiandien nebetenka mis rašęs, kad Amerikos 
abejoti, kad kiekvienas ilga- vyriausybė geriau padarytų, 
mėtis ir atkaklus cigarečių jei pagamintų viena raketa 
rūkorius yra kandidatas mažiau, bet tuos pinigus 
mirti plaučių vėžiu. At- skirtų kovai su vėžiu. Galė- 
kakliu rūkorium reikia lai- jimas vėžį gydyti dar nebū- 
kyti tuos jų, kurie per die- tų viskas. Jau netolimoje 
ną surūko 30-40 cigarečių ateityje prieš žmoniją at- 
ir daugiau. Kartu yra patir- sistos esminis klausimas: 
ta. kad rūkymo pažadintas kaip sutvarkyti žmonių gy- 
vėžys vystosi labai sparčiai, vėrinio sąlygas, kad nerei- 

Yėžio gydymo praktika ketų susirgti vėžiu iš viso. 
nustatė, kad nuo vėžio tega- Kol to visko susilauksime, 
Įima gelbėtis, jei liga bus rūkoriai, susivaidykite pleš- 
aptikta pačioje jos pradžio- kinę kasdien po 30-40 ciga- 
je. .Jau išsivystęs vėžys duo- rečių ir dažniau nueikite pas 
dasi Įveikiamas tik sunkios gydytoją pasitikrinti. Gi tė- 
ir dažnai netikros operaci- vab mokyklos, visuomenė 
jos priemonėmis. Iš šimto turėtų daugiau susidomėti 
vėžiu sergančiųjų apie 45 savuoju jaunimu ir jį pa- 
ateina pas gydytoją tik tuo- veikti, kad nesigriebtų rū- 
met. kai vėžys yra* nebepa- kymo. Bent nesigriebtų rū- 
gydomas. Jų nebegalima ir kymo anksčiau, kaip išmoks 
toperuoti. Iš likusiųjų 55, ku- J’ats sau nusišluostyti nosį.

IŠ NYKŠTUKO
I MILŽINUS

Raytheon’as, viena di
džiausių elektronikos kom
panijų Massachusetts vals
tybėje, praeitais metais 
prasiplėtė iš 28,000 į 38,150 
darbininkų.

Ji įsteigta 1922 m. trijų 
žmonių radijo lygintuvi- 
niams vamzdeliams gamin
ti. Minėtas vamzdelis įgali
no paplisti radijo aparatus. 
Juos panaudojus, radijo a- 
paratas galėjo būti prijun
giamas tiesiai prie elektros 
tinklo. Pačiais pirmaisiais 
metais tų vamzdelių buvo 
parduota už 1 mil. dol., 
nors pradinis kompanijos 
kapitalas tebuvo vos $25, 
000. Praeitais metais kom
panija pagamino elektroni
kos gaminių už $375,000, 
000. Šiuo metu Raytheon’as 
turi 28 laboratorijas ir į- 
mones su 36,200 darbinin
kų vien tik Massachusetts 
valstybėje. Kitos įmonės y- 
ra Kalifornijoje, Connecti
cut ir New Hampshire. 
Skaitoma, kad kompanijoje 
kas dešimtas darbininkas 
yra inžinierius arba išėjęs 
griežtuosius mokslus.

Antrojo Pasaulinio Karo 
metu Raytheon’as patobuli
no britų išrastų aukšto da
žnumo osciliatorių — mag- 
netronų. gamybą iš 17 per 
savaitę į 2600 per dieną ir 
pagamino jų pusė miliono 
daugiau negu visos kitos e- 
lektronikos • kompanijos 
kartu. Magnetronas yia 
svarbiausia radaro dalis, 
dažnai vadinama radaro 
širdimi.

Šiuo metu 85% visos 
Raytheon’o gamybos eina 
ginklą vimuisi, O tik 15% 
komerciniams tikslams.

Viename iš savo didžiau
sių padalinių su 13,000 
darbininkų Raytheon’as ga
mina moderniškiausias gy
nybai pritaikytas raketų 
sistemas “Sperrovv III” 
(Laivynui) ir “Hawk” — 
Armijai.

: “Hawk” raketa yra pri
taikyta prieš žemai skren
dančius taikinius. Jos vei- 
įkimo ribos nuo 50 pėdų iki 
38,000 pėdų aukščio. Gali 

i numušti ir 1400 myl. per 
valandą skrendančią rake
tą. Jinai yra 16 pėdų ilgio 
ir 14 colių diametro.

Kompanija taip pat ple
čia ir tobulina kasdieni
niam gyvenimui reikalingi} 
reikmenų gamybą, kaip 
pvz., mikro bangų, virtuvės, 
mikrodiatermijos ir elek- 
tro-kardiografijos aparatus, 
'medicinai, radijotelefoniją, 
radarą orui spėti ir kt.

Vienas iš trijų Raytheo
n’o steigėjų dr. Charles G. 
Smith išėjo į pensiją. Septy
niasdešimties metų radijo 
srities darbuotojas turi (Jau
giau kaip 150 patentų už 
savo darbus elektronikos 
srity.

K. Nenortas
(Techn. Žodis”)

DIDŽIAUSIAS MIESTAS

Skelbiama, kad Japoni
jos sostinės Tokio gyvento
jų skaičius pasiekė 9 mil. 
Tuo būdu jis yra didžiau
sias miestas mūsų žemėj, 
nes Londone tėra 8,251,000, 
o New Yorke — 7,795,000.

VISUR SAVOS BĖDOS

Adis Ababa, Abisinijos 
sostinėj, Afrikoj, susisieki
mo tvarkytojai turi savotiš
kų bėdų. Ten automobilių 
judėjimą labai trukdo gat
vėmis einantieji kupranuga
riai ir avys.

I



Nu 2o, Biržėm* 24X Mi«Lz »5vč4<ėw

MOTERŲ SKYRIUS
OHB-SBSi.‘—., xjeTB«.vu narai

MARIJA LASTAUSKIENĖ

BROLIAI
(Tęsinys)

—Kad ir norėčiau, negalėčiau, — gynėsi Adomas. 
— Ir kokios dabar pajamos iš ūkio? Mokesčiai reikia 
mokėti, o viskas pigu, derlius menkas, nėra iš ko. Išlai
dų man užteko: vieną žmoną palaidojau, antrą vedžiau, 
be šeimininkės juk neūkininkausi. Dar ačiū Dievui, duo
nos užtenku, o kas bus toliau, nežinau . . . Gaila, kad 
neparašei man laiško, aš nebūčiau pataręs grįžti, jau 
kartą išvažiavus, reikėjo kęsti . . .

Iš virtuvės išėjo jaunoji, kuri tuo tarpu tarėsi su 
teta apie vakarienę. Buvo tai jau pagyvenusi našlė ir iš 
pirmos dienos viską ėmė Į savo rankas. Šeimininkavo ji 
čia dar prieš vestuves, slaugydama sena Adomo tetą, 
kuri negalėjo Įveikti visu ūkio darbų. Ji buvo praktiška 
ir energinga, taigi sužinojusi, kad Adomo brolis sugrį
žo pėsčias, nuvargęs, be daiktų ir dovanų, susijaudino 
ir užpyko.

—Kodėl jis man nesakė, kad turi broli?
—Visi buvome įsitikinę, kad Feliksas mirė, — mė

gino teisintis teta, kaip Įmanydama ramino jaunąją, kad 
vestuvių dieną nesukeltų triukšmo.

Adomas iš žmonos veido suprato, kad yra supykusi. 
Norėdama būti mandagi šypsodamasi sveikino svečią, 
tačiau širdyje šėlo audra.

—Labai malonu, — sakė, — tik gaila, kad neturime 
vietos; svečių daug, tai gal ant šieno daržinėj pailsėsite. 
Be vakarienės jūsų neišleisime. Naktys dabar tamsios, 
tai pernakvoti turėsite ... O ar toli dar turite eiti?

Felikso akys išdžiūvo, žiūrėjo jis į brolienę, ironiš
kai šypsodamasis.

—Norėčiau pas savuosius paviešėti ir pailsėti iš ke
lionės, o paskui jau pasitartumėm, kur vietos pasiieškoti. 
O gal jau man paskirta vieta po velėna, už klebono lau
kų, tai ir nereiks toli ieškoti . . .

Brolienė iš vietos pašoko.
—Mielai vaišintumėm svečią, nors ir kelias dienas, 

bet neturime laiko. Reikia linus minti, daržus valyti, bul
ves sutvarkyti. Kokios čia pas mus vaišės: tuojau po 
vestuvių, svečius išleidę, stosim i darbą. Gaidykste kelti, 
pusiaunaktį gulti . . . Tamsta miestietis, nežinot, kas tai 
yra ūkis . . . Čia vieni vargai ir rūpesčiai. Ūkininkams 
nėra laiko su svečiais užsiimti . . .

Vyras, matyt, džiaugės savo žmonos protu, bet kai
mynai, kurie girdėjo ir viską aiškiai suprato, tik pečiais 
kilnojo ir stebėjosi tokiu pasielgimu.

Pas pečių sėdėjo keletas ir tokių, kurie neturėjo nei 
gražių drabužių, nei kuo pasigirti. Jie tarpusavy kalbė
josi. Gražus šviesiaplaukis mėlynomis akimis vaikelis, 
apvilktas nors lopytu, bet švariu švarkeliu, glaudėsi prie 
tėvo ir plačiomis akimis žiūrėjo į nelauktą svečią.

—Tėtušėli, — tarė, — kodėl jis toks išbalęs ir liūd- 
Mas? Ar alkanas ar neturi ko pavalgyli?

—Gal ir alkanas, — atsiduso tėvas.
—Kad būtų grįžęs turtingas, atvažiavęs automobi

liu, ,— sakė kaimynai, — ne taip būtų sutiktas. Adomas 
šykštus, o jau apie žmoną nebėr ko ir kalbėti. Tarės 
vargšas kur prie svetimų prisiglausti . . .

—Gaila man to žmogaus, — tarė kaimynas savo 
darugui, — E, Domeika, nei tu, nei aš to nepadarvtu- 
mėm.

—Feliksas visuomet buvo toks nuolaidus ir geras, — 
sakė Domeika, — dar vaikais būdami draugavome. Tie
są pasakius, mes dar truputį giminiuojamės, bet didelis 
skirtumas: aš sklypininkas ant trijų hektarų — Adomas 
stambus ūkininkas. Feliksas mokytas — jie mums nely
gūs, daug aukštesni ... 1 vestuves pakvietė, tai atėjau 
atsigerti, man čia jauku, kaip ir jums.

—Aišku, kas mažesnis, tai mažesnis, — atsiduso 
kaimynas.

Tėtušėli, — sakė vaikas, — nusiveskime tą dėdę 
pas save, mamylė duos jam pienelio, šviežios duonelės, 
ir bulvių išsivirsime. ,

—Eik tu. vargšeli, — sakė Domeika, glostydamas 
vaiko galvutę, — jis i mūsų lūšnelę nenorės eiti, nepra
tęs taip vargingai gyventi, tai žmogus mokylas — mes 
jam ne draugai.

—Aš eisiu, giažiai paprašysiu, — sakė vaikas ir ne
laukdamas perbėgo per trobą, stipriai pabučiavo nuvar
gusio žmogaus ranką ir priglaudė savo šviesią galvelę 
prie jo kiūtinės.

—Mes visi norime, kad užeitumėte į mūsų trobelę. 
Mes neturtingi, liet mylėsime kimštą.

Sujaudintas Feliksas pabučiavo vaikui į kaktą ir, 
stipriai ji priglaudęs ėmė klausinėti, kas jis ir iš kur. 
Sužinojus, kad tai sūnelis pusbrolio, su kuriuo vaikais, 
būdami draugavo, jo veidas nušvito ir su vaiku nuėjo ■ 
sveikinti draugą, kuris nedrąsus prie pečiaus sėdėjo. Tie

LIBEKACE LAIMĖJO BYLĄ

Piani tas Uberace .Vnglijos teisme laimėjo bylą prieš 
!a:kra£!in:ni-.:j Cassandrą. L i be ra ce kaltino laikrašti
ninką. kre jis prieš-3 metus parašė jį esant homo- 
se: suaustą, teismas priteisė pianistui $22.400. lš 
teismo L ėjusi Libcrace pasitiko jo gerbėjų minia. Jis 
patenkintas teisir.o sprendimu ir Anglijos teisiną va
dina neša Iii !-ausiu pasauly, o (assandra žada apeliuo
ti i aukštesni teismą.

MANEKENAS

’TVNT'TT 'TT ■

. V. FUNKIENĖ
Kai 1820 m. jaunas ang

las Charles Frederik Worth 
atidarė savo madų saloną 
ir medžiagų krautuvę Pary
žiuje, jis nė nesvajojo, kad 
taptų žymus ir turtingas 
dėl vienos savo minties, ku
ri vėliau r.ukariavo visą pa
saulį.

Worth pastebėjo, kad 
viena jo pardavėja visuo
met pai auodavo žymiai 
daugiau medžiagos negu 
kitos. Jis paklausė ją, kaip 
'ji tą padaro.

—Labai paprastai, — at
sakė ji. — Aš imu medžia
gą ir vynioju ją ant savęs 
šiaip ir kitaip, atsižvel
gdama į tai, kokią suknelę 
pirkėja norės pasisiūti.

Toji pardavėja buvo jau- 
ta ir grakšti, todėl nenuos- 

įtabu, kad medžiaga ant jos 
(atrodydavo gražiai ir tuo 

3 sužadindavo pirkėjoms no
rą pirkti.

Tada buvo priimta siųsti 
namus (žinoma, tiktai

DŽEZKAZGANAS

Akmenai. Akmenuose skorpijonai 
Šildosi prieš saulę šonus.
G po jais — vorai nuodingi 
Siurbia tuos, kurie pradingo 
Net be karsto po žeme.
Žemėn leidžias sutema.
Sūnų ar sulauks mama?
Po žeme rūdą kasa 
Už juodos duonelės kąsnį.
Žemėj štrekai purvini 
Lyg gyvatės žmogų tyko.
Ten eini, klumpi, eini . . .
Ten vagonai dunda. Klykia 
Brigadierius. Jo lazda 
Tau rankas sulaužys, kojas.
Bet tu. nieko neatbojęs,
Rausi rūdą su rauda.
Driekias skurdo okeanai,
Blėsta žaros vakaruos —
Vėl kolonos nulinguos 
Į vergijos darbo barą.
Liūdna širdžiai, broli, daros,
Kai kasdien draugus matai 
Su pamėlusiais veidais.
Graso šachtų pastatai,
Staugia šunes alkani:
Broli, mirti juk eini!
Rasi išgamos užmuš 
Ten nusilpusius draugus.
Metų eilę pyktis kaupias,
Veža rūdą, krinta, klaupias •ė'
I purvus žmogus sunykęs. . .
Badas šiepia jam dantis, K ;
Paskui vaikščioja mirtis,
Tiktai lūpos tyli skaudžiai, ?
Vien širdis krūtinėj rauda.
O čekistai puotą kelia.
Vergas tyli, jis ramus;
Kasa rūdą ir namus 
Stato karalystėj smėlio.
Pastatys — žeme užvers,
Žemė prakaitą sugers,
Ir lavonai nekalbės,
Kad už kąsnį juodos duonos 
Žmogų vedė prie duobės.
Ten, prie Nemuno vagos,
Žuvusio dvasia klajos 
Ir prašys kąsnelio duonos.
Sodžius jai duris atvers,
Ilgai laukta žodį tars,
G dvasia, dvasia klajūnė,
Grįš ir vėl į Džezkazganą 
Ir priglus prie šalto kūno.

Vygandas

Sibiras, 1951 m. “Darbas”

žmonės suprato viens kitą, užjautė, ir kalbos jiems ne
trūko. Pasakojo apie savo pergyventus laikus ir laimės 
valandėles; pasijuto viens antram artimi esą.

Jaunimas pradėjo šokti, ir pasidarė didelis triukš
mas. Domeika su Feliksu ir sūneliu išėjo tyliai, neatsis
veikindami. Niekas nepastebėjo jų atsitolinant, tik jau
noji vyrui tarė:

(Bus daugiau)

j,
a.

i-
«i
Vf •
< ••

i

moderniai aprengtas lėles, 
kad pirkėja galėtų išsirin- 
ti, kas jai geriausiai patin
ka. Worth pradėjo rodyti 
^vo parduodamųjų rūbų 
pavyzdžius, užvilktus ant 
tos protingos gerą figūrą 
turinčios pardavėjos. 1825 
n. jis suruošė pirmąją dide- 
ę madų parodą, jai panau
dodamas gražiąją pardavė
ją. Paroda labai pasisekė, 
ir Worth iš karto tapo gar
sus, o pardavėja tapo jo 
žmona.

Worth turėjo būti dėkin
gas savo gabiajai žmonai 
už jos idėją, nors ji ir nebu
vo visai nauja. Kaip sa
kiau, drabužiams rodyti 
jau seniau buvo naudoja- 
nos “negyvos lėlės”, o mi- 
i eta pardavėja tam tikslui 
pirmoji panaudojo “gyvas 
ėles”.

Tų “negyvu lėlių” išradė
jas buvo domininkonų vie
nuolis Eartolomeo. Jis buvc 
ir žinomas tapytojas. Vie
nuolyno taisyklės buvo 
griežtos, todėl jis negalėje 
savo tapybai naudotis gy
vų moterų modeliais. Jis iš 
molio, medžio ir vielos pa
sidarydavo “lėlių”, kurias 
galėjo atitinkamai palenkti 
ir įvairiose padėtyse naudo
ti savo darbui kaip mode
lius.

Vienuolis Bariolomeo 
gyveno 1472-1517 m. Flo
rencijoje, Italijoj. Jo pa
vyzdžiu pasinaudojo vėliau 
r kiti menininkai, kurie 
būtų galėję rasti gyvų mo
delių, bet daug brangesnių 
negu negyvi. Be to, tos “lė
lės” galėjo “kantriai” iš
tūri vienoj pozoj ištisas va

landas ar net dienas. Italai 
tokias “lėles” pavadino 
“manichiano”, olandai — 
‘maenneken”, prancūzai — 
‘manneųuin”, anglai — 
lummy.

I KĄ VYRAS MOTERY 
DEMESį KREIPIA

Vienas prancūzų laikraš
tis atsiklausė savo skaityto
jų vyrų, į ką jie visų pirmą 
žiūri sutikę moterį.

Atsakymai buvo įvairūs. 
Beveik trečdalis — 30% 
atsakė, kad jie visų pirma 
žiūri į kojas. Antroj vietoj 
buvo akys — į jas pirma 
pažiūri 20%. į burną žiūri 
14%, i šlaunių linijas — 
10?;, tiek pat į krūtis, li
kusieji į nosį, rankas ir tt

KLR BĖGA ŠEŠUP.K. KUR NEMUNAS TEKA

Tai mūsų tėvyne, graži Lietuva;

Čia broliai artojai lietuviškai šneka,

Čia skamba po kaimus Birutės daina.

Bėkit, bėkit mūsų upės j marias giliausias
i

lr skambėkit mūsų dainos po šalis plačiausias . ..

Taip dainavo poetas Maironis.
I

IMKIT ir SKAITYKIT!
-------- e--------

Be šitoj vietoj nuolat skelbtų ŠVENTADARBIAI, 1 veiksmo 
j knygų Keleivio dministracijoje tragedija, N. Gintalas, 33 psL,
;ga!im'a gauti dar šias knygas:' kaina .......................... $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centu

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI, Įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl.. kaina $2-00

KAKTYS KARAL1ŠKIUOSE, 
Liudo Dovydėno apysaka. T 68 
psl.. kaina .................. $2.00

BEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- 
rys. 225 dsI., kaina .. $5.00

Š DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 
Kraučiūno eilėraščiai. 124
psl., kaina ................... $1.00

VARPAS NR 3-1 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
str.). 196 psl.. kaina .. $2.00 

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATU PARTVOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

t AUNASIS SOCIALDEMO-

I 23 psl., kaina .............. $0.15
KRAUJAS IR KERŠTAS, nove

lės, V. Kirlys, 103 psl.,
kaina .......................... S0.2O

LIAUDIES DAINOS, gaidos 
• mišriam chorui. V. Banaitis,
i kaina ........................... $1.50
KAS YRA SOCIALIZACI.JA, 

K. Kautsky, 31... psl., kai
na   $0-30

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks- 
' mo komedija, 29 psl., kai-
' na ..................................  SO.1'5
MONOLOGAI IR DEKLAMA

CIJOS, 96 psl., kaina .. S0.25 
EILĖS IR STRAIPSNIAI 

(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 rsk, kaina .. $0.25 

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai-

Bj....,.....;..;....... $0.1 5
OMĖJA, vieno akto drama.

PRAKTINE T;TF*rt“*TŲ KAU
BOS GRAMATIKA, A. Sės- 

daukio. 97 psl.. kaina .. $2.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai

na 50 centu
DAKTARAS’ Iš PRIEVARTOS,

3 veksmų Moliero komedija,
59 psl.. kaina 30 centu 

KITI MŪSŲ BOČIAI GYVENO.
Z. Aleksa, 76 psl., kaina 25 

■*entai
DIDYSIS SAPNININKAS, 185 

psl. kaina .................. $1.50
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pysakos. A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centu

MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai, 
J. Motekaitis, 31 psl., kaina 
15 centu.

CARAS STBIRE. 1 akto vaidini
mas. 42 psl.. kaina 25 centai.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVE
NIME. J. Baltrušaitis, 32 psl., 
kaina 15 centu-

SLAPTAS GINKLAS, 1 veiks
mo komedija, J. Steponaitis. 
30 psl.. kaina 15 centu.

GYVULIU PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

užsienio ltetuvtat. p. Ru- 
seckas. 56 nsl.. kaina 50 centn

APIE TURTŲ TšDTRBTMĄ. 
139 psl.. kaina KO centu

SOCIALTZMO BLAIVUMAS. 
?3ft psl., kaina ............ $0 KO

EGLĖ, duetas iš tos operos. M. 
Petrauskas, kaina .... $0.50

kunigai
NIHILISTAI.’ 3 veiksmų trage

dija. 61 psl., kaina .... $0.25
KARĖS NUOTAIKOS, vieno a- 

kto - veiksmo drama, 42 psl., 
kaina .......................... $0.20

CHAMAS IR APAŠTALAS. 3 
veiksmų komedija, 48 psl., 
kaina .......................... $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psl., kaina .............. $0.10

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEME, 28 psl.. kaina .. $0.10

SIELOS BALSAI, .T. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na .................................. $0.75

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na .................................. $0.75

ŽEMĖS PAKOPOS. J. Baltru
šaičio eilėraščiai, 151 psl., 
Vninn *7^

LIETUVOS ” ” RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Rmadwav
27.

I r
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Pirčiupio žiauriausias likimas
J. VLKS

Pereitojo antrojo pašau-,varė j kitus trobesius. Jas 
linio karo abiejų Lietuvos suvarė su jų vaikais. O pas- 
okupantų žiaurybėmis nu-i kui tuos trobesius padegė 
sėta visa Lietuva. Tūkstan-jsu gyvais žmonėmis. Kas
čiai jos žmonių be jokios • iš tų trobesių mėgino pas-_______
kaltės arba buvo vietoje iš- Ipi-ukti, tie kulkosvaidžių jnaitėmis
žudyti, ar ištrėmime badu'ugnies buvo vietoje nušluo- 
ir ligomis numarinti, ar ka- Jti . . . Kaimas degė kelioli- 
lėjimuose nukankinti. Dėl jka valandų, kol pasiliko 
to karo Lietuva neteko apie į vietoje tik nuodėguliai ir 
vieną trečdalį visų gyvento- žmonių apdegusieji lavo-
jų. Jie ne kare žuvo, Lietu
va kare nedalyvavo. Jie

nai ir jų kaulai. Tai buvo 
klaikus vaizdas! Kas matė

žuvo tik dėl karo. Vieni ju tų gaisravietę, tie pasakoja, 
besigindami nuo okupantų kad motinų apdegusieji la-
žiaurybių; kiti visai nekal
tai nugalabyti.

vonai buvo rasti su priden
gtais jų kūdikiais. Jos dar

Bet iš visų tų okupantų ®'™3 “g"“? svilinamos
Lietuvoje ivykdintų šiaury-|m«fln0 savo kūnu išgelbėti 
biu savo' paubaisėtinumu’:Ya“kus- ,.DeJa- vokiškųjų 
ir režmonišku žiaurumu iš- |zmogzudzių būta ziaurybė- 
siskiria Pirčiupio kaimo gy- Į™!3 nepasotinamų! Jie neis- 
ventoju likimas. Pirčiupio ile,d° » gaisro n« vie"° .®" 
kaimas vra Vilniaus srityje i™-Visi, kas tų dieną kaime 
giliai įsiterpęs tarp sulen- h"vo v,aA ,1Q
kėjusių ir subielorusėjusių 
gyventojų. Netoli Pirčiupio 
būta miškų. Vokiečių oku-

buvo, viso 119 gyventojų, 
visi ugnyje žuvo.

Tas Pirčiupio gyventojų 
skaudus likimas tada pas-

pacijos metais čia, tuose klydo P° Lietuvą. Vi-
miėkuose siautėjo visoke-s4 pasipiktinimo būta bai- 
riopi plėšikautojai, iš ka- siausto. Bet tai buvo ne vie- 
riuomenės pabėgusieji ir j. įninteliS, nebepirmas ir ne 
vairūs partizanai su oku-: paskutinis pasibaisėtinomis 
pantais besigrumusieji. Vie-ž”10^^ įvykdintomis žiau- 
ni ir kiti čia susirasdavo lybėmis įvykis. Abiejų karo 
saugesne vieta. meto okupacijų — rusų ir

1944 m. birželio pradžio- vokiečių daugiausia biržė
je plačiu vieškeliu, ėjusiu i .10 meneslal buvo atžymėti 
pro Pirčiupio kaimą, trau- « ~ ok“Pa.nt3 piktybėmis.
kėši Vokietijos kariuome
nės dalinys. Kaž kas ji iš 
pamiškės apšaudė. Nėra 
tiksliai nustatyta kas vo-J“ 77* * 'l 1Kirvius apsHuue. vieni Kal
ba, kad tai būta kerštaujan
čių Pirčiupio gyventojams 
provokacinio šūvio. Vieni 
verčia kaltę lenkams, kiti 
rusų kariuomenės dezerty- 
į-ams-banditams, o maskvi
niai komunistai kuria pada
vimą, kad tai jų partizanai 
ten susikovė su vokiečiais. 
Bet kaip ten bebuvo, viena 
aišku, kad Pirčiupio gyven
tojų prie to įvykio nebuvo 
nė piršto pridėta. Pirčiupio 
kaimas, kentėjęs ilgus me
tus lenkų okupaciją ir kai
mynus turėjęs ne savus, jo 
gyventojai buvo visais at
vejais atsargūs, apdairūs ir 
nelinkę bet kam kerštauti. 
Apšaudyti vokiečiai idūko.

L

ivCjLea v iŠ, SO* SOS i Gi? FūSi«*pi£ ačįH.h'**ž3

vykdintų žiaurybių dabar. 
kala sau propagandos ka- Į 
pitalą. Jie kalba, rašo, pa-' 
minkius stato tik vokiečių wm**,
nacių įvykdytų žiaurybių .ekmadieni? 
aukoms, bet kokios jų pa- 1

VIETINES ŽINIOS DAUG ŽODŽIŲ, 
IŠLAIDŲ, MAŽA 

NAUDOS

Skautų būklo atidarymas

D. L. K. Kęstučio draugo
vės sakalų skiltis š. m. bir
želio 19 d. atšventė savo 
skilties būklo atidarymą. 
Būklą gražiai įrengė p. p. 
K. ir St. Tamošaičiai savo 
namuose, 597 E. 7th St. K. 
Tamošaitis su draugininku 
V. Dambrausku paruošė 
gražią atidarymo progra
mą. Programoje apie lietu
viškus pašto ženklus papa
sakojo ir juos parodė J. 
šaikūnas. šachmatų rungty
nes tarp skilčių pravedė p. 
P. Kontautas, taip pat su
pažindino jaunuosius su 
šachmatų menu. Šeiminin
kai pavaišino jaunuosius 
skautus ir vadovus užkan
džiais ir kavute.

Laimėtojams p. K. Ta
mošaitis paskyrė lietuviškų 
pinigų: 1 litą ir 50 centų. 
Jauniesiems sakalams da
bar vadovauja ski. A. Lap- 
šys ir Vytautas Tamošaitis. 
Atidaryme atsilankė: Bos- 

______ .tono skautų tėvų komiteto
XofeetUVOje gaUSiai P 1 A. L. T. Sandaros 7-ta P?™“* Vileniškis, 
"a J ' kuopa So. Bostone įsikūrė !K?3tuc!° transporto vado-

vas mz. A. Lapsys, zalgi

etų, tai yra maskvinių oku-! šj ^„adiem, birželio 
pantų buvo Įvykdytos (Ju'ne) 28 d. visi keliai ve- 
ziaurybes, jie apie jas nuty- da į Romuyog parką, Brock.
•‘’.'yf. J.,e .batl!.nekaIc!a“?1 tone. Ten Cambridge Amę- 
avineliai, silkinėmis piršti- rfkos Li^jų Klubas ruo- 

ziauiumus -ja metinį pkniką. Tensavo
vy, 3; ......................Iper dieną gros pagarsėjęs

Ir dar. Vokiečių nacių l-lBIue Bell orkestras. Ten su- 
vykdintas žiaurybes ir jų‘važiuos g visų apylinkių
darbus taip atžymi, buk tos lietuviai ^„į į. jauni, didi 
žiaurybes buvo vykdomos jr maži jr vigi links.
lietuvių tautos daliai daly- minsimės ant kabelio. Ten 
vaujant, anot jų — buržua- 'užtrauksime lietuviškas (kri
ziniams nacionalistams tai-;nag> pauliosim, pasišoksim. 
kininkaujant. lai jau slyk-j>pen dalijamos vertin-
stybė. ...... ... 'gos įžangos dovanos.

Jei pasitaikė vienas kitas- T d visi būkime tenai.
niekšas iš lietuvių tai užjJaunos šeimininkės ten al- 

car^? . atsakomybės papenės, jauni vyrai
gali nešk jokia orgamzaci-troškulį nuramins. Susitik
ta, kokia ji bebūtų, nes yra sjm sekmadienį Romuvos 
faktas, kad kaip vienų, taip parjco pušynėly, Brocktone.
ir kitų okupantų bet ku- y auksini
rias žiaurybes Lietuvos or-į & jwUunaI
ganizuota visuomenė smer-Į _________________
kė. Smerkė jos atstovai vie- ' . . .____ .
šai ir smerkė jas pogrindžio ~andaro^ 7_tai kuopai
tada ėjusioje spaudoje, vi- 45 metai • !

1941 m. birželio 14 d. pra
dėtas bolševikų Lietuvos 
gyventojų išvežimas Sibi
ran vergų darbams. Tokių 
tik viena naktim buvo su
rinkta ir išvežta per 38 tūk- 'cijų. • • _stancių įvairaus amžiaus ir 
amtto žmonių, pradedant

Bet veidmainiams mas- . „ 
kviniams komunistams visa Pnes 45 metus. Per tą laiką 
leistina, jiems visa priimti- kuopa yra duag nuveikusi,
najei tai eina komunizmo ^^JJ^^^Ivadijos narys inž. V. Kubi-

Taigi birželio mėnesis,;or®“^W iš jaunųjų kas
musų ateivijoje jau prade- JUKaKiuvems atzy jdomausis šachmatais
da prigyti, kaip karo pase-,™etl Sandaros 7-ta kuopa 1
koje įvykdintų žiaurybių sekmadienį birželio 28 
Lietuvoje aukų paminėjimo “•» rengia didelę gegužinę 
mėnesis. Tik privalu ne Brocktone tautiškame par- 
vienos kurios okupacijos ke (Keswick Road). 
aukas prisiminti, jas pager-| ^?kni.ke turėsime progos 
bti, bet visas, visų okupa-^^ikti senuosius n* dabar-)

rio” tunto tuntininkas sktn. 
A. Treinys, ir tunto

ir
Lietuvos pašto ženklais, tai 
skambinkite AN 8-2814.

A. T. S.

Pirčiupio kaimo gyvento-
iinius sanaanecių veiKejus; 
ne tik iš Bostono, bet ir iš į

Meno festivali* pratęstas 
savaitei

jų tragedija, kaip ir Kražių,aplinkinių kolonijų
Bostono meno festivalis 

nutarta pratęsti vienai sa-
kūdikiais ir baigiant sene-[skerdynės, ir visos kilosi Ąpie Sandros 7 kuopą (vaite, iki birželio 28 d. Tta 
liais jau prašokusiais 70 Lietuvoje okupantų įvyk-Sandaros Moterų jpadmyta dėl to, kad veik 
metų. idintos žiaurybės, gyvai įg. plutas, kuopos pastsuigo-jVisą pereitą savaitę saitas

m/ . . — fi-itrn ir Rtrintra musu tau. mis čia ilgai velke ir gal dar oras ir lietus atbaidė lanky-Tų pačių metų to pačio» Įstringa musų tau-, « Gabiios choras toius ir festivalio oreaniza-
birželio 22 d Vokietiia neritoJe> visai nepaisant kur i. yąoijoscnoras, tojus ir iesuvaiio organizabirželio 22 a. voKiet ja perj !„» ede kultūrinių bei pasai- tonai atsidūrė nemažoj bė-
Lietuvą pradėjo karo zygĮ J^"ena “• klta dalls ^^^pinių draugijų. Idoj, jų nuostoliai siekė apie

Niekas nenuslėps ir nie-1, Todėl Sandaros 7 kp. pi-’lSjOOO dolerių.
.oacna aus uieui .... kas neišbrauks iš lietuvių[k!>,kas b“s»e ‘•M“ Daugumas lėšų festiva 10

maus r Kauno apylinkėse tautos istorijos tų šiaury- ■ Piknikas, bet musų visuo- išlaidoms padengti sukelia- 
Piau- j!;110- ą • ą-1 biu kurios buvo ivvkdin-menei dau£ užsipelniusios ma laike parengimų iš lan- 
buvo iššaudyta šimtai tuks- nizacijos sukaktuvinė kytojų aukų Kadangi dėl

vių tautą retintti ją sunai- ®vent®’ Neužmirškime atsi- blogo oro lankytojų buvo 
kinti. ’ lankyti. nedaug, tai ir aukų nesu-

į Rusiją ir prasidėjo antro
ji žiauri Vokietijos hitleri
nė okupacija. Jos metu Vii 
niaus

tančių žmonių, daugiausia 
žydų. Vien tik Kauno vadi
name 9-tame forte buvo 
rasta per 7 tūkstančių lavo
nų.

Ir kitų metų vienos ir an-
Visą kaltę suvertė Pirčiupio ;^os.. ^k1^6.1.^’ rus? °^u7
gyventojams. Kaž kas pa-lP3^1-0^ . k)irze]1°i menesiai 
kišo liežuvių būk ir iš pir. I atžymėti . visokenopomis 
čiupio kaimo būta partiza-i1\ie^y^mis’. Pa^kau pn-
nų, vokiečiu dalinius naiki- ^a<L 11\.vaaina_

mas 1893 m. Kražių sker
dynes. Jos taip pat įvyko 
birželio 23 d.

Ir kas čia skaudžiausia ir 
baisu, kad iki šiol Lietuva 
kenčia okupacijos jungą ir 
jos gyventojai tylumoje re
tinami, jei dabar ne pasi
baisėtinomis žiaurybėmis, 
tai kasmet okupantui turi 
atiduoti atitinkamą Lietu
vos jaunimo skaičių — Si
biro kolonizacijos auką.

nancių.
Eytojaus dieną, tai yra 

bene birželio 3 d. į Pirčiu
pio kaimą atvyko jau vo
kiečių policijos - gestapi
ninkų dalinys, šis visą kai
mą tuoj apsupo, visur išsta
tė kulkosvaidžius. Pirčiu
pio gyventojai laikėsi ra
miai. Jie nesijautė kalti ir 
laukė kas bus toliau, kada 
prasidės koks nors tardy
mas ar kratos. Tas vokiečių 
policijos dalinys tuoj vyrus 
atskyrė. Juos suvarė į tro
besį atskirai, o moteris su-

Gi pavergtoje Lietuvoje 
maskviniai okupantai ir jų

Muravjovo koriko dvasia 
ir nūnai gyva tūno Lietuvo
je ir tas žiaurybes pasišovu
si vainikuoti maskoliškąja 
graždanka.

—Neišgiauž, — tarė se
no tilto lūpomis Vincas Ku
dirka. Ir neišgrauž! Graž
dankos neįgyvendino, pra- 
voslavijos neįvedė. Ir ši nū
nai Lietuvoje gyvenama o- 
kupacija nėra amžina: — 
Neišgrauž!

Sprogdintojas ieškomas .

Kas išsprogdino MTA 
North Station birželio 11 
d.? Policija atsakymo dar 
neturi. Savaitės gale suim
tas apklausinėjimui vienas 
akmenų laužyklos darbinin
kas, sprogdinimo eksper
tas iš Revere. Esą jis grasi-

7 Kp. Nary*

Pakalbinkim draugu* ir

ri”. Kama ,m**ams $4.

pakalikai iš tų karo metu į- nęs kam tai Everett stotyje.

rinkta tiek, kad išlaidas ga
lima būtų padengti.

Moteris arba myli arba ne
kenčia, vidurio ji nepažįsta.

't

L

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas Respublikas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
13S Wot 14th Street, NEW YORK 11, N. Y. TeL CH 3-2S83

Lieensed by U S S R.
MOŠŲ SKYRIAI:

141 Second Aven«ei39 Ra.vmond Plaza W1 132 Franklin Avė. I 900 Literary Rd. 
NEW YORK CITY NEWARK, N. J. | HARTFORD, CON N. CIeveland 13, Ohio

TeL GR 5-7430 | Tel. MArfcet 2-28771 Tel. CH 6-4724 I Tel. TOwer 1-1461
332 Filhnore Avė. I 308 W. Fourth SU I 11339 Jos. Campau 1632 W. Girard Avė. 

BUFFALO 6, N. Y.| BOSTON 27, MASS. [DETROIT 12, MICH. Philadelphia 23, Pa. 
Tet MOhanfc 2674 | TeL ANdreo 8-5046 |TeL TOwnsend 9-39801 Tel. WAInut 5-8878 
.Tusų didžiulė firma turėdama tuKstancius patenkintų klijentų l#e«7r garantnoja siuntinių pristatymų. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 6 - 7 savaites (oro paštu 
per 7 • 12 dienų). Musų įstaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas jvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimų.

ATIDARYTA KASDIEN NUO 9 iki 6, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vaL

J Ženevą suvažiavo 500 di
plomatų, Amerikos delega
cijoje yra 119 asmenų, So
vietų — 100, anglų 80, 
prancūzų 41, Vakarų Vo
kietijos 77, Rytų Vokieti
jos — 60.

Korespondentų yra 1372.
Iki birželio 12 buvo 16 o- 

ficialių ir 10 slaptų posė
džių, juose prikalbėta ga
lybės žodžių. Daugiausia jų 
pasakė Gromyko — 55,000, 
Herteris tik 24,500, Mur- 
ville — 16,500, Lloydąs — 
16,000.

Skaičiuojama, kad kon
ferencijos išlaidų padaryta 
per 4 milionus dolerių, o 
naudos jokios, nes Sovietų 
atstovas vis tebekartoja tą 
patį žodį, kurį dažnai var
tojo Molotovas su Višins
kiu, — Niet (ne).

Mes esame žiauresni už tigrą. 
Tigras užmuša dėl maisto, o 
mes, žmonės, skerdžame vieni 
kitus ir negalime pasakyti dėl- 
ko. Voltaire

J ieškojimai
Emilija Drižaitė - Šukienė 

Lietuvoje ieško savo sesers 0- 
nos Drižaitės ir sūnų Juozo ir 
Silvos ŠUKIŲ. Visi ieškomieji 
yra kilę iš Panevėžio miesto. 
Jie patys ar apie juos žiną, pra
šomi pranešti šiuo adresu: Mrs.< 
Ona Josiukas, 4059 Green La
ke Rd., Route 3. Orchide Lake, 
Mich.

Paieškau Krisiaus TREUNAVER 
(Treinavič), kuris yra gyvenęs 
1938-39 metais So. Bostone, Mass., 
261 Athens St, paeina iš Kabelių 
kaimo. Prašau jį atsišaukti, arba 
kas apie jj žino man pranešti.

Joe Trainor
235 So. Hope St
Los Angeles 12. Calif. (30)

Vedybos
Paieškau vyro vedybų tikslu nuo 

39 iki 42 metu amžiaus. Prašau pri
siųsti savo fotografiją. Prašau ra
šyti:

Miss Jan. Yudutes 
1297-1291 Eastem P*kway 
Brooklyn 33, N. Y.

Inteligentas, gero būdo. gražioi 
išvaizdos, lietuvis, nori susirašinėti 
ir susipažinti su lietuvaite vedybų 
tikslu. Turiu nuosava biznį, nama ir 
turtą, tik neturiu šeimos džiaugsmo. 
Rašyti:

P. Vytautas.
232 Young’ St.,
Montrea!, P. Q.
Canada. (20)

NEW ERA
SIIAMI’OO NAUJOJI 

GADYNĖ
Tūkstančiai suprato, kad 

Nevv Era shampoo yra kasdie
ninis reikalas. Tik švelnus dar
žovių muilas be gyvulių taukų 
gali užlaikyti dir.'jngų odą, 
juo ko oriklauso gražūs plau
kai, naturališka spalva, nežiū
rint amžiaus.

Siųskite $2 už S oz. butelį.
Frank Bitautas 

327 East Evposition 
Denver, ColoradoUU&UUUUZO.

KIMBARAS ŽOLfi
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pus- 
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrftno. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Med’leva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir. me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara
414 W. Broadway

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite j Alexander’s vietą.

ŽODYNAS
A LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigu* siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA
S46 E. Broadsray 

So. Boston 27, Mas*.
(25) rxxxxx^<xxxxxxxxxxxxx?cocix»

a
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Geriausia Lietuviška Vasarvietė
NAUJOJE ANGLIJOJE

TRAKAI,
Thompson, Conn. prie Quadric ežero su valstybiniu paplūdimiu 

ir parku, norintiems poilsio ir ramumos, tinkamiausia vieta 
vasarojimui.

Maistas ir kambarys asmeniui 35 doleriai savaitei.
Adresas: J. Paknvs, Box 16, Thompson, Conn.
Telefonas: Eutnam, Walnut 3-2836.

•MMMaMMMOMMMMMOMOaOOOOUOOOOOMMMMMMl

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungto lietuvius bendram lietuviškam daroui, auklėja 
ti. Įnf solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remto ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI 810,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki |10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. PO 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki >325 j mėnesį.

SLA apdrauda-SAUGI, NEIJECIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdrauda* galite gau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
lonljoee Ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

Mt M. J. VINIKAS
M7 W«t S0* SteMt, Nn, Y«fc 1, N. Y.

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS
Ltetavie vasarvietes savininkai I.CSIAl ir V EITAI nuoširdžiai 

kviečia atvykti i saulėtą Cap? Cod
ir apsistoti jų puošnioje viloje, kuri ši* vasara turės nauja 
“MKSKOS” vardą. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap
gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro ge
riamas sąlygas poilsiui.

* GRĄŽOS IR ERDVŪS KAMBARIAI
* GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
* STROPUS P AT ARN AVIN AS
* NEAUKŠTOS KAINOS
* VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI
* TENISO - GOLFUFO AIKŠTĖJ

ARTI GOLFO SROVŪS ŠILDOMI ATI.ANTO
“■ VA*»ENYS

* ARTI TEATRAI IR K. VAK ARINĖS PRAMOGOS 
Sezonrs prasidės BIRŽELIO 15. šeimininkai maloniai laukia svečiu. 
Iki birželio 5 dienos kreiptis adresu:

MRS. MARIA LŪŠYS, c/o “MEŠKA”
Monument Beach, Beach St., Cape Cod. Massachusetts

Telefonas: Buzzards Bay, Plaza 9US251

VAISTUS I LIETUVĄ
ir i VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. I*ristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG. INC. J. P. BUJNICKAS. Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname WorcesterĮ ir apylinkę vaistais

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAHKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIIIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” epaestuvč padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis Kuo adresu: 

-KELEIVIS”

090 Eaat Broadway, South Boetoo 27, Mase.

I I



Puslapis Ažtuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 25, Birželio 24, 1959

Svečias iš Floridos

Praleisti aukotojai

Prof. 1. Končius 
atostogose

Mūsų Įstaigoj pereitą
Prof. Ignas Končius nuo penktadieni lankėsi svečias 

birželio 20 d. išvyko 2 sa- iš Floridos, St. Petersbur- 
vaičių atostogų. Jas praleis go miesto, Vincas Statkevi- 
pas sūnų Liudą, kuris gy- čius, kadaise gyvenęs Bos- 
vena Connecticut valstijoje.'tone. Svečias atvažiavo tik

speieitą savaitę praleisti čia jo $10. 
vasarą, bet pataikė i tokį 
šaltą orą, kad žadėjo “bėg
ti atgal“ i Floridą, jei oras 
nepasitaisys greitu laiku.

Svečias turi giminių apie 
Bostoną, tarp kitų švoger- 
ką Mrs. Jaras Billericoje.

Vaičaičiai Cape Code

Tautinės. S-gos skyriaus 
pirm. Justinas Vaičaitis su 
žmona išvyko atostogų, ku
rias praleis Jansonų vasar
vietėj “Audronė” (87 East 
Bay Rd., Osterville, Cape 
Cod).

Atsiuntė “uniformai”

Buvo atvykę J. Tomai

Praeitą savaitgali Bosto
ne praleido Juozas ir Mari
ja Tomai-Tamošauskai, ku
rie gyvena Niujorke, o i

Senas “Keleivio” skaity
tojas ir rėmėjas John Eini
kis iš Aliųuippa, Pa., at-'Bostoną buvo atvykę savo
siuntė 10 dolerių: $4.00'giminaičių Sirutavičių ap-
prenumeratos, o $6 — Tė-.lankyti.
vo uniformai; girdi, kaip! -----------------------------
generolui, nepritinka šulo- Tarptautinė gegužinė
pytam vaikščioti. - . —:— _ _l-x___________________ TarptĮautims Institutas
Arbatėlė J. Kasmauskui 28 d- rengia gegu-

--------------- zmę Thomson saloje. Laive-
Tautininkai birželio 27 d. liai vežios nuo 9 iki 10 vai. 

savo namuose rengia arba- ryto nuo Kelly prieplaukos 
greta Yachtlėle savo garbės nariui Jo- (So. Bostone,

mi Kasmauskui jo gimta- Klubo.) už 50 centų, 
iienio ir vardadienio proga įėjimas j geguži 

centai.

r
di
pagerbti

gegužinę 75

Praeitą savaitę “Keleivy
je“ buvo Įdėtas sąrašas au
kojusių Lietuvių Darbinin- 

!kų Draugijos veiklai parem
ti draugijos suvažiavimo 
proga. Aukotojų sąraše per 
neapsižiūrėjimą buvo pra
leista Onos Gegužienės ii 
So. Bostono pavardė. Ji 
aukojo suvažiavimo proga 
$5.00.

Iš aukojusių organizacijų 
praleista LSS 71 ..kuopa, 
Cambridge, Mass. Ji auko-

Už neapsižiūrėjimą atsi
prašome.

Redaktorius atostogose

šeštadienĮ birželio 20 d. 
mūsų savaitraščio redakto
rius J. Sonda išvyko savai
tei atostogų Į Chicagą, A- 
merikos lietuvių sostinę.

Kultūros Klubas ir 
Lituanistikos mokykla

l.mltama«
METINIS PIKNIKAS

Ren gia

Cambridge Amerikos Lietuvių Klubas
163 HARVARD STREET, CAMBRIDGE, MASS.

SEKMADIENI, BIRŽELIO - JUNE 28 D. 
ROMUVOS PARKE, BROCKTONE

CLAREMONT AVĖ. BROCKTON, MASS.
Visus širdingai kviečiame su mumis pasilinksminti ir 

malbniai praleisti sekmadienio popietį. Užtikriname visų 
pasitenkinimą. Bus muzika, skanūs užkandžiai, bus dali
jamos Įžangos dovanos ir bus kiti malonumai.

Bušai išeina nuo mūsų klubo, 163 Harvard St., 
Cambridge 1:45 vai. po pietų. Ten ir atgal su Įžanga 
$1.50, be įžangos tik $1. Tad iki pasimatymo

ROMUVOS PARKE
RENGIMO KOMITETAS

Peter Maksvytis
CARPENTER * BlIILDl

Atliekam visokius namų tai-J 
Jsymo darbus U lauko ir viduje: 
pijazas, langus, duris, grindis, 
laiptus, dedame aliuminijaus lan 
gus ir duris, darome virtuvės ka
binetus ir kitokius vidaus įren
gimus. Naujiems pastatams turi
me jvairių standartinių projektų.
Uarbas garantuotas. Pasaukite 
dėl jkaiaaviaM.
J25 E. 4th SU So. Bostone 

Tek AN 8-3C30
r.XXX5000©550«XXXXXXXXXKXxx x

[Siuvėjas Valytojas
Vyriškų ir Moteriškų Rūbų 

DAROMI PATAISYMAI 
Kostiumai išprosijami jums 

belaukiant 
Prieinamos kainos 
LEON CLEANSER 

483 Broadoay, So. Boston 
iįO00G0OfXXXX»3C«:?3eXxXx;

ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės i

Praną Lembertą
REALTOR 

697 E. BROADVVAY
SO. BOSTONB 

Saukit nuo 9 Ūa 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

Praeitame numery buvo 
duotas Lituanistikos mo
kyklos geresniųjų mokinių 
sąrašas ir pažymėta, l<ad 
jie ir mokyklą baigusieji 
buvo apdovanoti knygomis, 
kulias suaukojo J. Kapo
čius, Bendruomenė, Inžinie
rių Dr-ja ir Tėvų komitetas.

Čia praleistas Bostono 
Kultūros Klubas, kuris tam 
reikalui paskyrė $20.

Seniau Klubas mokyklos 
knygynui nupirko gerą 
spintą ir padėjo rinkti kny
gas.

Jei Jums Reikia
įsigyti namus, apdrausti turtų, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės j
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY 

Real Estate ir Insurance 
Brokerius 

389 W. Broadoay, So. Bostoa 
TeL AN - 8 - 6030

ae.eiLmniF

Geriausias namų dažytojos 
(Painter outside * inside and 
paperhanger) naudoja aukš
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas su geriau
sia medžiaga ir garantija, yra

Jonas Starinskas
220 SAVIN HILL AVĖ. 
DORCHESTER. MASS. 
Telefonas: CO 5-5854

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
tš stoties WLYN, 1260 ki 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
iieną. Ferduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių u* do
vanų krautuvę, 502 East 
8roadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minkąs.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ano S IU 4 

ir aso 7 iki •

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

ALT. Sandaros 7-ta Kuopa
Rengia

45 metų sukaktuvių 
JUBILĖJ1NĘ

GEGUŽINE
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO - JUNE 28 D. 
TAUTIŠKAME PARKE, BROCKTONE

KESWICK ROAD, BROCKTON, MASS.
Kviečiame visus atvykti su mumis atžymėti mūsų 

organizacijos 45 metų gyvavimą. Turėsime šaunią mu
ziką, šeimininkės paruoš gerų užkandžių, netrūks nė 
alučio. Per 45 metus daug veikta, daug dirbta. Prisiminki
me bendrai praeities darbus. Visi Į minėjimo pikniką!

Bušai i pikniką veš nuo So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos, 368 Broadvvay, 1 vai. dieną. Iš ten tiesiai 
i pikniką ir atgal. Laukiame visų.

Komitetas
jSŽnS-Ž;

Bostono inžinieriai

rJ' ir " - ■
oa

SUFFOLK DOMINS
Satuzday

Tho MAYFLOWER 
STAKKS

$15,000 AMed
For Two Year-Oids 

Fivc and One Kali Furlonųs

10 RACES
First Post 1:45 

D. D. Closes 1:35

Paskutiniam “Technikos 
žodžio” numeriui medžiagą 
paruošė Bostono inžinieriai, 
o redagavo bostoniškis inž. 
V. Admavičius. Jame inž. 
R. Budreiką rašo apie 
“Niagaros jėgainę”, inž. V.! 
Izbickas apie “Betoną jūrų' 
vandenyje”, V. Sirutavičius į 
apie “Lietuvius inžinierius 
šio amžiaus pradžioje”.

Iš jo sužinome, kad Lie
tuvių Inž. ir Arch. S-gos 
skyriui priklauso 45 nariai 
(jų tarpe 4 garbės).

PARDUODAMI NAMAI
Hyde Parke, didelis sklypas, tik

ras daržininko sapnas, vaismedžiai, 
daržovės, viskas pasodinta. 8 kamb. 
namas, geram stovy, išskyrus kūre
nimą. Gali būti dviem 'šeimom. 
$12.000 arba pagal susitarimą. 
Skambinti CU 6-1841 arba BL 8- 
1776. (25)

PARDUODA NAMUS
Parduodu (be agentų) 3 šeimų 

4-4-4 namus, Roxbury, Sv. Patriko 
parap., 34 Woodward Avė. Baltos 
sinkos, vonia, didelis kiemas, puikus 

aizdas. daugvbė medžių. Skambinti: 
HI 5-0074. (25)

BUTAS NUOMAI
6 kambarių butas (suaugusiems) 

u ccntraliniu apšildymu. Yra ga- 
ažas. Kreiptis pirmame aukšte 17 

\Vendover St., Dorchester 25, Mass. 
(Uphams Corner iš Dudley gatvės).

(26)

NAUJAS SKYRIUS ATIDARYTAS 
NEI SODINTI — NEI KASTI 

PANAŠŪS PAMINKLAI 
FOREST HILLS------ROSLINDALE, MASS.

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Nebekask anglių ilgiau, kai gali turėti naują, automatišką 

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galionų aliejaus tan
ką visiškai įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai

V. Vadeiša
ODA SIUNTINIAMS 

ĮParduodu pirmos rūšies odą, au-Įr 
Sielius, gatavus batus tinkamus £ 
|siuntimui, padus, vitpadžius siun- k 
tiniams nupiginta kaina. ►

tlieku visas batsiuvio dirbos 
it, sąžiningai ir duodu patari- k

iūs apie odas. Adresas: £
1173 Eighth SL, So. Boston* 

7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-
Jrus trečiadienius ir sekmadienius.

Telefonas: AN 8-0055
nHHHHHHt*****************^

ms

... :.i.: i. -LS

REIKALINGA MOTERIS
Rei! alinga .moteris indam plauti 

(dishewashing) ir kitiems virtuvės 
darbams, nuo 4:30 popiet iki 12:00 
mkties. Kreiptis: Mr. Regan. 1400 

Columbia Rd., So. Boston 27, Mass. 
(Dorgan’s Old Harbor House).

___________ (25)

LIETUVIS KIKPCJAS
Mes kerpame moteris ir merginas, 

senas ir jaunas, pagal visas vėliao- 
sias madas, kerpame vyrus ir vai
kus. Prašom užeiti į lietuvišką kir
pyklą pas Charles Babensą, 684 E. 
Penktoji gatvė (prie M. gatvės kam
po) So. Bostone. (31)

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
308 WEST FOURTH ST„ SO. BOSTON 27. Mass. TELEFONAS: AN 8-5040 

(VIENAS BLOKAS NUO BROADWAY, EINANT ‘D’ STREET)
Siunčia Jūsų atneštus mums siuntinius į Lietuvą ir į kitus Sovietų valdomus kraštus.

ir kito- išlaidos sumokamos pas mus. todėl siuntinių gavėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai 
apdrau-ti. pristatymas garantuotas, nes jie siun-čiami su Intu rišt o licenzijomis. Siuntiniai išeina j
I..'-: -va ir kitur tiesiai iš Centraiinio Bostono Pašto. Gavėją jie pasiekia 4-6 savaičių laikotarpyje. 
Gyvenantieji toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums paštu arba geležinkeliu (Railoay 
express». įdėjus daiktų sąrašą ir aiškų adresą, kam siuntinys siunčiamas. Me*s patikrinę daiktus, tuoj 
pranešame, kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitaupo kelionė j Bostoną.
Mes turime didelį pasirinkimą ĮVAIRIU MKDžIAG V KOMU MAMS, SUKNKLBMS ir KITOKIU 
.MEDZI SGV- « taip pat odų batams labai žemomis kainomis.
IŠTAIGA ATIDARA: Kasdien nūn 9 ryto iki 6 vak.. šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai. po piet. 

VISUS KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavimu patikimos įstaigos.
MEČYS K AVALIAUSKASItoslono Skvriaus Y edėjas

Visiškas
įtaisymas $245

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS mėtomi

PAŠAUK DABAR 2^ GE 6-1204

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET —DORCHESTER, MASS.

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gątavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir lu

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuel L Rosengard, B- S., Reg. Pharm„ 

382a W- BR0ADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nno 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius., ir

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei-J 
narnos. Pirm negu ką darote, pas-S 
kambinkit, paklauski t mūsų kainų.’

Telefonas CO 5-5839 
12 M t. Vernon, Dorshester,

)te, pas-t 
ų kainų. J 
39 1

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai. 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE Įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir ver
di šv. Raštą Į lietuvių kalbą.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šmuge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus.

kreiptis:

TeL AT 2-4924

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir 8-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

pagal susitarimą

C>o.Uusbin b? ašį a 
Arti UpbOm'a Coraer

DOkCHESTER, MASS.

Tek AN 8-2712 irba Bl 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LAN OMUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
Vartoji vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko .Akiniu 

VALANDOS: nuo 2-4, ano 7-4 
534 BROADVVAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCB

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. AN 8-0948
27 ORIOLE STREET 

W«et Rnzbury, Maaa.
Tel. FA 3-5515

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 We»t Broadvvay, So. Boston 27, Mas*. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
ii naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Ii toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini psrpakavų, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laika.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 X 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius. ____

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITKS LIETUVIŠKAI 
’ Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsa Įstaiga greičiausia, patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sa IntuHsto įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 Hrt 5 vai. valu aetvlrtadieniate am 
9 ryte iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vaL ps pietą.

14 Garthmd Street 
lauuUca Plain, M

Tek: JA4-4474

KETVIRTIS & CO.
—JEWELERS— 

Laiktodžiai-Deimanlai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
RUposlingoi taisome iaikrodžiaa, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4449

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ LR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt./. 
Visais Insurance reikalais 
kreiptu :

BRONIS KONTRIM 
Jmtfcu ef tko

SM K
8a. Boatoa 27,

Tek AN 6-1741 ir AN 8-2483

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.

A. I. Atekaa
East Broudway 
BnoLofi 27 WI baf 

Telefonas AN 8-4148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienom*
8tiklaa Lanajc

Visokia Reikmenys Ni 
Reikmenys Plumberii
Visokie Geležim Daiktai

i


