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54-TIEJI METAI

Dėl Berlyat Rasai Grasina 
Ir Hefliaasi

Rusai Nemano Atsisakyti Nuo Vakarinio Berlyno, Kurs 
Jiems Nepriklauso; ‘Svečias’ Kozlov Grasina Jėga; 

Tą Pat Daro Jo Bosas Chruičiovas Maskvoje;
Derybos Ženevoje Mažai Ką

Amerikoje lankosi Sovie
tų Rusijos ministeriu pirmi
ninko pirmas pavaduotojas 
Frol Kozlov. Jis čia atvyko 
atidaryti New Yorke Sovie
tų parodą ir ta proga ke
liauja po kraštą, matėsi su 
prezidentu ir valstybės se
kretorių, kalbėjosi su spau- 
t.a ir ūkio vadovais.

Frol Kozlov visuose pasi
sakymuose pabrėžia taiką 
ir draugiškumą tarp Ame
rikos ir Sovietų Rusijos, 
bet kaip tik užeina kalba 
apie Berlyną, jis tuoj reika
lauja, kad Amerika trauk
tųsi iš to miesto ir net gra-

Amerika Nemato 
Rusiškų Turistų

Tarp Amerikos ir Sovietų 
Rusijos eina “kultūrinis 
bendradarbiavimas,” iš ku
rio dar neaišku, kas dau
giau laimės šaltajame kare. 
Kartu eina ir pasikeitimas 
turistais, tik labai nelygiai. 
Pernai 5,000 amerikiečių 
lankė Sovietus, bet iš Sovie
tijos tik 100 turistų buvo at
vykę Amerikon, šiais me
tais apie 10,000 amerikiečių 
lankys Sovietiją, bet turistų 
iš Sovietų Amerikoje vis 

sina pavartoti jėgą, jei Va- nesimato. Ar jie pasirodys 
karų valstybės bandymų sužada? Tokį klausimą iškėlė 
Berlynu susisiekti 1 jiems pavogė tie patvarius Ma
tinės Vokietijc* PaiIKO ševikai, kurie jį nužudė,VĮ per 
valią ..*. Toi . dėjinio pagrindo pas jin*- Jis
Kozlov niekada nebuvo, o dabanf polį-
kalbėjime;, p*1 (nebepasigaminsi, nes I Lmeri-
prezidenias turejfcVjam pri-į k°»pie idėjas galvoti, wieSa' 
minti, kad Vakarų valsty- lim«aadoriam išsigėri 
bės Berlyne yra ne iš rusų

DIDELĖS TRAGEDIJOS VAIZDAS

I ... mcicrim, Gs^ nuo bėgių nuėjo prekin - 
dujas. Dujų tankai sprogo ir kadangi arti 

žmonių žuvo, daugiau ne šimtas sužeista.

u.-.’iiys. kuris vėžė labai nuodingas 
j poilsiautojų vietovė, taf keliolika

J

Kinų Komunistai Padės Spręsti
Berlyno Mausimą

Galima Laukti Naujos ‘Krizės’ Azijoje; Kinų Komunistai 
Padės Maskvai Išprašyti Vakarus ii Berlyno Lauk; 

Lėktuvų Susišaudymas Prie- Taiwano Pirmas 
Neramumų Ženklu Tolimuose Rytuose.

Saaro Kraštas Kinijos nacionalistai pra-
nesą, kad liepos 5 d. jų ka-GrįZO Vokietijon Yo lėktuvai kovėsi su kinų

--------- v. tkomunistų karo lėktuvais.
Liepos 5 d. nakčia Saaro 5 rusų gamybos kariški lėk- 

kraštas galutinai grįžo prie tuvai buvo numušti. Kinų
Vokietijos ir dabar yra poli
tiniai ir ūkio žvilgsniu Vo
kietijos dalis.

Po karo Saaro kraštas bu
vo atskirtas nuo Vokietija ir

nacionalistai sakosi neturė
ję aukų tose kautynėse, vy
kusiose netoli Matsu salų.

Kinų nacionalistai ako, 
kad dabar ir vėl tenka lau-

7

Prekybą Su 'Rusais Ar Kils Karas
Pekybą Su Rusais Karibų Juroje? i Prieš

Maskva Kovoja

—įjos nebėra. Lil 
Antros ir prisiminimai: 

informatorius man 
Vl dabar buvę anga- 
| karštai 'svarsto,

Sovietų 
siūlo Amen r 
bą tarp^ tų 
vilioja 
riel

Valstyl
apie prekybos plėtimą pasi
sakė tąip:

Prekybos varžymų panai
kinimas tarp Amerikos ir 
Sovietų išeitų į naudą tik So

tu seniai
preky- santyRai iar p kupos, ve- 

Siūlo ir necuelos, Kostarikos iš vie
nos pusės ir Dominikonų re- 
Įspublikee diktatūros iš Įti

ntas tos dabar yraliek įtempti, 
kad rimtai kalbama apie 
karą Karibų jūroje.

malonės, bet dėka savo gin
klų pergalei ir už teisę bū
ti Berlyne jie niekam nėra 
dėkingi, o rusai geriau atsi-. _
mintų, kiek vakariečių už-l įpclno “Laisvei” duos 
kariautos Vokietijos jie ga-i?®‘$limas į naują vietą, 
vo po karo ... 1°^ jei vajus bus sėkmin-

Berlyno klausimu tai yra ®erI po kurio laiko “Lai-
rusų aiški politika grasini- vėl “mufysis” į M . tarn abiem kraštu nmbmnm 
mais ir draugiškumo pareis- nlLa, nes nieks taZ genni", lllf5 
kim.is įnešti netikrumą į.^o kišenių, | >utĮstiprinti Sovietus,pa<fe-
Vakarų valstybių eiles. Pa-* °cašė peJ’J&alka bu-j g11?^ uotis, padėti
našiai kalbėjo ir Chruščio- v<^nutrai^\S2giptui nuo ^7® ^e.Itl^,uk^.J®1 k*da 
vas Maskvoie kai iis turėm buko, kada Nasseris na- P°Iltiniai skirtumai bus pa- 

SU Sueco kanai, « tada ateis laikas pa-
Nevv Yorko gubernatorių 1ir su Anglija galvoti apie prekybos santy-
Harrimanu. ‘ir Prancūzija, kartu susibi- M plėtimą.

Chruščiovas irgi siūlė sa- bliaudamas su Sovietų Dėl prekybos su rusais 
vo taikingumą ir draugišku- RusiJa ir imdamas iš jos ?aHg ka!b® JZ Kozlov, kaip 

ūkišką pagalbą ir ginklus.
Sovietų Rusija ir dabar 

lemia gen. Nasserį, nors 
tarp Maskvos ir Egipto pir
moji, karštoji meilė jau yra 
gerokai atvėsusi.

* parai
rusei; >vo p a t vartymą, 
1 veikia “savanorių pen- 

cija”, kuri prižiūri
• • • • . - - --4

ųvainuocg da 
rengimuose ir. net 
vietose. “Savanorių polici
ja” sudaro komsomolcai sa-

---------- --- Sovietų spauda
Trujillo turi 25,000 kariuo-' dabar praneša, kad jau tre- 
menės paruoštos karui, jis čias savanoris policininkas 

buvo užmuštas, kai vaka
ruškose bandė sutvarky ti

Dominikonų diktatorius vanori

buvo ekinominiai prijungta* yti naujų ‘susikirtimų prie 
prie Prancūzijos. Bet prais^toščių salų, kur jafl «- 
cūzai nesugebėjo patraukti j gokas laikas komunistą, ne
savo pusę daugumos Saaio bepuldinėjo nacionalistų, 
krašto gyventojų ir todėl su- Kinų nacionalistai sako, 
tiko kraštą grąžinai vokie-kad dabar kinų komunistai 
čiam. Jau du mėtau kaip Sa- |jau turi geresnių rusiškų 

kraštas politiniai yra Vo-ikaro lėktuvų, negu jie turė- 
kietijos dalis, o jdabar jis in jo Korėjos karo metu ir net 

‘ūkiškai yra Vokietijos dalis.
^Turtingos anglių kasyklos ir 

iieivkldidelės plieno jiejyklos -žy-

vėliau.
Formozos saloje kinų na

cionalistų lakūnai, kurie
misti sustiprina Vokietijos numušė penkius komunistų 

lėktuvus^ buvo pasitikti lyg 
sako,

ūkišką gyvenimą.
didvyriai.

ivo paait 
Lakūnai

ielams. Senelai gį«tų įr-Jyra sutelkęs -apie 60,000
*,a.1 gr?‘.clali P^jy*** ^pagalbinės valstiečių ka-

moj4 - pramones ma- rįU(>Inenės, menkai ginkluo-i neramuolius chuliganus.
pardą5’ U1tos, o dabar organizuoja1 Chuliganizmo bolševikų 
p pasidirbti. Kol tebera ; v,,..; J?v. pa?ir^!’. ,ie.D^ isvetimtaučių legioną, į kurį santvarkoje 
<£ neišspręsti politiniai ginčai “saVanorius” už

Indonezijoje Vėl kad jie laimėjo kautynes 
Diktatūros Vėjai «** *"**““? .Prieš0* įtik todėl, kad jie esą genau

T , .. ., . lišlavinti. Jie kovėsi Ameri-Indonezijos prezidentas bos Ižktuvais> ku.
Sukamo nutarė Įvest, savo rfe buv/naudojami Korėjos 
krašte “vadovaujamą de- J J
mokratiją”, arba tokią, ku
ri klausytų jo įsakymų. Tuo 
tikslu Sukamo jau seniai

tiek priviso, ^^jo pakeisti veikiančią

karo kautynėse.
Kinų nacionalistai sako,

kad kinų komunistai sukels 
didesnio masto kautynes

pi- kad policija viena su jais prie Kinijos pakraščių salų
iu-: nebesusitvarko. savanoriai __-lE___ b’ tuo būdu bandys prisidėtinigus iš įvairių kraštų, dau-.nebesusitvarko, savanoriai 

giausia ispanus. Su tais sve- policininkai jai eina į talką, 
timtaučiais Trujillo ruošia-{Rusijos žmonės savanorius 
si pulti Kubą, o gal ir kitus i policininkus jau - praminė

kurną, bet jeigu amerikie
čiai nesitrauks iš Berlyno, 
tai ir Chruščiovas grasina 
jėga.

Iš Maskvos pasisakymų 
už jėgą ir už draugystę, už 
taiką ir už Berlyno atėmi
mą aišku yra, kad rusai de
rybose dėl Berlyno bus ne
nuolaidūs ir todėl maža tė
ra vilties, kad Ženevoje už
sienių reikalų ministeriai 
galėtų žmoniškai susikalbė
ti ir prieiti prie šiek tiek pa
stovesnio sugyvenimo.

Kozlov čia atvyko atida
ryti Sovietų parodą New 
Yorke. Liepos gale į Mas
kvą panašiu tikslu vyksta 
viceprezidentas R. Nixon, 
kurs taip pat tarsis su ru
sų vadais visokiais klausi
mais ir papildys derybas 
Ženevoje.

A-Bomba Sacharoje?

Prancūzai rengiasi sprog
dinti atominę bombą Sa
charos dykumoje. Ghana 
prieš tai protestavo, bet joe 
protestą prancūzai atmetė, 
esą, Sachara yra prancūzų 
ir niekam neapeina, ka jie 
savo teritorijoj daro.

VĖL LAIMĖJO

Mtckey Wriz>t tt San 
Diezo, Calif., vii laimėjo 
moterų zoifo

. r —

kalbėjo ir Mikojanas. Rusai 
siūlo Amerikos kapitalis
tams “pelningus mainus”, 
bet kol kas mažai kas tuo 
įdomaujasi dėl politikos.

kraštus, kurie yra priešingi 
jo režimui.

Trujillo skundėsi Ameri
kos Valstybių Organizaci
jai, kad kaimynai rengiasi 
jį pulti, bet daug kas mano, 
kad Trujillo pats gali pra
dėti karo veiksmus.

Demokratų Vadas 
Bara Demokratus

Demokratų partijos naci
onalinio komiteto pirminin
kas Paul A. Butler sako, 
kad demokratų partijos va
dai kongrese veda per 
daug konservatyvę politiką 
ir daugelis demokratų at
stovų rūmuose ir net senate 
turės sunkumų vėl patekti 
į kongresą, arba turės ką 
nors daryti, kad demokratų 
programa kongrese būtų 
griežčiau atstovaujama.

Demokratų partijai kon
grese vadovauja pietinių 
valstijų vadai, kurie yra ar
timesni republikonams, ne
gu savo partijos liberalams.

Partijos pirmininkas P. 
Butler mano, kad jaunieji 
atstovai kitais metais bus) 
kovingai nusiteikę prieš sa
vo konservatyvius vadus ir 
bandys kongrese pravesti 
kraštui naudingus įstaty
mus.

ATIDARĖ PAMINKLĄ

Aiflijos kamlienė Elžbie
ta II atidaro paminklą prie 
iv. Iaaryno kanalo ant 
3.3000 pėdą užtvankos, e- 
sanėios ant Kanados lr A- 
merikov rubežiaaa.

geštapistais”, ir, matyt, ne
labai juos mėgsta.

Teismuose Įsigali 
Rasine Lygybė

Praeitą savaitę Beauforde, 
S. C. valstijoj du žmonės 
buvo nuteisti mirti už pana 
šius prasižengimus. Prisie
kusiųjų teismas, susidedan
tis vien tik iš baltųjų žmo
nių, pasmerkė baltą mariną, 
Fred J. Davis, 24 metų, mir
ti už išprievartavimą vienos 
negrės. Kitą dieną prisie 
kusiųjų teismas, susidedąs 
iš 6 baltųjų ir 6 negrų, pa
smerkė vieną negrą, Izrael 
Sharpe, 21 metų, mirti už 
bandymą išprivartauti vie
ną 24 metų amžiaus moterį.

Teisėjas J. Henry John
son abiem kaltininkams pa
skyrė mirties bausmę, kaip 
to reikalauja tos valstijos 
įstatymas.

Chruščiovas Lenkijoje
Sovietų Rusijos diktato

rius Chruščiov liepos 14 d. 
lankysis Varšuvoje. Laukia
ma, kad ta proga jis ir vėl 
gąsdins Vakarus dėl Berly
no ir reikalaus juos iš ten 
trauktis gerumu ar blogu
mu. Lenkai sako, Chruščiov 
juos nevizituoja, kaip buvo 
pažadėjęs padaryti len
kams lankantis Maskvoje.

tas tam buvo priešingas. 
Negalėdama^ gauti par

lamento pritarimą savo re
formai Sukamo parlamentą 
paleido ir paskelbė, kad jis 
grąžina kraštui 1945 metų 
konstituciją, kuri numato 
prezidentui labai plačią ga
lią. Kadangi prezidentas 
yra Sukamo, tai tokiu ap
linkiniu keliu jis pats save 
įkėlė į diktatoriaus vietą.

APĖICRI KREMLIŲ

HoridoK gubernatoriau 1^- 
roy Colliittt lankosi Mas
kvoje. Rusė vertėja jan 
aiškina Kremliaus įdomy
bes.

bandys prisidėti 
prie “Berlyno klausimo” iš
sprendimo Maskvai pagei
daujamoj dvasioje. . . .

Plieno Pramonės 
Derybos Vyksta

šį pirmadienį atsinaujino 
derybos tarp unijos ir darb
davių plieno pramonėj dėl 
naujos darbo sutarties. De
rybos eis sunkiai, nes kol 
kas darbdaviai nerodo di
delio noro susitarti su dar
bininkais dėl jų reikalavi
mų patenkinimo.

Darbdavių užsispyrimas 
paklupdyti plieno pramonės 
darbininkų uniją neranda 
nė visų darbdavių pritari
mo. Bet kaip darbdaviai de
rėsis po švenčių, parodys 
tik pačios derybos.

KOVA KERALOJE
Indijos valstijoj Keralo

je, kur valdo komunistai, 
opozicinės partijos nori pa
šalinti jau iki gyvo kaulo 
įgrisusią komunistų val
džią. Tam tikslūi opozicija 
naudoja streikus, atsisaky
mą mokėti mokesčius, val
džios įstaigų boikotą, pikie- 
tavimus. Komunistai ginasi 
be ceremonijų ir jau keli 
tūkstančiai žmonių paraga
vo komunistinių kalėjimų, o 
dar daugiau komunistinių 
lazdų.

Kova Keraloje yra bū
dinga komunistų valdžios 
alkiui. Jie ten gavo 35% 
balsų ir valdo su įniršimu
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rolė’ atsisveikino VEJAS IR KARALIENES SUONAS

26 d. Mahanoy, Pa., ”Saulė” išleido pasku* 
ir paskelbė, kad laikraštis daugiau nebeišeis.;

'ė” ėjo 70 su viršum metų. Ėjo visą laiką toje ’ 
ietoje, tuo pat vardu, tos pačios Bačkauskų šei* i

Veik visą savo amžių “Saulė” ėjo du kar-! 
tvaitę, tik pradžioje metus kitus ėjo kaip savai- • 

kraitis. ' j
nsveikinimo žodyje “Saulės” leidėjai nurodo, kad•

'nebegali išsiversti. Skaitytojų skaičius sumažėjo, dar' 
itantieji nebenori užsimokėti prenumeratos, laikraš-Į 
leidimas labai pabrango, todėl nebegalima suvesti'

,lų su galais.
‘‘Saulės” leidėjai pabrėžia, kad ir VISŲ kitų lietuviš

kų laikraščių padėtis yra sunki, ir jų visų laukia tas pats 
likimas, koks dabar ištiko “Saulę.” Dėl to pranašavimo 
netenga ginčytis. Tik galima pasakyti, kad visų laikraščių 
likimas priklauso nuo jų skaitytojų. Be skaitytojų laikraš
tis negali eiti. Todėl visi, kam rūpi lietuviškos spaudos il
gesnis išsilaikymas šiame krašte, turi dėti pastangas, kad,; 
kol čia dar yra lietuvių, tie lietuvai remtų savąją spaudą.; 
Mūsų čia vis dar yra daug, bet jei nesirūpinsime, tai ir 
skaitlingi dar būdami s.:' s spaudos nebeturėsime.

“Saulę“ leido B kų šeima. Pirmasis leidėjas 
buvo dalyvis 1863 metų sukilimo prieš rusus. Jis ir Ame
rikon atsivežė bendro likimo pajautimą tarp lietuvių ir 
lenkų tautų ir toje dvasioje stengėsi laikraštį leisti. Vė
liau laikraštis nuo politinio pasisakymo pradėjo susilai
kyti ir daugiausia tenkinosi informacijomis ir pasiskai
tymais lasvalaikiui praleisti. Laikraštis nematė net rei
kalo keisti rašybą ir pasiliko prie tokios, kokia buvo var
tojama “Auszros” laikais, o su laiku ir jo kalba pasidarė 
kai kuriems lietuviams sunkokai besuprantama. Taip 
pat r “Saulės” skaitytojai, kai paimdavo kitą kurį lie- 
tuyiscą laikraštį, pasijusdavo lyg skirtinga kalba laikraštį 
skaitytų. Kartą vienas mūsų skaitytojas užsakė “Keleivį** 
sava.dukteriai Vokietijoje, ku- ji gyveno kurį laiką su 
vyru. Duktė, kai pradėjo gauti “Keleiyį,” greit pasiskel
bė, kad ji nesuprantanti “Keleivio” kalbos, nes esanti 
įpratusi skaityti “Saulę.” »

i

■

Anglijęs karalienė Elzbieta II, atidariusi kartu su pre
zidentu Eisenhoweriu šv. Lauryno kanai*, lankėsi ir 
Slassena, N. Y„ kur buvo atidaryta graži aliuminė ar
ka, vaizduojanti Amerikos ir Kanados draugiškumą, 
čia matome karalienę, einančią su viceprezidentu Nix- 
onu, ją užpakaly Nixonienė, princas Philip ir gub. 
Rockefeller.

8-tas prisakymas ir atmintis

gir.di, { esą “profesionalai” 
politikai. Tokią išvadą pul

. ............... , . . . kininkas padarė “po , labai
Ėjimas savais keliais, ar gal genau pasakyti, stove- pernai Jnios polemikos” su 

jimas vietoje, su laiku “Saulę” išskyrė iš kitų mūsų laik-K-i—-
raščiu taroo. bet svarbesniems įvykiams 'iškilus “Saldė” 
sugebėdavo prabilti bendra mums visiems kalba ir at
stovauti bendrus mūsų tautos siekimus.

Nūn, “Saulė” jau mūsų išeivijos Istorijos dalis. Liū
dna, kad mūsų spaudos eilės retėja.

Pulk. K. Žuko knygoje, j jei nėra kokių nors papildo- 
kaip jai minėjau, yra pami-jmų įrodymų. O juo labiau 
nėti ‘^dviveidžiai”, kokiais, mesti dviveidiškumo kalti-

A P V
z Iv a i g a

i skaitytojų tarpe, kad gal 
iFuchsas iš viso jokių pas- 

Lietuvių bolševikų dva-.lapčių niekam neišdavė ir 
sios vadas Antanas Bimba'buvo kalinamas visai be 
kalba apie šnipus. Jis sako, reikalo

BIMBA IR ŠNIPAI

kad jeigu kas šnipinėja ži
nias Vakaruose ir surinktas 
žinias perduoda Sovietų 
Rusijos vyriausybei, tai tas 
yrą visai košer žmogus. Vi- 

kas

Kas savaite
(“Ramiose aplinkybėse*

jam “patarti”, kad “stovis” 
reikia “stiprinti”, juo la
biau, kad jie už įstatymą 
nemanė balsuoti. Visi tie 
samprotavimai verčia ma
nyti, kad šiame atsitikime j 
pulk. Žukas dar kartą IL . . c v. .
“Markso Erfurto Progra- KBaboja Vmc*
mą” pastudijavo. i Lietuviški bolševikai da-1 «vilnis” džiū-
< Savo knygoj pulk. Žukas bar užpuolė knaboti Senąi . dėl proVoka-
prisimena ir gruodžio 17 Vincą - Jaksty uz tai, kad gu vinc0 R^nio 
perversmą. Jis sako, kad jis savo žmoną Elzbietą pa- Tas laikraštis,
bolševizmo pavojus tuo me- laidojo su bažnytinėmis a- tikras CeRa organas Ameri- 
tu Lietuvai negrėsė ir per- peigomis. Jis paprašė pro- R . *. Rad v Raste_
versmininkai “bolševizaci- testonų kunigą, kad tas pa- išpažintį kalėjime
jos” baubą tyčia išpūtė, kad simelstų 15 minučių pne jo “ramiose aplinkybė-
savo blogą darbą pateisin- žmonos karsto. ' j koks
tų- I Bolševikai skaito, kad, nors banditai

Dėl kito perversmininkų Senam Vincui nederejo taip Joniką gu prū^a,
baubo — polonizacijos, daryti ir del to jį akėja, juog gerai apkuls, ištuštins 
pulk. Žukas nėra taip tik- špygomis bado ir pravar- j ki^es ir paskui privers

Jis SĮMHS* kad lenkams dziOJ a* ''ino<s
buvo leidžiama per daug i Senas Vincas, užuot at- tj „ Rad « banditu
«avq mokyklų steigti. Na, o sakęs, kad jo žmonos laido- Jir Xda jų sau-
kiek tų lenkiškų mokyklų tuves buvo jo asmeninis rei- kai kuriuos savo
Lietuvoje 1926 metų gale kalas, bando aiškintis, lyg jie skaito niek-
buvo? Jų buvo — 4.2%. ir įssisukmeja, kas bolsevi- ^.g ud • turė<!ime 
Lenkai seime iš 85 atstovų kams dar labiau duoda pa- teni’ istorija ” 
turėjo 4, taigi didesnį nuo- grindo jį puldinėti ir niekin-į Q ę-eigu ^iragtų « 
Minti, negu jie turėjo mo- ti- Uisves redakcija, jde- kurios Prūseikos ir
kykty . . . Pulk. Žukas kly-jusi R. er io ir . . Joniko išpažintį banditams
sta ir dėl lietuviškų mokyk- kampio ilgą terliojimą pnes d nešioti kaimy. 
lų Vilniaus krašte. 1926 Seną Vincą, tą jovalu lais- J * . ** .. į
metais lietuviai Vilnijoje tymą vadina “draugišku įs- ”g* fo^nos^tai ka-
S“1®*?.!aisvai “va? pėŠ,mu”žto, " Priteiks su Joniku 
mokyklas kurti, suvaržymai sve rašytų, jei ji ne drau- ^žiūeautu kain iie ta da- ir persekiojimai atėjo po to,!giškai^ o iš joties norėtų *™^dėlTastenio^- 
kai Lietuvoje buvo paskelb- duoti įspėjimą ? Gal taip, minties? *
ta kova prieš polonizaciją;kaip ji rašydavo apie Prū-i žurnalistai
ir, pavyzdžiui, tokioje seiką? 
“Liaudoje” lenkiškos mo
kykloj buvo naikinamos, o

nutyli pagrindinį dalyką. 
Būtent, kad maskoliškų 
tankų įsiveržimas į Lietuvą

Dominikonų respublikoj
jų vietoje kuriamos lietu-, ^ere.it? ,s?val% 1940’metalsbuvo banditiz*
riakos Tain atrodo antras kad I»verzehai } dik- metais ouvo Danaitiz-

žmonių toubS. i totoriaus Trujillo “viešpa- kun tarptautinėj poli-
Pulk Žukas sako kad tystę” buvo išskersti dikta- tikoj vadmama įmpenaliz- 

k’ Žukas sako, kad naiėeu Tu isi- 5nu- įsiveržimo į Lietuvą
del perversmo kaltas buvo Karo ? bolševiku čeką darė ka no-
ir Sleževičiaus vvriansvhės verzeIlM buvo tlk kelios de-, »oiseviKų ceKa aare, Ką no-įr biezeviqaus vynaiisyoes Q __ rėio. bet tik tokie neraliuoti

kad toli

nimą visai grupei 
pamato tikrai nėra.

Man pasiskaičius tą daly
ką kilo mintis, o kaip yra 
su pulk. K. Žuko atminti
mi? Ar ji nešlubuoja? Štai, 
skaitau toje pačioje atsimi
nimų knygoje, kad “dr. A- 
vižonis pagarsėjo Zarasų 
aps. kovoje su vietos gyven
tojų akių liga — tracho
ma”. Čia aiškiai atmintis 
sušlubavo, nes dr. Avižonis 
Zarasų apskrityje negyve
no, todėl negalėjo ten nė su 
trachoma kovoti. Taip pat 
metėsi į akis pulk. prisimi
nimas, kad jis būdamas Si
bire literatūros ratelyje na
grinėjęs “Karolį Marksą, y-

naaiški rėjo, bet tik tokie neraliuoti 
’ i-j s»~kaip Prūseika irldemokratu. Rei-vienu

kalas >
Pulk. rimukas savo kny

goje rašo, kad 1920 m. vė
lų rudenį pas jį (jis tada 
buvonunisteriu) atėję du 
soeft!d$nokratų atstovai, 
Požėla ir Bielinis, ir pataię 
jam pagriežtinti Lietuvoje 
karo stovį. Pulk. Žukas sa
kosi nustebęs, kad tokį pa
siūlymą daro socialdemo
kratai, nors pasiūlymas bu

vęs “visai realus”. Gavęs to
lį patarimą, ministeris įša
lę, ? viceministeriui paruošti

‘apsileidimas”, nors galėjo

Toliau Bimba sako, kad reikalingą įstatymo projek 
už “panašų primetimą” du kurį valdančioji koalici

kitaip yra,:.jeigu 
nors rankioja žinias Sovie- 
tų Sąjurtgoje fr jas perduo-Iriuos jiš išdavi rusaite A<
da į Vakarus.

Štai kaip Antanas Bimba
nekaltai nupasakoja apie 
šnipo dr. Klaus Fuchso žyg
darbius. Jis “Laisvėje”, 
(birželio 26) rašo:

oridurti. kaJA Įuo namu va- 
įies labai Įsunku yra apsi-veržėm 
saugoti. Pulkininkas kalti- . .. 
na ir per daug “laisvės” da- 1 
vimą žmonėms ir tautą lygi- Js . 
na prie ja'uno kumeliuko.
Viskas tas girdėta ir visai . 
neįtikina. }

Tiesa buvo, kaip pastebi 
ir pulk. Žukas, kad social
demokratų ir liaudininkų 
koalicija buvo priėjusi priej 
suaižėjimo: ji arba turėje 
persitvarkyti, arba liaudj 
ninkai būtų sudarę koalic

Kel

pač jo ‘Erfurto programą’”, ją su krikščionimis dem
Žinoma, tokio dalyko nei 

pulk. Žukas nei kas kitas 
negalėjo daryti, nes K. 
Marksas tokio veikalo vi-

“jauni tėvai” Rosenbergai >>a. dicĮele ,ba1^ dauguma 
buvo sudeginti elektros kė- jseimft prizmė. Tik social- 
dėje. Bimba žino, kad dr. idemokratai balsavę ir kal- 
Fuchs teisme prisipažino ir/^JS prieš.
nurodė asmenis, per ku-| Sa™ tu0Į ^i^i^ĮJ^faišfciąi atmintis ątelufeayp.

saite Paskelbęs į Raj ūmiose savo IfcĮygos
menkos karo paslaptis. Dėl «/Pen atsiliepė vi€tose pulk. stačiai sako
Fuchso išsiplepėjimo Ro- ®relinis^ ir pulkininko 
senbergai buvo suimti ir tvirtinimą užginčijo, esą so-
nuteisti. Bet Bimba lyg ir 
abejoja ir pakiša skaityto
jams mintį, kad Rosenber
gai buvo sudeginti todėl,

cialdemokratai tokio pata
rimo ministeriui nedavę ir 
neturėję jokio pamato duo
ti. Ta polemika spaudoje ir

kratais,'dėl ko derybos 
tų partijų jau* buvo v< 
mos. Dėl tos priežasties 
būt ir ministerių ‘ pirminin-

kas 
kruvinos 

Diktat 
da apsidi

Byguuua pnw»-

aplinky- 
/iln^ję” ra- 

'tte pSts cha- 
Kcėninter- 

Jlo no kviečiamas atvykti į Ma- 
jjjų'skvą pasiaiškinti dėl savo 
įg. ‘nukrypimų ir kryptelėjimų* 
tų'nuo partinės linijos, griežtai 

atsisakė ten vykti, kad jį 
čeką ten neiškvostų taip, 
kad iš Leono būtų tik išrū
gos palikusios. O dabar tas 

į bailys ir škurninkas kalba 
apie “ramias aplinkybes” 
čekistų kalėjime.

L
»- Kozlovas ir Ko.

sai nėra parašte, Čia j“* .ninkais, bet jSKosi

“Londone iš kalėjimo išėjo 

įžymusis mokslininkas Julius“* .

Fuchs. Jis buvo uždarytas de- tėvai 
vynerius metus ir pusę. Buvo! Vadinasi, šnipinėti Ame-
“Dr. Fuchs buvo nuteistas ir r^k?S 

įkalintas būk tei už tei kad paslaptis yra Okei, jei rusai 
jis Sovietams išdavęs ; tas paslaptis gauna. Bet 
ni“%sek.retus\ kaip yra su šnipais, kurie
pas mus anais metais buvo e- šnipinėja ai * tik tariamai 
lektros kėdėje sudeginti visai šnipinėja Sovietų Sąjungos 
jauni tėvai Julius ir Ethei Ro paslaptis ir jas perduoda ar

“Inkvizicijos laikais katalikų įtariamai perduoda Vaka- 
bažnyčia už mokslo ‘sekretu’ rams?
skelbimą mokslininkus ant lau-j Geriau tokio klausimo ir
žo degino, šiandien uz tų sek-__ , ...
retų’ pasidalijima su kitais nekelkime. A. Bimba tiek 
žmonėmis (jei toks pasidaliji- yra plūdęs amerikoniškus 
mas iš tiesų buvo atliktas) šnipus, kurie tykoja 1Š- 
mokslininkai sodinami kalėji-

man bei deginami elektros kė- , SOVietiskas paslaptis,
dėje. Argi galėjo kas tikėti, kad kad ir paskutinis “Laisvės” 
mes savo akimis tokius prajo- skaitytojas jau, tur būt, Ži-
šimtmetvie ’̂™16 dvidešimtame no, jog sovietiškų paslapčių 
un«n«yje. j . nevalia. Galima tik a-

Kad dr. Fuchs, prisiekęs merikoniškas paslaptis vog- 
paslaptį ir sužinojęs apie ti rusų naudai, bet nevalia
Amerikos ir Anglijos ato- vogti rusišku paslapčių A* 
minės paslaptis, jas išdavė menkos naudai 
RiBijos diktatoriams, Bim-i Komunistas Bimba išpa- 
bai tai yra tik moksliškų žįsta senųjų afrikiečių mo* 
paslapčių “pasidalijimas”, raIę, kuri sako: “Jei aš pa- 
jeigu, girdi, toks iš viso bu-.vogsiu savo kaimyno žino
vo. Taigi, Bimba dar nori ną, tai bus labai geras daik- 

Jtas, bet jeigu katinynM pa-

kad jie buvo “visai jauni įtikinusi pulk. K. Žuką, kad
‘proffesionalai politikai 

daugiausia yra dviveidžiai: 
vienas veidas jų pačių, 
žmoniškas, natūralus, kitas 
gi — partinis ir gerokai dir
btinis”.

Tenka atkreipti skaityto
jų dėmesį į pulk. Žuko grei
tą apibendrinimą. Kilo gin
čas dėl vieno praeities įvy
kio, tuoj iš to išvada, kad 
veik visi politikai turi po du 
veidu. Toks apibendrinimas 
niekuo negali būti pateisi-

“neatsimenu” .. . Vadinasi, 
savo atminties neklaidingu
mu nesigiria.

Girdėjau, kad ir kiti 
nemažai kitų pulk. atmin
ties šlubavimų yra pastebė
ję jo knygoje. *

Jei kas neveda dienyno ir 
įvykių neužrašinėja, kol jie 
švieži galvoje, tas lengvai 
padaro klaidą remdamies 
vien tik savo atmintimi.

Tą pasakius dar galima 
būtų pridėti, kad tokiu sa
vo atsiminimu pulk. Žukas 
pats sau išduoda nekokį 
liudijimą. Juk jei reikalas 
šleisti įstatymą apie karo 
stovio sustiprinimą buvo 
‘visai realus”, tai jo parei

pjanešė apiė perversmą, ap
sirengė ir ant lovos atsisė
dęs laukė, kol perversmi
ninkai ateis ir išvers jo buto 
duris. Kitokiame atsitikime 
jis būtų pasidairęs, į kokią 
kariuomenės dalį vykti ap
saugos ieškoti. Perversmi
ninkai žinojo koalicijos ne
galavimą ir savo niekšiš
kam žygiui tą negalavimą 
panaudojo.

Pulk. K. Žukas savo kny
goje labai trumpai užsime
na, kaip perversmininkai 
šeimininkavo Lietuvoje, ka
da “Vardan Dievo Visaga-

(Nukc)ta j 7-ą pusi.)

vengiąs įsiveržėilių iš Ku
bos ir skundžiasi Amerikos

Po Ameriką važinėjasi F. 
Kožlov, vienas iš Sovietų 
“kolektyvinės vadovybės”

valstybių organizacijai, kad zvėnnčiaus vadų. Jis atlie- 
ji pridabotų Kubą ir kitus misiją, kaip ir
to diktatoriaus priešus.

Ką Amerikos valstybių
organizacija darys ar neda
rys, dar nėra aišku ir Do-

A. Mikojanas. Išsišiepęs, 
lyg tas piršlys, ponas Koz
lovas rodo Amerikai Sovie
tų draugiškumą, jis kalba

sukelti abejonių “Laisvės” j

namas. Juk ir teisme, jei du ,*!Vy,0 P881®*??4* *r
Ttnnnae noVn l aukti patarimo” iš opozici-žmonės sako vienas “taip”, į PatanTno; iš opoaci- 
o antras “ne”, teisėjas’J?81,l8tat}7n? .st.1fn’?tl‘ ^°"
sprendimo negali išnešti, S,a!demokratai4 .lS vl®° n?^;
L________ kada nebuvo “karo stovio”
vogs mano žmoną, tai bus gerbėjai ir skaitė, kad žmo- 
visiškai negerai”. Ar Bimba nės gali gyventi ir be tokio 
žmonas vagia, mes nežino-1 ‘stovio”, tai koks jiems rei- 
me, bet karo paslapčių vo-'kalas būtų buvęs Mušti de
gimo reikale jis vis dar te-1 egaciją pas nesavo partijos 
beklajoja po Afrikos džiun- ministerį ir jam duoti pata- 
gles ir laikosi senųjų bus- rimą karo stovį stiprinti? 
menų moralės. į Be to, jei jie tikrai būtų

Kada nors sužinosime, ar skaitę reikalinga tą daryti, 
Bimba taip tikrai mano, ar jie juk visada galėjo pasi- 
tokias “idėjas” skelbia “dėl įkalbėti su savo partijos 
idėjos” ir už dolerį. Jžmogumi majoru Byla ir

friends
malonu turėti. Nenut
rauk au jais ryšių tik 
todėl, kad jie ar Jūs iš- 
sikėlet. Pašaukit juos, 
sužinokit, kaip jie gy
vena, pasakykit, kaip 
Jums aekaai.

minikonų šalies valdovas ?r v^s Pakartoja,
kad įs Berlyno Vakarai tu
rės kraustytis velniop. Kad 
jo šypsenos nebūtų tokios 
tuščios ir grasinimai dėl 
Berlyno taip akių nebadytų, 
Frolis Kozlov kalba apie 
didelius pelnus, kokius ka
pitalistai turėtų iš prekybos 
su Sovietų Rusija. Argi už 
žadamus riebius pelnus ka
pitalistai nesutiktų išduoti 
porą milionų vokiečių vaka
riniame Berlyne? Nuo ku
rio laiko pelnai (žadami) 
nebeperka sąžinių?

Ką Frolis laimės čia sa
vo plačiomis šypsenomis ir 
pažadais riebių pelnų, paro
dys greit atnaujinamos Že
nevos derybos. Mikojanas 
žadėjo, Kozlov žada, žadės 
lr Gromyko ir jeigu nei pa
žadai, nei grasinimai nieko 
negelbės, tai bolševizmo pa- 
žvalga į kapitalistus, kaip 
į pelno ištroškusius ir už 
pelnus sąžinėmis prekiau
jančius niekšus, pasirodys 
vėju pamušta. Berlyno rusai 
žūt būt nori. Ar gaus?

tuo nelabai atsideda. Jis 
ginkluojasi, samdo “sava
norius” Europoje ir ko gera 
gali dar pats sumanyti iš
kelti savo karo jėgas Kubo
je. Jei jis tą padarytų, tai 
drumsta nuotaika Karibų 
jūroje greit virstų kruvinu 
karu.

Kainos pigesnės po 
6 vak. ir sekmadienį
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NAUJO BROOKLYNE
Angariečio klubas suaižejo reikėtų paskelbti visus An- 

„ . . . ... . Igariečio plūdimus ir prieš
Seniai berašiau, apie Kapsuką, iš kurio bolševi- 

Angariecio klubą , kurpėj Lietuvoje nulipdė savo 
aisvieciai seniai jau norėjo dideU vad _ ^^0 
kaiit nors “nutrinti nuo ze-'jc vardu Marijampolės mie- 
mes paviršiaus , bet nejs- <tą, davė jo vardą Vilniaus 
tenge, o dabar tas klubas unįVersitetui, stato jam pa-
įr be laisviecių pastangų su- 'jankius
S iZarieao'^abi!! KaPs“kui “ 
litacija” Maskvoje. Jei An- S^kaT LMuvojf te 
garietis vėl geras, tai jis ne- . tebuvo profesorių

niskiains opozicionieriams,, l. Girą dėstyti
kūne uz Aleksos - Anganę- istU(įentams nteratūrą. Tuo
čio buvo užsikabinę tik iš

BRIDGEPORT, CONN.

zo Liubinsko vestuvių iš
kilmėse.

Jų vestuvių puota buvo 
Lietuvių Auditorijoje. Sve
čių buvo per 200, kaikurie 
jų buvo atvykę net iš Kana
dos, Bostono ir Nevv Yorko.

Buvo tame pakyly įpras
tų dalykų: gardžiai pasivai
šinta, pašokta, jaunieji ga 
v
(buvo jų ir iš Lietuvos) ir 
dovanų ir tt Bet kai ką pa
mačiau čia pirmą kartą.

Nebuvau matęs, kaip jau
najai, pamergių apsuptai, j 
puotos galą, prieš vestuvi

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Bridgeporto kolonija Kriaučiūno statyta kleboni

ja buvo tiek tvirta, kad ga-
Kadangi gyvenu Chica-'jėjo laikyti dar 50 metų. 

gos šiaurėje, tai vieną gra-lpet Urba tuojau seną kle- 
žią sekmadienio popietę nu-poniją nugriovė, ir užtrau- 
taiiau nuvažiuoti į Bridge- kęs net $200,000.00 dolerių 
porto koloniją pas savo se-skolą, pastatė ne kleboniją, 

o daug gražių sveikinimų j ną draugą Petrą Naujokai-j bet tiesiog milijonieriskus
. .... • ■■ t.-.x----- \ --tį. Nutarta, padaryta: apie rūmus. Tačiau šiam klebo-

1 vai. po pietų sėdau j auto-nuj neilgai teko klebonauti 
busą ir po valandos atsidū- šioje parapijoje. Jis mi
riau Bridgeporte. !rė 1958 m. vasario 15 d.

Mąno draugas Petras Prelatui B. Urbai mirus,
Naujokaitis manęs nelaukė,'pO kelių menesių buvo at- 

nio torto dalinimą, nuima 'todėl netikėtas atsilanky-keltas iš Dievo Apveizdos

1__ 1 __j__ - pat metu ir L. Gira parašėbėdos, kad nors vardo pasi- 1 . ._  1 „j

k r • „ “,4

Teko sueiti su keliais bu-IiudijilnOt ^1 tikru 
vusiais anganetiniais.JUau-!gtU(Įentu į universitetą jsto- mas jis buvo aktyvus kovo- 
siau, kaip dabar jie žiūri į negalėjo. Gavęs prašymą, tojas prieš caro valdžią. At- 
įvykius po jų vado garbės uniVersitetas nebekvietė L. vykęs Amerikon, jis visą 
atstatymo. Is vieno gavau (jįros profesoriauti, o L. Gi- savo gyvenimą dalyvavo

sulaukęs 82 metu amžiaus. 
Velionis Juozas buvo su
valkietis. Dar jaunas būda-

atsakymą kuriam spaudoje ra nutarė, kad jam per ma- 
tikrai nebus vietos. Prasmė ža gafbė studentauti.. . 
ta kad užmuštą ar nukan-| K Į[ ne jo

gimnazijos, bet da-įo. Tą^e senesnės Ameri- 
po aukos paskerdimo ir su bar . vardu universitetas kos lietuvių kartos turėjo
valgymo “gina”, girdi, ge- ...... , -- __ „nn: k,„ n
ra mėsa buvo. Bet kad taip
darytų šalis, kuri save vadi
na “socialistine”, to jis ne

lietuvių veikloje, ir nebuvo 
svarbesnio lietuvių sąjū
džio, kuriame jis nedalyva-

pakrikštytas. Štai ką reiš- plačią pažintį ir už tai buvo 
kia mokslišką galvą turėti! i vadinamas “Dėdė Ambra-

Angarietiškų brooklyniš- ziejus”.
Gyvendamas Brooklynecalis suprasti juo labiau. kil* man ^ila‘ klu< ^’ena.a?asgaijs suprasti, juo labiau, ... .davo tartto_ote..na buvo laikraščio “Vieny

kad už Angariečio ir dau
gybės kitų visai nekaltų 
žmonių mirtį atsakingieji 
žmonės visiškai nebuvo nu
bausti. Aukas “rehabilita- 
vo”, bet budelius 
vietose . . .

venmą ir pnjuosia priejuos
tę. Jaunoji, atidavusi vėli
mą pirmajai pamergei, me
ta per galvą savo gėlių 
puokštę, o pamergės ją gau
do ir . . . kuri pagauna, ta, 
sako, pirmoji ištekės. Šį

Sveikiname naujavedžiu* kartą tą puokštę pagavo ne-
Siunčiame daug sinkėji- senai dantų gydytojos dip- 

mų senai Keleivio skaityto- lomą gavusi Nijolė šalkau- 
jai Rozalijai Shuipis iš Bru- skaitė. Stebėjau, kaip ji 
klyno ir Maiklui Beiliui iš;džiaugsmingai šypsojosi, 
.Trumbull, Conn., kurie bir- j spausdama tą puokštę savo 
iželio 27 d. susituokė ir ap-, rankose.
sigyveno gražiame jaunojo; Antras’ dalykas, . kuns 
ūkyje. ' į man buvo naujas, tai dide-

Ilgai ir laimingai gyventi • hs studentijos būrys, kuris

belį, sueidavo karčiamoje, J1® ....... , ,
pakritikuodavo savo vadus Į administratorius, ak- 
ir viską pridengdavo nužu-,V\ki veikė Sandaros Juo
dytojo vado Angariečio 'P0^’ Tėvynės Mylėtojų Dr- 
vardu. Dabar liūdna, vadą J°J» ir kitose draugijose.

- - - Velionis Juozas per kelisnems navoje fae nalvs bol- paiiRo i r~ °.- ~ .sevikai, kūne jį nužudė, į-
Vienas iš buvusių anga-lS"'? W j“?®

!.«ni„ i, J-^€.,.(’»«ka<Ja.neb<Įvo, o dabar jo
nebepasigaminsi, nes per 
vėlu apie idėjas galvoti, ka

rietinių aiškino, kad 'dabar 
Bimbai ir Miz'arai su Prū
seika gyvenimas pasidarys 
mažiau malonus. Juk Anga- 
rietis juos yra tiek peikęs ir 
niekinęs, kad jiems buvo

desėtkus metų turėjo nuosa
vą biznį 168 Grand St 
Brooklyne, pardavinėjo lai
vakortes, tarpininkavo pini
gus siunčiant į Lietuvą ir

da ir padoriam išsigėrimuf kitas valstybes. Lietuvos
kompanijos nebėra. Li;o 
skeveldros ir prisiminimai.

tikra ramybė, kada Stalinas'“?"0,. man
Angarieti kažkur “užkana Sake’ kad dabar buVę anga' 
natrio” LbaiS AngarieS l ietinia^ karštai 'svareto’ 
viilįeiistaTif Ancarielokiek pc,n° duos
raštu žmonės ir vėl sužinos perSlkėhmas * nauJ* vietą*
kokie menki padarėliai yra įj po kurio laiko “Lai- 
Bimba, parašęs “medžiagą h. ,.muf j nau_ 
įstonjat , bet ne įstotąją, |j vieta nes ! ne.
arba Mirara, tas neaptesy-, jIdį klšeni teks
tas pacifistas, kuris apie vajak p^penRių tak- 
marksistmę pažiūrą , karo
ktawmr netun ne mažiau- tu0 p,.,
mojaupr^uno .r,-bendra., y-te,^ ufel 
ra tik nesusipratimas revo-iki 
hucionienų eilese... Tokios |kanįju m<^ vajaus
kntikM Bimba ir Mtzara y-'dešimčiai tūkstančių 
ra girdėję tiek, kad jiems kelti”
Angariečio dingimas buvo Nebuvėli!
tikras poilsis!

Žinoma, taip blogai ne
bus nei Bimbai, nei Miza- 
rai. Jie Maskvai reikalingi, 
todėl apie juos Angariečio 
nuomonė nebus skelbiama,

Mirė “Dėdė” Juozas 
Ambraziejus

linki
Ona ir Kazimieras 

Chirvinskai
KONSULATO IEŠKOMI

Bal tru Salvė - 2iužnienė. Juzė, ir 
Baltrušaitė - Sedauskienė, O- 
na, dukterys Leono, iš Varsė 
džiu k., Kaltinėnų vai.
Barzda, Feliksas, Jonas ir Ka-

pokyly dalyvavo. Mat, jau
nieji ką tik baigę Illinois 
universitetą: jaunasis gavo 
elektrotechnikos, o jaunoji 
bakteriologijos mokslų ba
kalauro diplomus, todė^ su
prantama, kad ir jų vesta- 
viniame pokyly turėjo dal^ 
vauti nemažai jų mokslos

su-

Birželio 25 d. mirė Juo
zas Ambraziejus. Mirties 

o apie visų Angariečio raštų priežastis, galima sakyti, 
skelbimą niekas ir Lietuvo- buvo nuovargis gyvenimo 
je rimtai negalvoja. Juk:kelyje, nes velionis buvo

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daio;
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;
Eieras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tezas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su graštalu puvefkubla.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai, v 
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zimieras, retro »«nu? 
biškio, Rokiškio apsk.

mas buvo abiem labai ma- parap. kun. Antanas Mar
tenus. Perbėgę dabartinius tinkus. 
pasaulinius įvykius, ypač 
Genevos konferencijos ne
sėkmingą eigą, nukrypome klebonas? 
į vietinius lietuvių visuome-Į —o štai kokius. Pirmiau- 
nės reikalus. į šiai įvedė kas pirmadienį

—Na, — sakau, — Pet-Bingo žaidimus, ir tuo bai- 
rai, čia pas jus šv. Jurgio’šiai vargina parapijos ko- 
parapijosbažnyčioje yra ne-'mitetus ir dosnius parapi- 
gerai. Aną sykį skaičiau Į jonus. Be to, mūsų jaunimą 
Keleivyje, kad šios apylin-'puikiai išmokina gemble- 
kės kunigai gėdinasi lietu- 'rioti. Smuklėse yra užginta 
viškai kalbėti su jaunimu ir igemblerteti, o įvairios baž- 
ypač nenori pamokslus lie- nycios sykiu ir mūsų bažny

čia didesnei Dievo garbei 
leidžia lošti iš pinigų.

Be to, tebetęsia dvejus 
rinkimus per mišias. Pereina 
kunigai su krepšiu rinkdami 
pinigus, o po jų seka para
pijos komitetai vėl su kita 
dėže, ir ragina, kad žmonės 
dėtų. Kai kas sako, kad tas 
antras rinkimas pinigų ei
na, tur būti, klebono nau
jam automobiliui pirkti.

—Zinai, Jonai, aš nese
nai buvau nuėjęs į airių Šv. 
Dovydo bažnyčią 32nd ir 
Emerald Avė. Jie tik vieną 
sykį per mišias terenka pi
nigus. O jau tie mūsų kuni
gai baisiai išalkę tų pinigų.

—Kokius pagerinimus
parapijoje įvedė naujasis

tuvių, kalba sakyti?
--Mano senas drauge, ką

tu skaitei Keleivyje parašy
tą Seno Dypuko ir kitų, 
tai tik menka dalelė to vi
so, kas čia pas mus darosi.

—Nu gi, — sakau, — sa
kyk, mielas, kas čia dedasi 
šioje, kadaise buvusioje lie
tuvybės tvirtovėje.

—Gerai, — sako Petras
draugų ir draugių. Ir tikrai i^aujokaitis, — pradėsiu 

ii^o senesnių laikų. Gal pri
simeni, šią šv. Jurgio para
piją sutvėrė,' ir išaugino

]U buvo apie pusę šimto 
gSSSUST'MK Matjo-ijie ir pokylio nuotaiką lė- 
siaus s., is Talkiškių k.. Paeže- mė: pinnieji šoko, pirmieji 
rių vai., Vilkaviškio apsk. dainavo savo studentiškas 
Dambrauskienė, Konstantina.
ir brolis Doveika, Stanislovas, 
kilę iš Raseinių apsk.

ir sesuo
- - . • j _ i Dambrauskienė, Konstantina,py velionis energingai dar- kiI? iš Raseinių apsk. 

bavosi organizuodama:- !■" ‘

Nepriklausomybės lai kotar- ^±?,d^slov“A

a-
merikiečių lietuvių eskursi- 
jas į Lietuvą.

Vėliau vertėsi nekilnoja
mojo • turto pirkimo- 
pardavimo tarpninkavimu.

Prieš kelerius metus svei
katai susilpnėjus, velionis 
pasitraukė iš biznio ir buvo 
šeimos stropioj priežiūroje.

Asmeniniuose pasikalbė
jimuose velionis Juųzas da 
žnai neigiamai j 
vo dėl g’ėlių prie

kun. Kriaučiūnas. Jis su se
nų lietuvių patriotų pagalba 
pastatė gražią gotikos sti
liaus bažnyčią, ir gražią tri-

. jų aukštų mokyklą, čia lie- Išrodo, kad jiems nesvarbu,
giausi, kad turime gražaus Įuvjaį per sumą giedodavo1 ar žmonės meldžiasi ar ne, 

Šv. Dieve, Šv. Macnus, ir vi-bile tik pinigų jiems gerai 
si bažnyčia ūždavo, kai su duotų. Ne tik mūsų-parapi- 
vargonais užtraukdavo Pul-Įjoję, bet ir kitose lietuvių 
kim ant kelių giesmę. Bu-[parapijose lietuviai Romos

ir kitas dainas. O jų jie be
moką daug ir sugeba gra
žiai dainuoti.

I juos žiurėjau ir džiau-
Erlic-kaitė, Marė ir Ona, iš Vie
kšnių. ............ jaunimo, kuris galės sene-
Ijrnatavičiene - Lukosuinaite. snjuosįus pavaduoti. Tik
vičius, Jurgis, sūnūs Algiman- kad jis baigęs mokslus ne

paskęstų asmeniniuosetas ir Rimgaudas 
Janulis, Jonas, iš Viekšnių. 
Jonunienė. Elzbieta, Juozo d., 
gyvenusi Kaune.
Juočeraitė, Marytė ir Stasė, iš 
Viekšnių.
Kalinskis, Juozas, gimęs 191S 
m. Graužų k., Tauragės apsk. 
Kasperavičius, Povilas, Povilo 
s„ iš Mažeikių.
Lazdaįuskajtė - Jokubaitienė. O- 

"Ina, faadoriaUs duktė, gyveno
Argentlhpj^ - ‘-'į?? ;

rei-
kaluost, kad tik įsijungtų į 
mūsų visuomeninių darbų 
tą ar kitą frontą ir jį stip
riai laikytų!

Jaunieji savo bendro gy
venimo pirmąsias dienas 
praleido kelionėje aplink 
Michigan ežerą. Liepos 6 d. 
inž. Juozas Liubinskas prą-

karstd, bet aplankęs velionį F^jįka8» Mikas’ s>’vcn?s dėjo dh bti sąvo specialybės
gulintį karate Stephen Aro- 
miskio koplyčioje, 423 Me
tropolitan Avė., Broookly- 
ne, pastebėjau net 15 vaini
kų gėlių, šeimos narių, gi
minių bei draugų sudėtų.

Velionis Juozas buvo lai
svamanis, bet palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis St 
Charles kapinėse.

Liko liūdinčios žmona ir 
3 jau savas šeimas sutaru
sios dukterys.

Juozai, ilsėkis ramiai lai
svos Amerkos žemėje, o Ta
vo likusiems šeimos na
riams reiškiu gilią užuojau
tą.
Mirė Juozas Zeidat

Kaune.
Mickus, Domas, Antano ir Ma
rijos sūnus, iš Gumotlaukio k.. 
Žarėnų v., Telšių apsk.
Mockus, Juozas, Igno sūnus. 
Petraitis, Jonas, kilęs iš Šiau
lių apsk.
Rukšėnas, Jonas, buvęs Hanau, 
išvykęs bene Austrail.ion. 
Rukštelė. Bonifacas, iš Grybiš- 
kių k., Salako vai., Zarasų apsk. 
Samuolis, Juozas. Kazio sūnus

darbą didelėj Stewart War- 
ner elektronikų firmoje.

2-tis

ALT Vykdomasis Komi
tetas liepos 4—8 dienomis 
lankėsi Washington, D. C.,

, , , , . ,. tikslu išsiaiškinti ir pasitei-
Imi y ’ “ ~ apie pavergtos Lietu-

vos laisvinimo klausimą, iy- 
šium su tarptautiniais įvy
kiais ir keturių užsienių rei
kalų ministerių knoferenci- 
jos klausimais Ženevoje, 
kiek jie liečia pavergtąją 
Lietuvą. Dabar mes ypatin
gai turime budėti ir visur 
aktingai priminti pavergtą
ją Lietuvą.

vo malonu klausytis ir ro
dėsi, kad visi lietuviai ben
drai prisideda prie Dievo

kunigai tiesiog iš kailio ne
riasi, kad tik naujas bažny
čias, klebonijas, bei vienuo-

garbininmo. Bet, žifirėk, [lynams rūmus pastatytų, 
kas atsitiko, kai a. a. Kriau- Nei airių, nei kitų tautų Ro-

mos kunigai tiek daug -savo 
parapijonus nekankina *sti 
tomis jnnigų rinkliavomis

čiūnas mirė. Mums iš Dievo 
Apvaizdos parapijos klebo
nu atkėlė kun. Mykolą 
Krušą. Iš sykio viskas ėjo [kaip mūsų lietuviai. Sakyk, 
po senovei, bet kai kun. Jonai, kodėl jie taip daro?

Birželio 27 d. Kings 
County ligoninėje mirė 
Brooklyne plačiai žinomas 
buvęs biznierius, restaura- 
no ir baro 411 Grand St. 
savininkas J. Zeidat, sulau
kęs 68 metus amžiaus.

Liko žmona Ona, sūnus 
Juozas, marti ir anūkai. Ve
lionio Juozo kūnas palaido
tas liepos 1 d. Brocktone, 
Mass., kur velionis su šei
ma yra seniau gyvenęs.

apsk
Sedauskienė - Baltrušaitė. Ona. 
ir žiužnienė - Baltrušaitė. Ju
zė, Leono dukterys, iš Varsėd
žių k„ Kaltinėnų vai. 
Sragauskas, Jonas, iš Lietuvos 
išvykęs 1944 m.
Venskienė, Julė. iš Juodaičių 
k., Pakalnio v.. Raseinių apsk. 
Verbyla, Antanas, Jurgio s., gi
męs Punsko parap., gyvenęs 
Kingstone.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji malniai prašomi aisi- 
liepti:
C«M«hte General of Lithnania 

41 West bžod Street 
New York 24, N. Y.

CHICAGO, ILL.

Gražios vestuvės
Birželio mėnesį Amerikoj 

yra daugiausia jungtuvių.

Dariaus-Girėno skridimo 
į Lietuvą ir jų žuvimo 26 
metų sukaktis bus iškilmin
gai šiais metais paminėta 
Chicagoje prie žuvusiųjų 
paminklo Marųuette Parke. 
Tuo reikalu rūpinasi speci
alus komitetas su Dariaus- 
-Girėno legiono postu. Kal-

Tą mėnesį bene daugiausia bės Minnesotos senatorius 
E. McCarthy. Iškilmės pra 
ridės 3 vai. p. p. nuo Cali

ir Chicagos lietuvių sukuria 
naujas šeimas. Daug jų bu- 

Ilsėkis ramiai, Juozai, o vo ir praėjusį birželį. Birže-
likusiai tavo šeimai reiškiu |Iio 20 d. man teko dalyvau- 
užuojautą. Kazys Žemaitis Iti Dailos Stanaityje ir Juo-

fornia Avė. ir 71-os gatvės. 
Chicagiečiai ypač kviečiami 
gausiai dalyvauti

Knisas užsigeidė tapti pra
lotu, tai kaž koks arkivys
kupo pagalbininkas primi
nęs jam, kad jo parapijos 
žmonės nemoką nei Tėve 
Mūsų, nei Tikiu į Dievą Tė
vą kalbėti. Tas arkivysku
po štabo narys patyręs, kad 
vyskupui liepus kalbėti po
terius vaikų dirmavonės 
metu, visa bažnyčia tylėju
si. Klebonas neturėjo drą
sos tam pralotai paaiškinti, 
kad jo parapijonai visi ge
rai moka kalbėti tas mal
das lietuviškai. Na, po to 
kun. M. Krušas ir įvedęs 
angliškus pamokslus į šv. 
Jurgio bažnyčią, nors tų jo 
pamokslų klausytojų di
džioji dalis nesuprasdavo ir 
neklausydavo.

—Jam mirus, — tęsė Pe
tras, — atkėlė kun. B. Ur
bą, kuris pridarė milžiniškų 
skolų. Klebonas Krušas jau 
buvo išmokėjęs visas para
pijos skolas ir “morgičius” 
sudeginęs, o atkėlus kun. 
Urbą, šis tuojau per savo 
vikarus pradėjo vesti pro
pagandą, kad klebonija per 
maža esanti, kad reikią 
naujos klebonijos, nes nei 
jis nei jo vikarai neturį pa-

—Žinai, mielas Petreli, 
jau "7 vai. vakaro, aš turiu 
skubėti namo. Palikime 
pasikalbėjimą apie šiuos 
dalykus kitam sykiui.

Jonas Žemaitis

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Neseniai į Chicagą atsikė

lė gyventi prel. M. Krupa
vičius, Nepriklausomoj Lie
tuvoj krikdemų laikais bu
vęs žemės ūkio ministeris 
ir bendrai vienas iš pirmau
jančių katalikų veikėjų.

Birželios 27 d. Chicagoje 
pas jėzuitus Krikščionių 
Demokratų Partijos Chica
gos skyrius surengė prel. 
M. Krupavičiui įkurtuves. 
Ta proga prelato nuopelnus 
kėlė kam tas priderėjo ir 
nepriderėjo.

Pedagogai Antanina ir 
Jonas Valaičiai
atostogų išvyko į Kanadą, 
pas J. Valaičio brolį Mt. 
Brydges, Ontario.

Paviešėję Kanadoje, jie 
vyks pas savo sūnų į New
Yorką. Džiaugiasi geru oru 

togumų; o iš tikrųjų kun. jr kaimiška aplinkuma.
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Iš Pavergtos Lietuvos
apie čekos įstaigos reikš
mės sumenkėjimą.

Čia paduodame kai ku
rias to rašto ištraukas:

“Kp XXI suvažiavimas 
nurodė visoje apimtyje val

ios

atgailas už nukrypimą nuoi Dauguma JAV gyvento-
vado nuomonės ir tt Gana 'jų negali įsivaizduoti, o juo 
painus ir sudėtingas daly-į labiau patikėti, kad. tokia 
kas yra valdžios vykdymas baisi santvarka šiandien ga- 
ir panaudojimas pnevartos lėtų būti kur nors pasauly-

DE GAULLE PAS POPIEŽIŲ

l'rancūzijos prezidentas de Gaulle lankėsi Italijoj ir 
Vatikane. Jis popiežiui įteikia bibliją, o popiežius jį 
apdovanojo aukščiausiu .ordinu.

je. Iš tiesų, tokia tironija y- 
ra už geležinės uždangos: 
Sovietų Sąjungoj bei jos 
valdomose (satelitinėse) 
valstybėse ir Kinijoj. Ten 
viešai leidžiamas tik vienos 
leninistinės krypties moks
las, vieno realistinio sti
liaus menas, viena ateizmo 
“religija”. Nukrypimas nuo 
valdžios nustatytų vertybių 
laikomas nusižengimu, už 
kurį tenka atgailauti. Žmo
gus tenai, išskyrus komu
nistų partijos viršūnes, ne
turi vertės. Jis yra vien ga
mybos bei organizacijos į- 
rankis. Tai būtybė, kuri tu
ri klusniai vykdyti bet kurį 
valdžios įsakymą be svars
tymo, be kritikos. Sovieti
jos gyvenimo režimas pana
šus į gyvenimą milžiniškoje 
priverčiamųjų darbų (kon
centracijos) stovykloje ar
ba kalėjime.

Socialistai demokratai 
dar pačioj komunistinės re
voliucijos pradžioj pasmer-

gyventojų valdymo reika
lui.

2. Diktatūra
Pastūmę į* šalį gražiai 

rezgamas pasakas apie bu
simųjų kartų laimę, įsižiū
rėkime į tas priemones, ku
riomis buvo gyvendinamas 
ir palaikomas socializmas 
Sovietų Sąjungoje.

1917 m. lapkričio 
mėn. Lenino vadovaujama 
komunistų partija, sukurs- 
čiusi kareivių mases ir dide
lę dalį biednuomenės, nu
vargintos karo metų nepri
tekliais masto, ir nenorin
čių tęsti pirmojo pasaulinio 
karo, nuvertė vyriausybę, 
susidedančią iš socialistinių 
grupių žmonių. Kiek vėliau,
Lenino įsakymu, buvo iš
vaikytas demokratiniu bū
du išrinktas visos Rusijos 
steigiamasis seimas.

Smurtu paėmusi šalies 
valdžią, komunistų partijos 
viršūnė paskelbė Rusijoj . . .
proletariato diktatūrą, kadį^ė valstybinį terorą ir dik- 
išnaikintų ar padarytų beje- tatūrą, kaip žalingas prie- 
giais visus, kurie priešingi į m°nes žmonijos pažangai, 
komunistinei revoliucijai, nes smui/u neįmanoma su- 
ir kad vestų Rusijos gyven- kurti plačiųjų masių mate- 
tojus komunistinio socializ- balinės gerovės nei pakelti

laisvė nistų partijos pirmasis
A«fonoe siyoes saugumo ĮStaų,kretorius Antanas Sniečkus vajdmenj ir

savo kalboje gegužes 30 d. . k„riant komuni<jne 
Kaune atidarant Devintojo ’ Kun . Komuniamę 
., - • m • i įu/L visuomenę musų kiaste. So-

iSd
banko tarnautojas komjau- į946 metais Rygoje vyku- ?? tuo? ?urodymus “ zlu,‘ 
nuons parzaa susituoKe jsioje teismo byloje dėl vo- į< . Frpika, *ima dai. 
bažnyčioje. Komjaunimo kiškuju fašistinių grobikų Ka p..Kp -.or^nizacija apsvarstė tų j- pik,Xybių Pabaltijo res- MeT
vykj ir komjaunuolį “uz ne- publikose” buvę nustatyta, b.ud^.° . 80
tinkamą elgesį” atitinka- Uetuvos teritorijoje v,et,",a* cc.k,atal gerai su‘
mai nubaudė. Laikraštis jie nužuaė “apie 700,000 prantame’ kad
piktinasi, kad komunistas taikiu tarybiniu piliečiu bei 
Juška ir kolchozo pirminin- j kar0 belaisvių ‘. .” Ta'pro- 
kas Afoninas atvykę į tas ga tenka pažymėti, kad dėl

Vilniaus “Tiesa” birželio 
5 d. pranešė apie tokį atsi
tikimą:

Pabradės žemės ūkio

vestuves ir tuo “netiesiogi
niai parėmė” to komjau
nuolio elgesį.

Kodėl Lietuvoj mažiau 
gyventojų?

Šių metų pradžioje vyk
dytas gyventojų surašymas 
rodo, kad Lietuvoje gyven
tojų yra mažiau, negu jų 
turėtų būti. Štai kaip tą fak
tą aiškina pats pavergtos
Lietuvos “karalius”, komu-1 žodžio.

šitos priežasties gyventojų 
skaičius Lietuvoje iki šiol 
nepasiekė prieškarinio ly
gio”, aiškino Sniečkus.

Niekam nėra paslaptis, 
kad naciai išnaikino nema
žą skaičių Lietuvos gyven
tojų, bet dar daugiau Lietu
vos žmonių komunistai iš
trėmė i Sibirą ir kitur arba 
vietoje sušaudė, pakorė. 
Tačiau apie tai Sniečkus nė

Čekistai aštrina kardus

baudžiamųjų funkcijų su
siaurinimas krašto viduje 
visai nereiškia, kad mes 
turime darbo mažiau, 
kad mūsų priešų veiki
mas būtų susilpnėjęs”. 
Toliau tame rašte pasisa

koma ir dar aiškiau:
“Mes ir ateityje tobulin

sime čekistini darbą, for
mas ir metodus, auklėjant 
visus saugumo bendradar
bius beribiai atsidavusių 
partijai darbuotojų dvasio
je,

“kilnių VČK tradicijų 
dvasioje, stengiantis Įneš
ti į visų mūsų veikimų 
garsiausio bolševiko Fe
likso Dzeržinskio lenini-

208 milionai
v

J. UGDŽIUS
1. Komunistu tikslus i prirašyta apie laimę, lai

ški metų pradžioje Sovie- 
tų Sąjunga suskaičiavusi 

nius darbo metodus ir sti-Įsavo imperijos gyventojus 
lių”. -rado 208,826,000 -žmnių.
Prisimenant, kas buvo Daugiau už JAV. Ir ginklų 

Dzeržinskfe ir kokie buvo'turi daug, ir net sputnikų. 
jo “darbo metodai”, darosi! Sovietijos kūrėjai Leni- 
aišku, kokioje “dvasioje” -nas, Stalinas ir kiti drąsino 

savus ir kitų šalių komunis
tas: mes, komunistai, turi
me sukelti revoliuciją vi-

(E) Okup. Lietuvos spau- Patsai žiauriausias buvo 
da vengė plačiau aprašyti Dzeržniskis 
Maskvoje įvykusį gegužės Vi=oje ^vietų valdžios 
mėnesyje Sovietų Sąjungos istorijoje bene patsai žiau- 
enkavedistų - cekstų dai- riausias šios komisijos vir- 
buotojų suvažiavimą, Vals- šininkas buv0 FeĮiksas 
tybės saugumo komiteto Dzeržinskis> gimęs Vil- 
prie Lietuvos mmist^nų ta- n;aus krašte 1877, iš lenkų čfovo

dvarininkų, pradėjęs savo.stiliuje, koks buvo įprastasiTf/To ras Liaudis, znoma, taųi pat rev0jįucįn^ veįkją Vilniuje j Stalino v„it« i.31- į santaiką

norima veikti.

Chruščiovo šlovinimas
e išreiškiamas Chruš-

neturi didelio intereso dės-

sam pasaulyje ir, užvaldę
», . . * V1.11 us" jvisą Žemės planetą, įkursi-Slovimmas tokiame - ■ „ ♦ /- *- . visuotinę Komunistinę

ir padarysime---------  asmens kulto lai-P - - » • •ir Kaune. Jis savo pareigai kais: “Sovietų čekistai su į‘mon,J? laimingą. Si yra 
jaw2____  komunistų pagrindine tike-

ipn
bningą gyvenimą, apie pra
lobusį vargšą, apie puotas 
ir tt Mes godžiai jas skai
tom trumpalaikei savęs ap
gaulei, panašiai kaip ge
riam degtinę apsisvaigini- 
mui.

Daugelis mūsų esam 
skaitę laikraščiuos ar kny
gose apie tai, kaip ir kuo 
gyvena žmogus Sovietijoj.
Tat nėra reikalo apsvarstyti 
gražiai sudėtas pasakas, bet 
pažiūrėkim, ką padarė savo1 priešus ir tt. ir tt. Vis tai se- 
gyventojų laimei Sovietų miai žinomi laisvam pasau-

mo keliu į žemišką laimę 
Tuoj buvo panaikinta žo
džio ir spaudos laisvė, už
draustos visos politinės par
tijos ir organizacijos, išsky
rus komunistų partiją. Bu-

darbininkijos kultūrinio ly
gio. Komunistų vadų užsi
mojimas baime bei gązdi- 
nimu ir gausiu žmonių žu
dymu ir jų marinimu skur
de pakeisti egoistinę masės

tyti Lietuvos gyventojams, tg šitaip apibudino: M<- 
kaip veikia sovietine sau- no parei b-fi be i 
gurno organizacija. Prav- Kjinlo> kai tikimam 
da ir kiti Maskvos spaudos gybiniam iunlui> kurio „j.
organai buvo šnekesni. t <javįr,ys sudraskyti priešą”, nį, pasižymėjusį komunistų -- j m, • • • 
ir jie is tos gegužes men. Cekos komfeija ;dsa^7,.'^08, ^Tvalstvbės ir fan . jusų d“°a Zu 
vykusios konferencijos j„jjo tokj pasibaisė-įviso tarptautinio komunisti- •|U!’ c

> patingu dėkingumu ir mei- ti^ iPSk-
le mini, jausdami jo tėvišką J 
globą sius. Prieš porą metų Chruš- 

T iiionvuvi- pjovas pareiškė vakarų Eu- 
zymųjj Lenino mok,- ropaj h. Amerikai; m4es

valdžia, turėdama visą ga
lią savo rankose per 40 me
tų savo veiklos. Kokią vals
tybinės ir ūkinės veiklos

saugumo mstituci-

vo suteikta policijai teisė be;^710P*M prigimtį ir nuslo- 
teismo žudyti revoliucijos laisvės troškimą yra 

nerealus, neįvykdomas. Va-
ao»lVQ>«lzz\a -
0011 ▼ <AX nw ▼ <**ovjr

je skaičius žmonių, priešin
gų priespaudai, nesustabdo
mai auga, ir sudaro Pavojų 
valdovams. Besigindama 
nuo to pavojaus, diktatūri
nė valdžia negali pašalinti 
teroro. Kova turi tęstis, kol 
bus nuverstas vadas kartu 
su jo rėmėjais, kol bus su
daryta stipri demokratinė 
valdžia.

liui dalykai.
Per 40 metų Sovietų val

džia vykdo terorą visu 
griežtumu, kad įgyvendintų

santvarką ji yra sukūrusi, išganingą komunistinį so- 
kaip būtiną sąlygą laimei cializmą. Renkant į valsty- 
siekti. Komunistų tvirtini- bės sovietus ar kompartijos 
mu, sovietinė santvarka e-, komitetus, gyventojai turi 
santi pati teisingiausia, ge- visi vienbalsiai balsuoti už 

vieną kandidatų są- 
sudarytą kompartijos 

Pasiūlymas antro 
-(kandidatų sąrašo būtų nusi- 
-'kaitimas lygus maištui prieš

(Bus daugiau)

uuai vemios mevooai, uu- dįnasi «valstvbinis saUCT- 
kumai ir.ateities uždaviniai. mo komitetas‘ ie TSRS 
Nepaskelbti iko ir visasą- ministeliu ta,.. bos (KGB r. 
jungimo Valstybes saugu-o kiekvįenoje sovietinėje 
mo komiteto pirmininko blk e vra dar atskiri
Šelepino (Chruščiovo zen- šūs koį,itetai Lictu.
to) ir visasąjungines kp ck voįe Um komitetui kai 
sekretoriaus K ir 1 ce n ko (,abar vadovauja
(Chruščiovo atkelto iš L- jjaudis
krainos į Maskvą, praneši- po Sui|in(, mirties chnJŠ. 
mų smulkmenos. . 'timas kp XXI suvažiavime

(įtikinėjo, kad tokių valsty
binių institucijų prievartos 

dėliai funkcijos miršta ir perduo- 
reikia prisiminti, kad tuoj tinos visuomeninėms orga- 
po bolševikų įvykdyto 1917 nizacijoms. Tiek pat jis ne 
metų perversmo Rusijoje, kalią įtikinėjo, kad Sovietų 
išvaikius steigiamąjį seimą Sąjungoje nesą politinių 
ir bolševikams paėmus visą kalinių, o dar neseniai pa
valdžią į savo rankas, Lėni- sikalbėjime su vokiečiais 
no sumanymu buvo įsteigta socialdemokratų redakto- 
“Visos Rusijos ypatingoji riais tvirtino, kad vidaus 
komisija” — “Vserosijska-: valstybės saugumo institu- 
ja črezvyčainaja komisija”, vijos visai nereikalingos, 
sutrumpintai vadinama nes jos beturinčios darbo 
“VčK”. Sovietų enciklope- tik su mažais vagišiais . 
d i jos nusakymu VČK tiks-

sovietu vvriausvbės galva TV. • T‘ fTTTTTT;:™“S1- T V1 vdi-aujra Nikita <‘hru<ėiova’r ■ R ’ k d kiekvienas gy-,salių, pav. JAV, liaudis, 
gą ą L utį a .,VCnt<,jas galės turėti visą,Idarbininkija “žiauriai iš- 

Kai kurios išvados (kas Jam reikalinga. {naudojama vargsta, kuone
! Kada Sovietų Sąjungos (badaudama gyvena sunkioj 

ai iš vienos pusės priespaudoje”.

Čekos užuomazga
Aiškesnio vaizdo

Čekos darbuotoju pasita-‘ *. - valdovi urnas Maskvoje ir minėtas 
raštas turi

1) parodyti visų prievar
tą vartojančių institucijų 
vieningumą;

2) sustiprinti partijos ir '* - .. . ,
Chruščiovo pozicijas; zi n'T’ f"1“*- T"

3) priminti pasauliui apie lal Je* uz k°-

grasina laisvam pasauliui 
pražūtimi, o iš antros — 
užtikrina būsimoms kar
toms visuotinę laimę ir 
džiaugsmingą pastovų gy-

valdžią. Lygiai ir viešas pa
reiškimas pažiūrų, skirtin
gų nuo 'kompartijos vado 
nuomonės, laikomas nusi
kaltimu. Anksčiau, Stalino 
laikais, net pačių komunis
tų galvos ritosi duobėn vien 
dėl pareiškimo vadui prieš-1 
taravimo. šiandien yra pa- 

i daryta pažanga ta prasme,

BIJO LAISVO ŽODŽIO

Kapitalizmo santvarkos 
trūkumus bei skriaudas 
skaitytojai aiškiai mato, 
nors nevisi sugebam įtiki
nančiai išdėstyti. Pradėjus i kad' tokių opozicijonierių 
K. Markso pirmaisiais vei- {nebešaudo, bet juos kemša g ų 
kalais per šimtą metų su- j kalėjimus ar tremia į So-

Komunistų valdomoj Ry
tų Vokietijoje paskelbtas 
potvarkis, pagal kurį 2 me
tais kalėjimo bus baudžia
mi tėvai ir mokytojai, kurie 
'leis vaikams ir jaunuoliams 
klausytis laisvojo pasaulio 
radijo ar žiūrėti Vakarų 
Vokietijos televizijos pro-

nevartos organų 
sustiprėjimą,

veikimo munistų pergalės ir jų įsi- kurta daug kritikos kapita-
susuprejima, vpac apie s.u ™spatavirao yra žmonijos ],zmo pagrindų, jo kilmes, 
organų veikla ir net satelk a,n"Į’ tal’ atl'odo’ J? galingų apraiškų. Negar-
tose "liaudies demokratijo-l‘e’ k"'''c M™.|b>ndami kapitalistines san-demokiatijo- ^eg nUoalėtieji turas būti 

pabrėžiant, kad esamo- , • • • f , • „ »se salvėse nriešo aktvvu- lainnngk Juo labiau> kad 
m tie laimės vykdytojai turi a-mo akivaizdu e esą reika- ie .,0(> JRareivilb
linga panaudoti augumo ;iid-iuh. den^ir orQ la|_

? T7gia,S U’ vyną, apginkluotus naujau- proletanmo kardo asme-i f - ’ 2? . . •■ •_  . .,7. , . .. siais moderniais ginklais irnis pirmoje eileje nukreiptiorieš aventus atsiunčiamus gaUSU tinkh* smpų 1F 8glta" pnes agentus, atsiunčiamus yj j . ulio
į Sovietų Sąjungą ir sočia- vals{vb€

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMASvietijos pakraščius. Panai

kinimas galimybės viešai 
pareikšti skirtingą nuomo
nę (opoziciją, kritiką) yra 
vienas pagrindinių valdymo 
dėsnių diktatūros valstybė
se.

Kančium plakdama, So
vietų Sąjungos valdžia varo
pavergtas tautas, tuos 208 - u • • •1 .... ^ , . T: ... i Aera žmogaus, kuris visicmtmilijonus belaisvių, j laimę, patiktų.
aMOOOeOOOOOOOOeamOOMMMaOOOOMBOMOTOMaaMMOOT

“Keleivio” administraci
ja prato mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau
ją adresą nepsuniriti parašy
ti ir senojo.

tvarkos, sustokim ties rusiš
kuoju komunizmu, kurio 
vadai dedasi jau įgyvendi
nę socializmą Sovietijoje, 
t y. atvedę valdomas tau
tas į komunizmo prieangį. 
Vieno tereikia: nugalėti 
JAV ir tada, užkariavus vi
są pasaulį, atsidarys durys 
iš socializmo (kurio san
tvarkoje žmonės dar negali 
turėti pilnos laimės) į ko
munizmą, į pilnutinės lai
mės gadynę. Tada Žemės 
planetoje, šv. Rasto žo
džiais tarus, bus galimybė 
greitu laiku įgyvendinti 
“Dievo karalystę” žemėje.

Panašių bandymų pada
ryti žmones amžinai laimin
gais jau buvo istorijoj. 
Mums prisiklausius žinių 
iš Sovietų Sąjungos, atrodo 
tenai gyvenimas eina be

ras kam tenka uždirbti sau maž be prievartos: savano- 
ir šeimai duoną rytojaus {diskai vyksta į Sibirą dar- 

Pinipras yra šeštasis jutimas.(dienai, gerai nusimano, ka-'bams, savanoriškai visi 
be kūno kiti penki jutimai da ,ųg buvo ar galėtų būti 'vienbalsiai balsuoja, sava- 

W. Somcrset Maugham paimi ilgesnis. Kalnai knygų nonskai daro ispazintis ir

se

Tačiau tikrovė visai kito- listinio bloko kraštus”; 
las buvo — “būti proleta- kia ir apie tai liudija Mas- 4) pabrėžti, kad, betar- ... TT'i 
riato diktatūros nuogu kar- kvoje Įvykusios konferenci- piai vadovaujant kp ck gaT’.Rį,>us..arui» K05nu" 
du”. Anot Lenino, tai “įs-j.« pasitarimai. [asmeniškai Ch ruš č i ovui,Lni'Sa 7,kus;,ja " J*
taiga neįkalbinėjanti, o Pažymėtina, kad pumą saugumo institucijose lik vi-! n» Vokslo k^eno žinovai"

Atsakymą į tai, kas nu-

kova su kontrevoliucija, sa- Dudurovas, vyriausiojo tei- “proletariato d i kt a t ū ros a^a’
botažu, spekuliacija ir tar-ismo .ir^prokuratūros atoa-'V——-..a-..... P>«l>agan<line paša.
nybiniais prasižengimais, o
vėliau, Stalinui pilnai įsiga

kardas”, atnaujinant šiur- ka-» 
pios praeities Čekos “meto-( 
dus ir stilių”, kurio aukomis

< .- 'r; . ' '

times...
lėjus, jos uždavinių sąrašas 
buvo papildytas, t. k. užda-j 
vinių išnaikinti Trockio - 
Bucharino bandą, kuri ta
riamai raošusi baltagvar
diečių terorą, tėvynės išda
vimą ir t. t.

kingieji pareigūnai.
Daug pasakąs pareiškimas

Maskvos konferencijos , i . . .. _ , a n|ų • • •dalyviai pneme kp centro 
komitetui “sveikinimo” ra
štą, kuris labai daug pasa
ko. Rašto turinys visai prie
šingas Chruščiovo teigimui

Kas vra laimė? Atsaky-
buvo daug milijonų žmo-

Kartais mažiausias daiktas duoda moti
nai daugiausia džiaugsmo. Pašaukimas 
telefonu, pavyzdžiui, iš vieno vaikų, ku
ris yra toli mokykloje, arba gyvena jau 
savarankiškai.

Jei kas laukia ir tikisi išgirsti iš 
Jūsų? Atsižvelk. Pašauk šiandien!

NEW EN8LAM TEUPNONt 
ANI TEUeiAPI CIMPARt



Puslapis Penktas

geliams, kurie negalės iše-’ 
migruoti j kitus kraštus, pa-, 
dėti įsikurti tuose kraštuo
se, kuriuose jie yra; (4)

Pasauliniai pabėgėlių metai
Balfo pirmininkas kan. gus įsitikinimus. Iš tėvynės telkti Pa£albil ligoniams ir 

JriamS anandna at. iia hftro. nes ten jiems erė- pabėgusiems _ pabėgę tams

PERŠALTAS PRELATAS

luicagos vicurciiesty peršautas Mt. St. Mary semi
narijos Norvood. Ohio. prelatas. Jį sužeidė prieš 5 
metus iš psichiatrinės ligoninės pabėgęs L lyd e Morr, 
69 m., kuris policijai pareiškė, kad prelatas jam ilgą 
laiką daręs visokių nemalonumų.

jie bėgo, nes ten jiems grė-.t , - -j -sė pavojus būti kaltina- 1£ anapus geležines uzdan- 
miems ir j tolimo krašto §os kraštų.

lį ir ne pabėgėliams žinoti- prievartinio darbo stovyk- Ar Amerikos vyriausybė 
.i . _«—• «—B---- a*—„ ir visuomenė tun lcų ben-

Končius priėmė spaudos at
stovus ir laike pasikalbėji- 
m6 su jais paaiškino dauge-

nų klausimų. Balfo pirmi
ninkas buvo klausiamas:
- Mūsų spaudoje buvo ke
letas žodžių apie Tamstos, 
kaip Balfo pirmininko, da
lyvavimų Amerikos prezi
dento kviestoje Baltųjų Rū
mų konferencijoje pabėgė
lių klausimams svarstyt. J- 
domu būtų patirti: kokių 
pabėgėlių klausimus ii kon
ferencija svarstė - esamų ar, 
gal, būsimų; kas joje daly
vavo ir lcų ji nutarė?

—Konferencijoje dalyva
vo paskiri vyriausybės na
riai, visuomenės veikėjai, 
kultūrininkai, mokslininkai 
ir didžiųjų labdaros organi
zacijų atstovai. Viso apie 
pusantro šimto. Konferen
cijai pirmininkavo Valsty
bės departamento pasekre- 
torius Henderson’as. Pats 
prezidentas konferencijoj 
nedalyvavo. Jj pavadavo 
ccprezidentas Nixonas. 

Platesnius pranešimus 
—Maik, aš jau nuo vakar —Okei, jeigu sakė, tai pabėgėlių problemomis pa-

dienos tavęs ieškau. turėtume nuvažiuoti j Va- darė viceministeris Mur-
—O ką pasakysi? šinktona ir pasakyti: priža- phy’s, konsulatų skyriaus
—Noriu pasakyt, kad dėjot mums padalyti laisvą viršininkas Hanes, kongres- 

Sčeslyvos Smerties Susaidė Lietuvą, tai ir duokit. menas Walter’is. Konfe-
išrinko mane savo čermo-į —Aš jau sakiau tėvui, rencija truko dvi dienas, 
nu. ^ad Amerikos politikieriai, Jos uždavinys — supažin-

—Na, tai kas? net ir prezidentai, daug ko dinti Amerikos visuomenę
—Tai yra tas, vaike, kad prižada, kad parodytų ge- su klausimais: dėl ko yra 

dabar aš noriu ir tave prie rus savo norus, bet nevisada pabėgėlių, kokios jų prob- 
tos susaidės prirašyti. .gali savo prižadus išpildyt, lemos, dėl ko amerikiečiai

—Bet aš dar nesirengiu Tiesa, Pietų Korėją mūsų turi pabėgėliams padėti ir 
mirti tėve Amerika aDervnė nuo bolše- kokiais būdais reiktu nadė-

—Džiustu sem, Maiki, vikų įsiveržimo. Bet čia bu- ti.
prisirašyt gali. jvo kitokia padėtis. Viena, J Sena* reikalas, Iraris at-

—O ką aš galėčiau tenai ; Korėja Amerikai yra labai i vejų atvejai*
veikti? * " ...... 1-----—*‘“= ■—svarbi strateginė pozicija'Negi dar

—Tu moki gerai ginčy- ikaro atveju su Sovietais ar
tis, tai galėtume dažnai di-įba sovietiška Kinija; antra, 
batus rengti. O žmonės gin- . prie Korėjos buvo lengva 
čus myli, vaike. į amerikiečiams prieiti iš Ja-

dra su neseniai įsikūrusia 
nauja pasauline pabėgėlių 
reikalams organizacija, ku
ri paskelbė World Refugee

rausybė visuomet domėjosi ^5.ar’ y* Pa*auj““u# Pa^®* 
pabėgėlių reikalais, rūpino- gelnį metu*- 
si jiems padėti ir juos glo- —pai Xra sąjūdis. Jis ki- 
boti. Materialiai imant, A- lo Anglijoje, kur įsikūrė 
merika išleido milžininškas minėtu vardu organizacija, 
pinigų sumas pabėgėliams Britanijos vyriausybė šiam 
šelpti ir globot. Tuo tikslu sąjūdžiui pritarė ir paskyrė 
ji turėjo eilę šalpos ir glo- va'š © milionų dolerių. Pa
bos organizacijų. Paminėti- šaulio Paoėgėlių Metų pro- 
nos: UNRRA, IRO, USEP, Britanijos atstovas
ICEM. Iš jų tik ICEM yra pasiūlė priimti JTO. Pasiū- 
pasaulinė pabėgėlių orga- tymas buvo 31 valstybės 
nizacja, kurioje Amerika priimtas. Tik astuonios ko- 
dalyvauja kaip narys, bet munistų valdomos valstybės

u toks ižaiški- 
o padarytas? 

—Buvo, — sako kan. 
Končius. — Amerikos vy

las ištremtiems.

ios biudžetui duoda viena pasisakė prieš * pasiūlymą, sius metus, kurie galės iš-| —-Daugiausia V a k a r ų 
trečdalį lėšų. Ši organizad- Kadangi Amerika šį suma- vyktų kitus kraštus pašto- į Vokietijoje. Ten jų dar yra 
ia reikia ir dabar Tos cen- hJ'mą parėmė, dėl to prezi- viai įsikurti, o negalinčius apie 8,000. Is šio skaičiaus 
tras vra ženevoie Be to A- dentas Eisenhotver’is gegu-į išvykti bus stengiamasi į- puspenkto tūkstančio bus is 
merika Dabėeėliams nade- žės‘ 19 d. Amerikos visuo- kurdinti tuose kraštuose, Klaipėdos apylinkių, o pus-

didelę pinigne parimą. metų liepos 
Malonu patirti, kad A- ™etų liepos 1 d.

merikos vyriausybė taip

karų Europoje esančių pa-Į Gal skursta ir alksta lie-
meriKos vyriausvoe «,p, Britanijos' k kitų kraštų bėgėilų aprūpinimui Ar jie
kiUUibdiiSd atsižvelgia Vyriausybės paskyrė tam tant ir emųpacijos išlaidas, gauna kokių palipą is Bal-
* m * R I L riųktU aP‘e °° -I —Ligonis, senelius ir
juo, remi., bet kuo c.a „„matoma, nauju i-1 jaunuolius Balfas globoja,
ta iuuomeoe. | į.tatymu? Šelpia juos drabužiais, pi-

s,-a™ reikalui ereziden-' —Amerikos vyriausybė ragais ir is Amerikos vy-
• j*j r v • - - f io milinMn dnU siūlė Kongiesui priimti įsta- naivybės gaunamu maistu,ir didelis. Kaip is praneši- tas piase10 m,tymą. kuris leistų kasmet Balio skyrius Miunchene 
mų konferencijoje viri kvotos 10,000 prižiūri pašalpos teikimą

Rūmuose įvykusi Ta“?“ .T^..

—Visuomenės vaidmuo 
šiame reikale labai svarbus

jo, Amerikos visuomenes 
pagalba pabėgėliams buvo j siuose
keturis kartus didesnė, ne
gu vyrausybės.

Kiek gi Amerikos vyriau
sybė išleidžia pinigų pabė- 

ielpti?
dėl r —Daug, — sako Balfo

ko pabėgėlių yra ir lead be pirmininkas. — Iki šiol pa- 
pagalbos jų dMaot būtų bėgėlių reikalams ji išleido 
trumpos? Iper bilioną dolerių. O per

—Taip, — sako Balfo paskutiniuosius keleris me
—Bet jūsų “susaidės” de- ponijos. Lietuva yra visai pirmininkas. — Nemažai a- tus ji išleisdavo kasmet po 

batai nebūtų man įdomūs, 'kitoks reikalas: viena, ji y-1merikiečių nežino, dėl koĮ47 milionus dolerių. Apie
—Taip nesakyk, Maiki, jau seniai okupuota iri po antrojo pasaulinio karo pusė šios sumos sunaudota 

ba negali žinoti, kokių Prie Sovietų Rusijos pri jun-įtiek daug pabėgėlių atsira- arabų pabėgėliams šelpti, 
klausimų pas mus gali iš- gta;. taigi norint ją išlais-i do ir dėl ko jų vis dar yra. Pav. vien vengrų pabėgėlių 
kilti. Karais ir tau būtų ge- vinti, reikėtų skelbti karą!Dėl nežinojimo jie duodasi reikalams Amerikos vyriau- 
ras čenčius savo razumėlį Sovietų Rusijai. Šito nerei- priešingos propagandos pa-sybė išleido apie 60 milionų 
daugiau apšviesti. Vot, ir kėJ° einant ginti Pietų Ko-įveikiami neigiamai pafcegė-
per paskutinį mitingą mes rėjos, kuri buvo nepriklau-įlių atžvilgiu. Amerikos vy- 
susirokavom dėl klausimo, s°ma respublika. Bet svar-riausybė nori išaiškinti sa
kas išgelbės mūsų šventą biausia Amerikai kliūtis vo visuomenei šių laikų pa-'naujų organizacijų pabėgė- 
Lietuvą: rožančius, ar šob- prieiti prie Lietuvos yra ge-bėgėlių problemas ir prie- liams padėti, kuri vadinasi 
lė? Nu, ar čia tau nebūtų ©grafinė jos padėtis. Ame- žastis, dėl ko jie iš gimtojo — U. S. Committee on Re- 
apie ką pamislyt? ^ika negalėtų prie Lietuvos krašto turėjo bėgti. Išaiš- fugees. Koks jos tikslas?

—Tai yra visai paika te- Pfieiti, ka(i ii norėtų. To- kinus tai, ji kvies visuomenę j —Jos uždavinys — supa
ma, tėve. įkioj padėty yra ir Vengri-.talkon padėti pabėgėliams, lindinti Amerikos visuome-

—Ar tai reiškia: durnas ^a.’ ,kai Jos įmonės sukilo. Viceprezidentas Nixon’-nę su pabėgėlių problemo- 
klausimas? pnes komunistų diktatūrą, ;as, vicemimstens Murphy’s mis? naudojant tam tikslui

—Žinomai. jAmenka labai jiems pnjau-ir kiti valdžios pareigūnai spaudą, radiją ir kitas tam
—Ne, Maiki, klausimas1®’ ^?c.iau ne§alėJ° jiems,bei visuomenininkai savo tikslui tinkamas priemones.

čia ne durnas. Juk reikia iš- ne.b“Y° kalp l ,kad !«>« organizaciją sudaro
r; 1,^1,:..     i  pne Vengrijos pi įeiti. iAr’''*'’ ~ —* -

dolerių.
leko patirti apie nese- 

. Įsteigtų ..Amerikoje

gracimų reikalų žinovas ni*i Pabėgėlių Metai kokiak°nfel^an^^aite^^ nors prasme nekisto po ka 

-'siūlymui nepritarė ir iŠ sa-*ro Amerikoje apsigyvenu-
\ nrpyid^ntn nra^ V0 PUS®S pasiūlė įstatymo »»U lietuvių?
F S milinnn do-!sumanvmą, kuris suteiktų | '—Taip. Visi mūsų tautietis visą dešimtį milionų do-prXOroi įleisti tiek Sai, kurie po karo atvyko

e ju.joI L x A- -- (ateivių, kiek bus reikalinga,!Amerikon, tokia proga tu- 
Atrodo, kad pabėgėtai nerjbojant jų skaičiaus. To- retų prisiminti, kad ir jie

„alpo* ir globos reikalas kJa tvarka atVykę žmonės, buvo pabėgėliai. Ir jei ne
statomas pasauliniu tjk dvejus metus Amerikoje Amerikos ir jos lietuvių
?• P™™”* pagyvenę turėtų teisę pra- moralinė ir materialinė pa
tu kokio dydžio pabegalHį -yti nuoiatos apsigyventi, rama, argi jie būtų galėję 
mase v ra, kokiu mastu ji di- panašų emigracijos įstaty- taip gyventi, kaip dabar gy- 

mo sumanymą įteikė ir se- ,vena? Norėčiau, — sako
natorius Kennedy’s. įBalfo pirmininkas,---- kad

Ar daug yra norinčių .į skelbiamųjų metų proga po 
Ameriką atvykti lietuvių? karo atvykę lietuviai prisi- 

—Pagal Lietuvai nustaty- mintų, jog tose vietose, iš 
tą kvotą tik 386 lietuviai kurių jie atvyko, liko daug 

- - - per metus gali atvyki, šia mūsų brolių ir sesių, kurie
susitelkė jau apie milioną. kvota naudojasi lietuviai iš ten negalėjo išvykti. Ne 
Antia pabėgėlių grupė gau- pabėgėliai. Atsižvelgiant vieną sunkia našta slegia li- 
sumo atžvilgiu yra iš Izrae- norinčiųjų atvykti skai-gos, vargas, įvairūs trūku- 
iio išvaryti arabai Vidurio
Rytų kraštuose. Jų yra per 
957,000. Trečia pabėgėlių 
masė yra po karo likę Va

deja ir kur 

bėgėlių susitelkė?

—Didžiausią pabėgėlių 
masę sudaro kinai iš komu
nistų režimo valdomos Ki
nijos. Iš ten jie bėga į nedi
deli Hong Kongą, kur. jų

usia pa-

nonnciųjų
čiaus, ji vis dar permaža. .mai ir neaiškus rytojus. Mo- 
Dėl to konsulatuose susirin- ralinės ir materialinės pa
ko daug prašymų į Ameriką galbos jie labai reikalingi, 

atvykti lietuvių.norinčių
karo Europos kraštuose iš ,j)ėl to eilės tenka laukti po 
Rytų Europos pabėgėliai ir kelis metus. Nors naujų lie-
vėliau ten atbėgę iš tų pat 
vietų gelbėdamiesi nuo ko

tu vių pabėgėlių ir nedaug 
prisideda, bet esančių Va-

i.t uumao. uua itmia icr- . i. .. ... - c —o--------- j-® -------- munistinės grėsmės. Jų yra karu Europoje lietuvių pa-
figeriuot, kokiu spasabu ge- pne ^engl’1JO?. pneitL įAmelikos visuomenes inte--darbininkų, labdaros orga- 893,000, neskaitant iš ryti-įbėgėlių jaunimas paaugo ir

IEŠKO LUKAUSKA1TĖS 
KNYGŲ

Sofija Lukauskaitė - Jasaitienė ieško Lietuvoje išleistų H. Lukauskaitės ei-

ną reikalavimus, kad pra- rožančium, ar šoble? 
dėtų šturmą prieš raudoną-! —Tėvas pats gerai žinai,
ją armiją. kad rožančius arba malda

—Tėvas skaitai save ge- «ieko nereiškia, nes to nie- 
nei olų, o kalbi kaip sena da- kas neklauso ir nepaiso.
vatka. Turėtum juk žinoti,. ^etu.va £aI, atSautV laisv* 
kad lietuvių reikalavimo ^lktal Per. karą, jeigu per 
Washingtonas neklausys. kar$ Rusija butų
Lietuviai tik pajuokai save sumusta-
išstatytų, jeigu nuvažiavę į1 —^es» Maiki, bolševikus 
Washingtoną pradėtų rei- reikia sumušti, 
kalauti karo. Amerika nie-l —Bet sunku pasakyti, tė- 
kad nekels karo dėl Lietu- 've, kas būtų sumuštas. Jei- 
vos. Tas turėtų būt labai gu Amerika tikrai žinotų, 
aišku. Ikad Sovietus galima sumuš-

—Ne, Maiki, man tas ne- ti, ji šiandien su jais nesi- 
labai aišku. Jeigu Amerika tartų dėl taikos užtikrini- 
pradėjo vainą už mongolų mo. O jeigu Maskva jaustų- 
Kurėją, tai kodėl negalėtų si pakankamai stipri karą 
užsistoti mūsų Lietuvą? Juk laimėti, ji neitų į taikos de- 
prižadėjo. Ir prezidentas rybas su demokratinėmis 
Rooseveltas, ir Trumanas1 valstybėmis. Tos derybos i

Vnnmne yr.•’— --------Ple lietuvių. viena pastanga ias surasti.ios Simo1tikelTayuiirū traS NeW Yolke- reikalingą yra per 23o,000. Ar daug dar yra lietuvių Rašyti: Tampu 3, 11;:. P.
i, - ank!?‘au: Ar Balta, turi .avo auto- Daugumas jų gyvena Vaka- pabėgėlių?
n vėliau, žmones savo tevy-! u & Committee on Re- Vokietijoje, Austrijoje ir

rirnnh‘n«e fu<ee* organizacijoj? Italijoje. Be to, labai daug
ten tironijos, dėl pilietinių __T . E k pabėgėlių yra Tolimuose
ST2 SS?,’ rti’^-'kan. Končius, - „atarėjo Vietname, Korejo-
mo uz tikybinius ir skirtui- įjtuju 1 je, Pakistane, milionai.

O. Box 15031.
TSjšįy: '75Š&2S512 SIS S? <5

Kiek pabėgėlių bus būti-
'KELEIVIO’ KALENDORIUS 

1960-tiens netams
Ar Baltųjų Rūmų konfe-

tas Eisenhoweris andai pa- rencijo* ir pastarosios orga- na* pažibos reikalinga? 
sakė, kad jei karas įvyks,'m**®!jo* ir bus tas vienas —JlO ir Amerikos lab-
tai kova eis ne žemėje, bet įtiksiąs supažindinti visuo- daros organizacijų pagal- 
ore, branduoliniais gink- menę su pabėgėlių proble- bus reikalingi ne ma- 
lais. Kitaip pasakius, iš oro momis ar dstr turima kitų žiau, kaip trys milionai pa
bus sprogdinami miestai, tikslų? bėgėlių.
uostai ir gelžkeliai. Dabar) —Be moralinių tikslų tu- Ar Pasaulinis Pabėgėlių 
pagalvok, tėve, kas liktų iš rimą ir materialinių uždavi- Metų vajus padės išspręsti 
Lietuvos, jeigu toks karas nių: (1) Norima surinkti visą pabėgėlių problemą? 
įvyktų? [keliasdešimt milionų dole- —Tolimųjų Rytų ir Vi-

—Maiki, aš mislinu, jog rių per metus pabėgėlių šal- dūrio Rytuose esančių pa- 
reikia kalbėti rožančių, kad pos reikalams; (2) daryti bėgėlių problema baisiai
prie to neprieitų. (Kongresui įtaką, kad jis iš- sunkiai išsprendžiama. Len-,me Jau dabar siųsti šiuo adresu:

—Gali būt, tėve, kad prie leistų palankesnius įstaty- gviau spręstina Vakarų Eu- KELEIVIS
sakė, kad Lietuva bus lais-į parodo, tėve, kad abidvi to ir neprieis. Bet tai ne ro- mus pabėgėliams atvykti į ropoj esančių pabėgėlių 636 E. Broadway
va, argi nesakė? !pusės karo bijosi. Preziden- žančiaus bus nuopelnas. Ameriką; (3) tiems pabė- problema. Per paakelbtuo-1 So. Boston 27, Mass.

Kalendorius jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima 
užsisakyti. Nora viskas pabrango, ypač popierius ir pa. - 
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. 
Kviečiame ji užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centu.

Kaip kasmet. Keleivio Kalendoriuje 1960 metamu 
bus įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų is - ri
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.

Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo-

I
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MARIJA LASTAUSKIENĖ

MOTERŲ SKYRIUS

KELEIVIS, SO boštON

.užiai giasi naujagimiu
No. 27. Liepos *. J

BROLIAI
(Tęsinys)

Sekmadenio sulaukęs, Adomas su žmona nuvažiavo 
į bažnyčią, o po pamaldų miestely sužinojo naujienų; 
žmonės pasakojo, kad Domeika iš lentpjūvės parsivežė 
lentų ir lentelių, nusipirko kelias dėžutes vinių ir pasi
samdė meistrus trobai remontuoti. Negana to, samdytais 
arkliais parsivežė iš dirbtuvės degtų plytų ir koklių. 
Dar koks kaimynas pranešė, kad Domeika lygsta dvaro 
kirtimus. Adomas net pamėlynavo. Plačiomis akimis žiū
rėjo j savo žmoną, negalėdamas žodžio ištarti. Jackienės 
veidas apsiniaukė, akyse žybčiojo apmaudo žiburiai.

—Kvailas esi, — tarė pasilenkusi prie vyro ausies, 
bet taip balsiai, kad išgirdę kaimynai pradėjo juoktis, i

Nustoję ūpo, jaunavedžiai nenorėjo su žmonėmis! 
kalbėti. Rengėsi namo tylėdami. Tik išvažiavę pradėjo ;

i.-.i-.i; .as hr:iie Kovaes ir jo žmona dainininkė Edie 

rkdar s savo 3 savaičių dukrele. Emie tu

ri u vi dukteris iš pirmųjų vedybų.

Deidrai daug laišku

dūkas taip mėgo.
Dar kartą nuoširdus ačiū 

už puikius žodžius apie 
mane Keleivyje.

Jūsų Deidra A. Dideli 
92 Massachusetts Avė., 
North Andover, Mass.

PS. Ačiū mielai Deidrai 
už laišką ir dovanas Mai
kiui su tėvu. Tikrai jas te
ko nutraukti nuo tų kišen
pinigių, kuriuos gavai iš 
savo tjėvelių. Angliškai mo
ki gražiai rašyti. Mes lauk
sime, kada tu mums taip 
pat gražiai lietuviškai pa
rašysi.

Peržiūrėję čia minimų 
varžybų laimėtojų sąrašą, 
radome dar vieną grynai 
lietuvišką pavardę — Eu- 
genia Krisciunas, St. Tere- 
sos akademijos, St. Louis, 
III. mokinė, kuri už apysa
kaitę “Mano mergaitė Pat” 
gavo pagyrimą.

ŠEŠIOS KARVĖS UŽ 
ŽMONĄ

IR DARBININKUI 
SUNKU

f 4OSŲ ATSTOVO ANGLI- 
JOJ NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra 

Venckūaas, 1 

Cresa, Obriston,
Pranciškonų leidžiamas 

“Darbininkas” neseniai pra-,
nešė, kad nuo liepos 5 d. iki Lanarksbire. Scotland- 
rugpiūčio 13 d. jis išeis ne 
du kartu savaitėje, bet vie
ną.

Tą daryti leidėjai esą 
privei-sti ūkiškais sumeti
mais; prenumeratos nenorį 
kelti, o kito būdo pajamos 
su išlaidomis subalansuoti 
taipgi neturį.

Atsiminkime, kad Darbi
ninko leidėjai yra lengves
nėj padėty negu kitų laik 
raščių leidėjai, nes jie gali 
veltui pasinaudoti nemaža 
vienuolių darbo jėga, ir jei 
jie skundžiasi medžiagi
niais sunkumais, tai kas ta
da daryti kitiems?

GERIAUSIA DOVANA

toks: J. 
Rockwell 
Bellshill,

Pietų Afrikoj, iš visų pu- 
Pietų Afrikos Unijos 

apsupta, yra Anglijos kolo

nus. Pavakare dideliais žingsniais Adomas per laukus Pen kompanijos, kuri rėmė mo apie ka rašyti. Visi su- • i hh • vy 
ėjo pas Domeikus. tas varžybas, prezidentas tiko, kad aš turiu rašyti a- fuodieii’ nanmim^’vpn/rZ

—Už ką supykai? — tarė labai sumišęs sveikinda- Walter Sheaffer II. pie tai, kuo aš gyvenu, kas verį;į«i žemės ūldn dau

mas brolį. | Jis savo ir firmos vardu liečia mūsų gyvenimą, kas Hntete
—Visai nepykstu, — tikrino Feliksas, — bet aiškiai Deidra pasisekimu man žinoma. Tada man ir

supratęs būklę, apsigyvenau čia. \ Zai ^^mės tęsti blykstelėjo^ mintis rašyti o
Adomas ilgai kalbėjo, norėdamas Įtikinti broli, kad t-® Amei? syklas.

lis eina Į kaimyninio Trans- 
valio aukso ir deimanto ka-

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadway,
Boston 27. Mass-

Jei manęs neimsi, kam 

lėm mirksi.

VYRIŠKA mada

Aktorė Dina Merrill ne

šioja nertinį, kuris, sako, 

bus labai madingas atei

nantį rudenį.

Jei nebūtu moterų, vyrai ga

lėtų gyventi kaip dievai.

pas juos didesnė troba ir jam patogiau būtų apsigyventi, šių dienu ^vertime mokėti ^°®„l,etuvių selmos gyvem’ 

bet Feliksas nesutiko grįžti pas juos. Prižadėjo kiek gerai savi mintis raštu reik-1 Mano tėvas vra New
galėdamas padėti, paremti ūki ir dažnai lankytis. šti ir tuo būdu bendrauti su England Power (Merri-!, -i • parves ci«. rjjTjvrr , A T'T'17 V Z

Taip ir buvo: Adomas su žmona susitaikė, bet nega- kitais žmonėmis. Uk - IMKIT1T SKAITYKITI
įėjo vienas Kitam dovanoti ir dažnai ginčijosi. Širdis tu laiKa n musų geresnis niagesys. Mano motina yra!-: daugiau * kaeviū" tu< -

žmonių užnuodijo pavj-das ir didelis troškimas neuždirb-gyvenimas, rašo Sheaffei-, Methuen parinkimo karo desnėj^pagarboj jis iaiK«>i Be šitoj vietoj nuolat skelbtų sventadarbiai. i veiksmo 

tų turtų. Troboje nebuvo laimės, ūkyje — tvarkos. daug pareina nuo to, kiek tarnybai įstaigos tarnauto- mag knygų Keleivio dministracijoje tragedija, N. Gintalas, 33 psl.,
suprantame kitų žmo-ja. Aš esu jų vienintelis vai- __________________ galima gauti dar šias knygas:! kaina  ............................................................................... $0.25

Galas nių troškimus ir mintis. Ra- kas. Aš turiu mylimą šunį,sytas žodis gali vaidinti Mexican Chihuahua veis-

Čia jaunuolis, suradęs 
žmoną, jos tėvams turi duo- 

čial

TU NEKLAUSKI

Tu neklauski, į kurią pakrantę
Keisčiau smėlį Baltijos balčiausią .. .
Kojos liečia gyvą dirvą, šventą,
Kojos liečia samanėlę sausą . . .
. . . Smėlį Baltijos balčiausią . . . Ne, ne smėlį!
Pūdymo rudenio — pilko giumsto
Aš neatiduočiau už gražiausią svetimąją gėlę 1
Ir dangaus, rasojančio, pilksvučio, drumsto —
Nemainyčiau i versmes 

z..Saulės — gal žėriausios, bet svečios.
** Ir šitas egles — tylias, ramias,

Pilimis pakylančias virš lygumų ir kauburėlių . . .
Vėją, kuris užbars ir pabučiuos.
Pamestą palaukėje šaltinio kaspinėlį, —
Ai- pasauk Į ką nors iškeisi?
Argi galima kam nors juos atiduoti,
Jei nokina jie likimą tartum sodo vaisių,
Jeigu čia sušildo net ruduo?’
... O tu klausi, i kuria pakrante
Keisčiau smėli Baltijos balčiausią ...
Kiekviena akimirka juk čia kaip šventė.
... O tu klausi . . .

Janina Degutytė

Iš Lietuvoje pasirodžiusio 
eilėraščių rinkinio “Ugnies Lašai’

didelį vaidmenį tokiam su- lės. Mes turime gėlių dar-1
j___ j - m • ‘

KĄ RADO MERGAIČIŲ 
RANKINUKUOSE

LSDP FOR LITHUANTA’S ALKOHOLIS . IR KŪDIKIAI, 

j FREEDOM, H-rašė S. A. Vik-‘ 23 psl kaina ........ S°-T;j

toras. 32 psl.. kaina 50 centų KRAUJAS IR KERŠTAS, nove- 
jfrnntfTKk’n <i\’nPAnn NUO. les, v. Kirlys, ±03 psl.,

son, I _\va, jei jai teks kada jaukus ir ramus. 
Mi. tojMums

10-16 metų, buvo patikrinti
būti toj apylinkėj. . . | Mano senelis, kurį aš mi-

toki laišką: motinos tėvas «lionis Wi- t kt
! ‘-Mielas redaktoriau, pliam Žekis gyvenos 60 į„ d'aikt ’ buvo 87 pieštukai
' 'g*** >!a‘ ?C1U “Za"U°‘ į}crnm?ckk Rd. jj ųdažyti> 200p ci
m! u. .i’a?v,lmo “džius. Mass. Jis buvo didelis Ke-čiu su nal.Į?otikafa,. S dvo- 
Mokykloje as gavau daug lemo mėgėjas. Kai as bu- kjanH()s bombo j <ra.

fan man ,s vaikų kūne vau 3 ar 4 metų jis meg- minanžiu,. ir .■skaūnallcių-. 
skaitė pranešimą “Junior davo mane pasisodinti ant t-buziu ‘ 7 m™ 
Scholastic Magzaine”; kai kelių ir skaityti man Mai- ’vjeįį, įkvas tmišeKs. 9 re- 
kurios mergaitės paprašė kis.su tėyu pasikalbėjimus. voIvSa?h^t
su jomis Nusirašinėti. Aš 5Iūno “bobulės ir dėduko 
tikiudar gauti daug dau- Žekįo” prisiminimui laš į-i 
giau laiškų iš savųjų žmo- dedu kelis dolerius Maikiui į 

ių — lietuvių. su tėvu, kurių istorijas dė-
CHHRI *

KNYGOS JAUNIMU!
ašara

SEIMININKĖMS
Muiti jautienos kotlietai

Paimti:
3 svarus jautienos, 
lemono,
3 šaukštus miltų,
3 šaukštus sviesto, 
y2 stikl. vyno,

Tada įpilti pusę puodelio 
balto vyno ir pusantro puo
delio buljono. Pridėti lauro 
lapelį, porą svogūnų. Už
dengti ir troškinti, kol su
minkštės. Baigiant troškin
ti, įdėti kelias riekeles le
mono, išėmus kauliukus. 
Paduoti stalan apdėjus 
svogūnėliais, kurie paruo
šiami taip: vandeny pavi-x 10 mažu svogūnėlių. . . .

Jautieną su šonkauliais r’nt.1 svogūnėlius,. nulupti 
siipiaustyti taip, kad prie supiaustyti, užpilti buljonu, 
kiekvieno gabaliuko būtų šaukštą sviesto, pa-
kauliukas. Išmušti mėsa, pa- troškinti, kol bus minkšti, 
sūdyti, užberti pipirų, pa- Prie taip paruoštos jau- 
volioti miltuose. Pakepti iš t ienos tinka bulvių košė, 
abiejų pusių keptuvėj, žirneliai, burokėliai ir kito-
•vieste, kol gražiai paros. kios daržovės.

psL, kaina .................................................. $2.00,J .
NEPRIKLAUSOMOS LIETU-. K- Kautsky, 31 si., kai-

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- tJ-/ V -irys, 225 psl., kaina .. $5.00 SLIUBĮN E IŠKILME, 1 veiks- 

Š DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K-! mo komedija, 29 psl.. kai- 

Kraučiūno eilėraščiai. 124 5O.K»

psl.. kaina .................................................. $1.00 MONOLOGAI iR DEKLAMA-

PUNTUKAS

lai didžiausias uolos gabalas, koks buvo Lietuvos žemės pa
viršiuje- jis yra 16.4 pėdų aukščio, nepertnliausia nuo A- 
nykščių ir rašytojo Antano Vienuolio • Žukausko gimtinės. 
Apie ši akmenį pasakojamas toks padavimas. Kai žmonės 
pasistatę Anykščiuose labai gražią bažnyčią, tai labai ne
patikę vc’niui. Nusitvėręs milžinišką akmenį, velnias naktį 
jį nešęs Anykščių link. norėjęs numesti ant bažnyčios ir ją 
sudaužyti, liet akmuo buvęs labai sunkus, ir velnias nes
pėjęs jo taip greit nešti. Užėjusi nakties dvylikta valanda. 
Pragydęs gaidys. Velnias nustojęs jėgos ir akmenį išmetęs. 
.Mat. senovėje tikėta, kad velnias stiprias tik iki 12 vak nak
ties. iš tikrųjų. Puntuką čia atnešė ne koks velnias, bet le
dynai. kada jie dengė ir Lietuvos žemę. I.edynams ištirpus, 
akmenys taip ir liko Lietuvos lauki

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ii 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi-, 
uomet atsiminkite knygą ii, 

’ą dovanokite. Keleivio ad-' 
ministracijoje galite gauti 
ias jaunimui tnkamaa^'kjt^- 

gas: ‘
JAUNI DAIGELIAI, J. NąrttStMra-

žūs eilėraščiai mažie^irtUS^ir rno- 
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 96 kai
na ...................................Ji, '$1.30

GINTARĖ!.£, J. Narūne* gTaži pa
saka apie žvejų dakrelę, iliustruota 
gera dovana vaikams, 24 pUsl. di 
delio formato. Kaina .., ..*^,$0.96 
PASAKĖČIOS, A. 0Įędtius 

knygoje yra 37 gražios paša 

kočios, 175 psl., kaina $2.0( 

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liu 
do Dovydėno apysaka, 168 psl.

$2.00
MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba 

rono apyskaitos vaikams, 69 psl. 
kaina ..................................... $1.50

JŪRININKO SINDBADO NUO 

TYKIAI, įdomūs pasakojima 

jaunimui, 108 psl., kai

na ................................................................................. $2.00

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl4 

kaina . .................................................................... $1.00

LEKUčIO ATSIMINIMAI, A. 

Giedriaus pasakojimai ma

žiems ir nemažiems, 136 psl., 

kaina ...................................................................... $2.50

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir

kos šimtmetis. Nepriklauso

ma ir pavergta Lietuva ir kt. 

str.), 196 psl., kaina .. $2.00

LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATŲ PARTIJOS PROG

RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 

kaina 25 centai. -

IAUNASIS SOCIALDEMO

KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 

35 centai

MOTERYSTĖ, J. E. Georg, 

r daug patarimų kaip natūra

liai gimimus reguliuoti, 224

psl., kaina ................................................. $3.00

KELIAS J PASTSEKIMĄ, J. 

Grabau-Grabausko patarimai 

kaip elgtis visokiais atvejais,

144 psl., kaina ............................. $2.00

LIETUVIŲ TAUTINĖS PUOŠ

MENOS, Vladas Vijeikis,

42 psl-, kaina ....................................... $.50

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAU 

BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

olaukio. 97 psl.. kaina .. $2.00 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai. 

na 50 centų

DAKTARAS Iš PRIEVARTOS. 

3 veksmų Moliero komedija, 

59 psl., kaina 30 centu

KUR 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 centų

MANO AŠARĖLĖ, eilėraSčiai, 

J. Motekaitis, 31 psl., kaina 

15 centu.

CARAS SIBIRE, 1 akto vaidini

mas, 42 psl.. kaina 25 centai.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVE. 

NIME. J. Baltrušaitis, 32 psl., 

kaina 15 centų.

SLAPTAS GINKLAS, 1 veiks- 

mo komedija, J. Steponaitis, 

30 psl.. kaina 16 centų.

GYVULIŲ PROTAS, 212 psL, 
kaina 75 centai.

UŽSIENIO LIETUVIAI. P. Ro- 

seckas, 56 psl., kaina 50 centų

APIE TURTŲ I5DIRBIMĄ, 
139 n«l . kaina RO centu.

SOCIALIZMO BLAIVUMAS. 
230 psl.. kaina ............ $0.50

EGLĖ. duetas iš tos operos, M. 
Petrauskas* kaina *a... $&M

CIJOS, 96 psl., kaina . . $0.25

EILĖS IR STRAIPSNIAI 

(Kaip atsirado popiežiai, re

umatizmas, Kražių skerdynės 

ir kt.), 97 psl., kaina .-. $0.25

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai

na —$0.1 o

SALOMĖJA,, vieno akto drama, 
59 psT„ kaina ........ $0 25

‘ "BTŲ 2ĮSU 

^L.nkai- 

_ "“.15

DĖL PINIGŲ, 3 veiksnių čka- 
jna, L, Tolstojus, 62 psl.-. kai

šą ................ $0.35
LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis, 24 psl., kaina S0.25

DIEVO TEISMAS, parašė Ne- 

vezinskas. 16 psl., kaina $0.10
MATERIALISTIŠKAS ISTORI

JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 

kaina .........................................  $0.20

KUNIGŲ CELIBATAS (kodėl 

kunigai ' neveda), 5S psl.,

NIHILISTAI,’ 3 veiksnių trage

dija, 61 psl., kaina .... S0.25

KARĖS NUOTAIKOS, vieno a- 

kto - veiksmo drama, 42 psl> 

kaina ..................................................................... $0.20

CHAMAS IR APAŠTATAS. 3 
veiksnių komedija, 48 psl., 

kaina ........................................................................ $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA, 

32 psl., kaina...................................... $0.10

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 

PERSISTADYDAVO SAU 

ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 

riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai

na ......................................................................................... $0.75

DELKO ŽMOGUI REIKTA 

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., 

kaina .................................................................... $0.75

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ISTORIJA su spalvotu žemė

lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75

Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Bnmdvray 
Bwt« 27, “

I

kis.su
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Paštą siunčia raketa
Birželio mėnesio pradžio

je iš povandeninio laivo 
Barbero, kuris plaukė At
lanto vandenyne daugiau 
ne šimtas mylių nuo kranto, 
buvo paleista raketa Romu
lus I, kurios “nosyje” buvo 
maišas su 3,000 laiškų. Per 
22 minutes maišas nusileido 
ant žemės prie laivyno avia
cijos stovyklos Mayport, 
netoli Jacksonville, Flori-

kampius. Jais naudotis pra
dėta 1831 mt.

Nuo 1918 m. pradėta pa
štų siųsti lėktuvais. Pra
džioje iš Washingtono į 
Niujorką, o vėliau ir daug 
kur kitur. Šiandien lėktu
vais laiškai gabenami j vi
sus kraštus.

Didieji miestai šiandien 
turi helikopterius laiškams 
iš aerodromų į centrinį pa-

ABU ŠYPSOSI, BET AR ILGAM?

Aktorė Terry Moore ir turtuolis Stuart Cramer III su
situokę išeina iš bažnyčios Hoolywoode, Calif. Terry ište

kėjo trečią kartą, o Cramer vedė antrą kartą.

kais
nu),

vadinamas Rasputi- [Dėkoju 
Smetonienė ir vie-l

Vedybos
nas vokietis, pavarde Zim-' Neatsargiam vairotojui 
merle, Lietuvos likimų taip mane sužeidus, daugelis

doj. Maišas nusileido ten, štą gabenti, bet, kaip mato- 
kur jis turėjo nusileisti. Ten^me, ir tuo nepasitenkinama, 
jau laukė jo pašto valdinin- norima paštų dar pagreitin- 
kai, kueie tuoj išskirstė ti. Pašto tarnybon įjungus 
laiškus ir oro paštu pasiun-raketas, toliai nebevaidins 
tė adresatams. jokio vaidmens. Gal būti,

Vienas laiškas buvo adre- laiškas iš Los Angeles į 
suotas prezidentui Eisenho- Bostonų ateis greičiau, ne- 
tveriui. Tai buvo paštų mi- gu iš Bostono pašto jį at-
nisterio Summerfieldo lais- k**i nors miesto vidui y nįe}ęa(i neužmiršta vystės — lietuviškų unifor
kas, kuriame jis preziden- SY . * .. _ Memmingeno tėvų ir vaikų, mų mainymas į sovietiškas
tui pranešė apie pinnųjį * pašto įstaigų vdujine Dabar «okykl^ negaunųa _Uliūdn J finai^. Apie ka- 
mėginimų raketa laiškus var a m jokios paramos nei iš JAV, rininkus Lietuvoje vadisti-
siųsti. Tokie laiškai buvo nei iš BALFo. Tėvu būklė nio režimo laiku galima
pasiųsti visiems gubernato- £k į8*8? P* labai sunki’ nes Me’ tikrai sakyti’ jie buvo
riams, aukščiausiojo teismo _______ j?_ ffa ų mmingeno lietuvių apylin- dviveidžiai ar net trivei-

nuodugniai išsiaiškinę, kad 
iš to viskas ir prasidėjo . ..

Pulk. Žukas užmiršo tik 
pridėti, kad Daugų ežere, 
nakties metu ir mažame lai
velyje galėjo būti paperėtas 
tik benkartas, Hohenzo- 
llerno ar gal ir Uracho jo
jamas ir keturiais konvenci
jų retežiais sukaustytas. 
Tokį išdėlį vadinti “nepri
klausomybe” gal galima iš
tuštinus bonkų kitų, bet tai 
juk nerimtas dalykas.

S. D.

Vielinės žinios

laiškais pareiškė man užuo
jautų ir linkėjimus greit 
pasveikti.

Negalėdamas kiekvienam 
atskiru laišku padėkoti, 
nuoširdžiai dėkoju visiems 
nelaimės atveju mane prisi
minusiems.

Jūsų
Juozas Kapočius,

LE Leidėjas

Praiom atsiliepti

Viengungis, 36 metų. ieško gyveni
mo drauges nuo 30 iki 40 metų am
žiaus. Visoms mandagiai atsakysiu. 
Pareikalavus fotografiją grąžinsiu. 
Rašyti šiuo adresu:

A. Suskevičius (29
R R 2
Baltimore, Ontario, Canada

•»
-*

*»
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Atpigo pienas

nariams, senatoriams, 
stovų rūmų nariams ir 
valstybių paštų valdyboms, 
kurios įeina į Tarptautinę 
Paštų Sąjungą.

Paštų ministeris pareiškė, 
kad panašūs mėginimai bus

at_ trumpesnis. 
99

kėje daugiausia džiovimu- džiai. Oficialai jie Lietuvą 
kų ir senelių. gynė. Faktiškai jie tą Lie-

l Pažymėtina, kad iš Me- tuvą čiulpė, o kai atėjo tik- 
mmingeno vargo mokyklos rasisi bolševizmo pavojus, 
labai daug mokinių lanko jie be šūvio pasitiko Lietu- 
Vasario 16 gimnaziją. įvo6 okupantus ir net jų uni- 

Ober - Eselsbergo vargo’formas užsidėjo! 
kartojami, bet jau iš didės- Gegužes i& a. Kenosour- inokykią veda kun. dr. J.| žjnOma kariuomenė 
nių atstumų, bus panaudota g® mJfe ^^na!^as Petraitis. Jis važinėja į mo- tvarkosi “iš viršaus i apa-
raketa, kun skrenda 1000 S^dX iš Memmingeįo’kar-^Todė? iTTtSk^ė

i *-1 • vV’ ' j • -- ** kur kitur negalėjo emigruo- .. , j r? i £ol laipsnį, o ne lygiai. Na,laiškai bus šaudomi iš ra- Kllur emigruo- tina, kad ober _ q viršūnėje sėdėjo
VziHi To riiono busu* _ . . . „ lietuviai via priversti tituluojamas

A. Smetona.

R. M.

VOKIETIJA

Mirė dr. L. Stelmokas

Gegužės 15 d. Rendsbur-

ketų. Tą pačią dieną —. 
galima kelis kartus laiškais! ^ai buvo malonus 
pasikeisti su betkuriame W nuoširdus visuomem- 
žemyne gyvenančiais Qninkas.asme
nimis.

Kokia neapsakoma pa
žanga ! Juk tik prieš 320 
metų Amerikoje, būtent 
Massachusetts valstijoj bu
vo atidarytas pirmasis paš
tas, 1672 metais Niujorko 
gubernatorius įsakė siųsti 
paštą iš Niujorko į Bostoną 
vieną kartą per mėnesį. Ta
čiau tas įsakymas pradžio
je negalėjo būti įvykdytas. 
Dar 1863 m. tik 49 miestuo
se paštas tebuvo veltui į na
mus išnešiojamas, o tvar
kingai veltui paštą išnešioti 
visame krašte tepradėta tik 
nuo 1896 m.

Šiandien visame krašte 
per 36,000 pašto įstaigų.

Pirmas paštas žemės ke
liu Los Angeles tepasiekė 
tik 1848 metais. 1860 me
tais buvo organizuotas va
dinamasis “pony express” 
— raitųjų paštas. Juo iš St. 
Joseph, Mo., laiškus nešė į 
Sacramento, Kalifornijoje. 
Pradžioje tas truko 10 su 
puse dienų, vieną laišką ne
šė pakaitomis 75 arkliai. 
Tai buvo laikoma labai di
deliu laimėjimu. Linkolno 
kalbą perimant prezidento 
pareigas 1861 metais į Paci
fiko pakrantę buvo nunešta 
per 7 d. 17 valandų. Tai 
buvo rekordinis greitis.

Geležinkeliais kraštų iš
raižius, jais lengviau ir paš
tas pasiekdavo visus už-

Vargo mokyklos
Vokietijos lietuviai kur 

tik gali steigia lietuviškas 
mokyklėles, štai kiek žinių 
apie tris iš jų:

Muencheno vargo mo
kykla, kurių įsteigė 1952 
m. p. S. Laukaitienė, dabar
tiniu metu yra J. Laukai
čio vadovaujama. Jų lanko 
8 mokiniai. Veikia kelios 
grupės. • Vyriausioji grupė 
mokoma ne tik lietuvių kal
bos, Liet isorijos ir geogra
fijos, bet ir lietuvių literatū
ros.

Pažymėtina, kad kai 
kurie vaikai atvyksta iš toli 
ir sugaišta tramvajumi po 2 
valandas. Viena kelionė 
vaikui kainuoja apie 2, — 
DM. Vaikų tėvai yra netur
tingi ir gyvena iš pašalpų.

Memmingeno vargo mo
kykla bene didžiausia viso
je Vokietijoje. Jų lanko 36 
vaikai. Mokyklai vadovau
ja muzikas M. Budriūnas. 
Nuo š. m. birželio 1 d. joje 
pradėjo dirbti Vanda Vy- 
kintienė, kuri moko vyr. 
grupę. Pirmojo laipsnio 
grupę moko M. Girdvainie- 
nė.

Anksčiau ši mokykla, jų 
įsteigus V. Vykintienei, 
daug paramos gaudavo iš 
JAV. Ypač gausiai ir ilgai 
jų rėmė D. Augienė su jos 
suorganizuotu būreliu Či-

Praeitų metų lapkričio 
12 d. Pieno Kontrolės Ko
misija nutarė, kad pieno 
gamintojai yra pavojuje ir 
leido pardavimo bendro
vėms pakelti pieno kainų, 
Tuo pakėlimu pasinaudojo 
ne tiek pieno gamintojai, 
kiek tarpininkai, kurie į sa
vo kišenius per tų laikų su
kišo virs 8 milionų dolerių.

Prieš tų potvarkį buvo 
gubernatorius, generalinis 
prokuroras, kaikurios pieno 
pardavimo bendrovės . . . 
ir, žinoma, visi pieno varto
tojai.

Galų gale birželio pra
džioje komisija teisine suti
ko panaikinti savo nutari
mų, jei Valstybinė Pieno 
Tvarkymo įstaiga pripa
žins, kad pieno gamintojai 
nėra pavojuje. Minėta įstai
ga tų padarė, komisija savo 
nutarimo dar neatšaukė, 

nonlAvoiai kai. r——--j— —
nas jau sumažino 12 centų 
galionui. Cumberland 
Farms savo pirkėjams žada 
grąžinti nuo lapkričio 12 d. 
pakeltų kainų skirtumą, ka' a 1 • • • ■ » • •

Mūsų įstaigoje yra laiš
kas Steponui Paspirgėliui 
arba Onai Gegužienei. Pra
šome atsiimti.

PARDUODAMI NAMAI
Lakeville, Mass., parduodu gra

žius, modemiškus namus. 5 kamba- 
visi įrengimai, šiltas-šaltas van

duo, 200 pėdų nuo puikaus ežero 
(Long Pond). Kreiptis telef. po 5 
vai. vak. Middleborough 75 W 2 arba 
pas savininkų:

Mrs. B. Rudis (28
Highland Rd-, Dean Shores 
Lakeville. Mass.

J NEW ERA
* SHAMPOO NAUJOJI
< GADYNĖ
J Tūkstančiai suprato, kad 
’ New Era shampoo yra kasdie-
J ninis reikalas. Tik švelnus dar-
j žovių muilas be gyvulių taukų
J gali užlaikyti diržingų odą,
J i.uo ko priklauso gražūs plau-
* kai, naturališka spalva, nežiū
ri rint amžiaus.
’ Siųskite $2 už 8 oz. butelį.
i Frank Bitantas
J 527 East E.\po^ition '
l Itenver, Colorado

PARDUODU BIZNI

KIMBARAS ZOLfi
Kimbaras serai 

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

Medleva 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

T> \
Parduodu bianį, barą-restoraną, ge
ram stovy, prie didelio kelio ir prie____  _
“sbopping Center”. Labai gera vieta žieJų medaus, dobilų ir orenčių 

medaus. Medaus per pastą ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara 
414 W.

tam, mėgsta restorano biznį.
Kreiptis pas sav. telefonu Bay Shore 
7-2996 arba rašyti:

Paul Janus 
116 West Main St.
Islip, N. Y.
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Jieškojimai

Broadway
So. Boston 27, Mass. 

Užeikite f A!exander’s vietą. 
aoosHffiRBRBBBSBBameumM

lietuviai yi-a priversti gy-įpulk. Žuko venti sunkiausiose sulygo- “prezidentu” 
se. Jie gyvena bloguose ba- T dal ykų pulk.
rakuose, kur jie perdau Atikas oovn Vnvorni nasalen. 
sugeūsti, gyvena nehigienB. į jr apiį' 
koše patalpose. Daug. moti- JklausomPyb& užgiminį”. 
nų kuinų yra mirę vyrai, tu-£y. 
n daug vaikų Daug vaikų DX_, * įį.
serga ir negali lakyti var- {g metTmX^ laively-
go mo y os. okių apylin- j kuriame kun. Mironas da komisijos nutarimas bus
kg aplankius, gailios asare- (Slnetono8 diktatūros lai- formaliai atšauktas.
lės labiau rieda, negu Mai
ronio Trakų pilį prisime
nant. Ten reikalinga būti
nai parama iš užjūrių.

Šios vargo mokyklos yra 
lietuvybės stiprinimo tvirt< -

mmui

KUR ATOSTOGAUTI?

ves. -i <tu

AS PRISAKYMAS IR 
ATMINTIS

(Atkelta iš 2-tro pusi.)
lio” priimtoji konstitucija 
buvo sumindyta į purvą. Y- 
pač mažai jis pasakoja a^)ie 
karininkų kastos išdaigas, 
nors vieno dviveidžio, gen. 
Černiaus pasigyrimus tinka
mai nušvietė.

Kas įdomaujasi karinin
kų role poperversminėj 
Lietuvoje, tam patartina 
pasiskaityti P. Kerpės 
(prieš keletą metų Chica
goje mirusio rašytojo Povi
lo Abelkio) straipsnius 
‘^Keleivyje” 1951 m. “Kari- 
ninkija ir piliečių pareigos” 
(Nr. Nr. 47,48). Ten mini
mas ir pulk. K. Žuko vardas 
ir plačiau iškelta karininkų 
nelemta įtaka smetoninėje
Lietuvoje bei tinkamai nu- 

kagoje. P. Augienės pavar- šviesta jų didžiosios išda-

S1UNTINIAI 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.
135 West 14tb Street, NEW YORK 11, N. Y. TeL CH 3-2583

Licenaed ky U S S R.
MOŠŲ SKYRIAI:

141 Second Aveaneį3> Raymond Phua WJ 132 Fraaklin Avė. I 900 Literary Rd. 
NEW YORK CITY | NEWARK, N. J. | HARTFORD, CONN J Cleveland 13, Ohie 

Tek GR 5-7430 | TeL MArkei 2-28771 TsL CH 0-4724 iTeL T0wer 1-1461
332 Filhnore Avė- I 308 W. Fonrtli SL I 11339 Jos. Camsau 1632 W. Girard Avė. 

BUFFALO 6, N. Y. BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, MICH. Phihddphia 23, Pa. 
TeL MOhawk 2674 | TeL ANdrew 8-5040 |TeL TOnasend 9-39801 Tel. WAlnut 5-0878 
Mūsą didžiulė firma turėdama tūkstančius patenki ntą kHjentą 1SS% asrsntaoja idantinią pristatymą. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6 - 7 savaites (oro paštu 
per 7-12 dieną). Mūsų ištaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairią pirkią. Reikalaukite 
mūsą nemokamą katalogą, kuriuose rasite informaciją apie naujas muitą normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntiniu persiuntimą.

ATIDARYTA KASDIEN NUO 9 iki 8, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vaL

Ieškau savo brolio Jono Žuko, išvy
kusį iš Lietuvos 1914-15 metais į 
Braziliją, kilusio iš Gailiūnų kaimo, 
Liškiavos parap., Leipalingio vals. 
Seinų apsk. Jis pats ar jį žinantieji 
atsiliepkite adresu:

Mikalina Žukaitė-Rimkienė 
192 Affleck St.. (29
Hartford 6, Conn.

Julius Galinis iš Rokiškio aps., ieš
ko GROBLIO, paeinančio iš Groblių
Ir—V omą iii nflran Jis pats ar

jį šinantieji atsiliepkite adresu: 
Julius Galinis 
16611 102nd St,
Edmonton, Altą, Canada

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie*uvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su
P»i«šluu Kristaus TREUNAVER 

(Treiaaviči, kuris yra gyvenęs 
1*38-89 metais So. Bostone, Mass., 
261 Athens St., paeina iš Kabelių 
kaimo. Prašau jj atsišaukti, arba 
£as apie jį žino man pranešti.

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

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvray 

So. Boston 27, Masa.
,*XXXXXXX5OGOOęXXXXX5OO0©OOW!»

Naujai atremontuota lietuvių vasarvietė LAKE IWWiei. 
7* h Avė ir Park Avė. kampas, Asbury Park. New Jersey, kviečia 
atvykti ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO! d

Vasarvietė gražiausioje pajūrio vietoje, vienas ir pusė bloko 
nuo jūros ir MONTE CARLO POOL. Svečių patogumui veikla 
lietuviška valgykla — restoranas.

Mūsų baras Anchor Room žinomas savo puikia atmebfera. 
Šokiams groja džiazo orkestras. Maudytis jūroje bilietai vasar
vietės svečiams duodami veltui. Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis: LAKE HOTEL 7th Avė & Park Avė. coraer 
ASBūRY PARK, NEW JERSEY

Telefonai: PRospect 4-7788; PR 6-3671; PR 6-9619 e
«_. 1 . ■* ' • ';’ s Ž X u

iaWas«Bib
T'iraMra.waaB«5ia

■MU iii

Geriausia Lietuviška Vasarvietė
NAUJOJE ANGLIJOJEr a a k a z,

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: Putnam, Watnut 3-2836.

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram Hetavttkam danui, aaklija 
tautinf solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir randa ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI |10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA ąi 010,000 deibuHai 

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Fo 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas* aprūpinimaa atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pakauna iki 5325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dieaoa Iki 
giUoa aenatvėa.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gaa- 
ti SLA kuopuose, kurioa yra visose 
kmijoee Ir SLA Centrą Rąžykite tokiu

Mt M. 7. VINIKAS
307 Weat Naur Yusfc 1« N. Y«

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS
L»etwm, vasarvietes savininkai LŪŠIAI ir V EITAI nuoširdžiai 

kviečia atvykti į saulėtą Cape Cod
ir apsistoti jų puošnioje viloje, kuri šią vasarą turės naują 
“MESK0S” vardą. Vešliu medžių, žalumyną ir vaisią sodo ap
gaubta sodyba primena mielą Lietuves jaukumą ir sudaro ge
riausias sąlygas poilsiui.

* GR«CS IR ERDVŪS KAMBARIAI
* GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
* STROPUS PATARNAVINAS
* NEAUKŠTOS KAINOS
* VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI
* TENISO - GOLFFPO AIKŠTES '
* ARTI GOLFO SROVfiB SIL1H9MI ATI.ANYO 

VANDENYS
* ARTI‘TEATRAI IR K. VAK ARINĖS PRAMOGOS - 

li>- šeimininkai maliniai laukia sveėią.

f j

Setoart prasidės BIRŽELIO' 
kreiptis adreso:

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

Telefonas: Buzzards Bay. Plaza 9-3251

VAISTUS J LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS. 
Mest siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Pb. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesteri ir apylinkę vaistais

NnecxKxmweeeaeo(KXKxi0Be0e0tieinnuoui

MES ATUEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamtoiBo reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ 8PAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAB
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio" opacstoTė padarys tamstom viak5 
ir Mului greičiau ir pigiau, uoga kari noro 
kiti apantael. Prašomo kreiptb kuo adreoa: 

"KELEIVIS”
X7,

4 1 P



Puslapis Aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON No. 27, Liepos 8, 1959

Dėkojame z

Atsiminkime P. Tautvaiša Bostone

Peter Maksvytis
įCARPENTER A BU1

Atliekam visokius namų tai-[ 
symo darbus iš lauko ir viduje: 
pijazas, langus, duris, gri 
laiptus, dedame aliuminijaus lan 
gus ir duris, darome virtuves ka 
binetus ir kitokius vidaus įren 
gimus. Naujiems pastatams turi 
me įvairių standartinių projef 
Darba* garantuotas.
dėl įkainavimo.
925 E. 4th SU So. Bostone 

TeL AN 8-363»

/. x x xxxxxxxxxx-.

Siuvėjas Valytojas^
Vyriškų ir Moteriškų Rūbų 

DAROMI PATAISYMAI
Kostiumai išprosijaiui jums 

belaukiant
Prieinamos kainos 

LF.ON CLEANSER
483 Broadnay, So. Boston

a£sįxxXX>?

Km

namus, ūkius, bisniua 
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALIOS 

597 E. BROAl»WAT
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 iki 7 v. vak.
TeL: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

ŠEN. POWERS KOPIA J MAJORUS

Senato prezidentas John E. Powers pasirašo pareiškimą 
kad jis kandidatuos Į Bostono majoro vietą. Greta jo sū
nus John, 21 metą.

Cambridge Am. Lietu
vių Klubas (163 Harvard 
St.) dėkoja visiems, kurie 
šiuo ar tuo prisidėjo prie 
gegužinės birželio 28 d. su
rengimo ir pasisekimo.

Šia proga pranešame, 
kad gegužinėj laimėjo do
vanas: 6 butelius degtinės 
J. Sonda (No. 1117), 4 bu
telius J. Sandow (No. 
1174), 2 buteliu V. I. Rad- 
ville iš Belmonto (No. 176), 
$25 laimėjo No. 253, laik-

Ar atsimenate, kad liepos Chicagos miesto ir Illinois 
d. Romuvos Par k e valstijos šachmatų meiste- 

Bi ocktone bus Lietuvių ris Povilas Tautvaiša pasi- 
barbininkų Draugijos 21-os žadėjo atvykti j Bostono 
kuopos piknikas? Ar žino- lietuvių šachmatų klubo de- 
te, Kad jo dalyviai ten ga- šimtmečio minėjimą, kuris
lės gražių dovanų laimėti ?į vyks lapkričio 8 d. So. Bo-jrodį No. 126, $5—No. 149,

Pasižymėkite tą dieną sa- stono L. P. Draugijos salėj. Įpogalvį No. 49715, elektrinį 
vo kalendoriuje ir iš anksto .Čia jis duos simultaną ame- skustuvą No. 49714, — 
pasiruoškite piknike daly-'rikiečiams ir lietuviams
v auti. Gailėsis, kas jame šachmatininkams. Prieš de

šimtį metų, P. Tautvaiša gy
vendamas Bostone laimėjo 
1949 metų Bostono šachma
tų pirmenybes ir Bostono 
čempiono vardą.

26
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Pereitą savaitę mus ap
lankė tolimi svečiai: Leo
nas Stasiulis ir Juozas Na- 
vis, abu iš Floridos.

Seniau jie yra gyvenę 
Bostone, čia turi daug ge-į 
ru draugų ir bičiulių, todėl:

No. 49714, me
daus bonką—49703.

Kas savo laimėjimų neat
siėmė, prašomi kreiptis į 
klubą (163 Harvard St., 
Cambridge, Mass.)

Valdyba

Iš Australijos į Bostoną Veltui skiepija nuo polio

I
i
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Praeitą savaitę iš Austrą-
atvyko" jų aplankyti?’Sustok *ijos i Bosl“n% at'7ko Ani’ 
jo pas mūsų kaimynus A-Ceta£ Giigalrana*. kuris ma
uknas. Žata pabūti porų 5° "uo,1?t .«» įgyventi 
savaičių. Grįždamas Sta- Penktadieni J‘s su savo lai- 
siulis nori aplankyti ir savo ?.uot?ju (sponsonu) J. 
sūnus, kurių vienas gyvena ;Vembre lankėsi mūs^ istai‘
Nevv Jersey valstijoje, o an
tras Washingtone.

Linkime jiems maloniai
laiką praleisti ir į Floridą j ------------------
nusivežti gražių įspūdžių, i Nauja šeima

goję.
Linkime A. Grigaliūnui 

gražiai Bostone įsikurti.

Šveikauskas New Yorke ! S. L. A. 308 kuopos na- 
Bostono lietuvių šachma-Iriai Birutė Volmerytė ir 

tminkas Gediminas Švei-|Kazys Bačanauskas sumai
kauskas birželio pabaigoj 
dalyvavo New Yorko mies
to atvirose šachmatų pirme
nybėse, kuriose buvo 107 jme jaunavedžiams dar pa-

i J • L _•_____ _ T

no žiedus liepos 11 d. Šv. 
Petro bažnyčioje. Laimingo
nėms•j*----- trvYenimo ir linkstu-

Viešųjų įstaigų šelpia
mieji, gaunantieji bedarbių 
pašalpą ir visi, kurie nepa
jėgia mokėti, gali gauti 
skiepus nuo raupų veltui. 
Bus skiepijama liepos 9, 14, 
ir 16 dienomis nuo 1 iki 2 
vai. popiet šiuose sveikatos 
departamento skyriuose 
(Health Units): Haymarkt 
Square, 73 High St (Char- 
lestovvn), 895 Blue Hill 
Avė (Dorchester), 79 Pa
ris St' (East Boston), 82 Sa
vin. St, 133 Dorchester St. 
(So. Boston), 57 E. Con- 
cord St (Boston), 20 Whi- 
ttier Š. (Whittier).

Priminima, kad kas pir-
paa karta Eiivn icH/inutac
birželio mėnesį, tas antrą

Pasikalbėjimas Prahoje
• Svečias iš užsienio klausia 
čekoslovaką: “Jeigu tamsta
taip užsispyręs tvirtini, kad 
Čekoslovakijoje viešpatauja lai
svė, tai kodėl tiek daug žmonių 
kalėjime?”

Čekoslo\«akas atsako: “O
kurgi mes laikysime visus tuos, 
kurie nenori pripažinti, kad 
mes esame laisvi?”

PARDUODAMI NAMAI
4 šeimų muri":s r.amas Chelsea, 

Mass., tik ui $7.*H)(). Baltos sinkos, 
atskiri šildymai, visi Įrengimai. Ge
ros pajamos. Kreiptis telefonu:
RE 8-3576-M arba CH 3-3114.

dalyviai! N. Y. Times bir- dirbėti ir visuomeninio dar- kartą turi skiepytis po 4-6 
želio 29 d. minėjo Šveikau- bo baruose. Daug laimės! ^savaičių ir trečia karta do

A. A.
minėjo

sko vardą tarp žymesnių 
pirmenybių dalyvių.

G. Šveikauskas, nežiūrint 
labai stiprių varžovų, pir-į V. Jackūnas išvyko 
menybes baigė su pliusu. Jis atostogų
laimėjo 3 partijas, dvi pra- --------
laimėjo (prieš pasaulio jau

ir JAV rinktinės dalyvį naiys V. Jackūnas išvyko
Skeivviną). Lygiom baigė atostogų į Paknių vasarviė-V. ' v a tytojų klubą, šios
su Detroito ir Mich. meistru tę “Trakai” prie Thompson, tt’na2^ta^a' KaS
S. ropei. iConn. ’ apie Ateką perskaitys ma-

ziausia 8 knygas, tas gaus: 
atitinkamą pažymėjimą.

Kiekvieną penktadienį 
nuo 3:30 vai. popiet skai
tykloje vaikams pasakoja
mos pasakos.

Lietuviai tėvai turėtų rū
pintis, kad jų vaikai skaity
tų ne tik angliškas knygas, 
bet ypač vasarą ko daugiau 
pei-skaitytų ir lietuviškų.

^savaičių ir trečią kartą po 
{7-12 mėn. nuo antro skiepi
jimo.
L

agina knygas skaityti

PARDUODAMI NAMAI
Medinis 3 šeimų namas, 3-4-4 kam 
• 'ariu su visais moderniškais pato
gumais parduodamas tuoj pat. An
trame aukšte yra 4 kambarių tuščias 
1 utas su vonia ir kitais patogumais. 
Nuomos per menesį namas duoda 
S100. Kreiptis 1 aukšte, 251 Gold 
St. So. Bostone, arba telefonu: AN 
8-4687.

KIRPĖJAS LIETUVIS
Mes kerpame moteris ir merginas, 
senas ir jaunas, pagal visas naujau
sias madas: Windblown, Full Shin- 
gle, Semi-Shingle, Boyish Bobb ir kt. 
Kerpame vatus ir vaikus.

CHARLES BABENS
684 E. Fifth St. (cornen M St.)
So. Boston.

LAISVĖS VARPAS * * •
Naujokos Anglijos Lietuvių 

Kultūrinė Radio Programa

WK0X, 1190 kilociklių 
Fnuningham, Mass.

Sekmadieniais 
2 — 3 vaL popiet

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
4? Banks St. 

BkOCKTON 18, MASS.' 
TcL JUniper 6-7209
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SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS

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

aliejaus knbsnj su 3 kontrolėmis — 275 gali3nų aliejaus tan
ką visiškai įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai

METINIS PIKNIKAS

Visiškas
Įtaisymas $245

RENGIA

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui 

PAŠAUK DABAR 23^ GE 6-1204

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

Jums Reikia
namus, apdrausti turtų, 

užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patama 
vintai,

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY 

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadnray, So.
TeL AN - 8 - 6030

•KĄ —
ance T

*1

KADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
,š stoties WLYN, 1360 ki 
tociklų, veikia sekma die
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Bianio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 602 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
tamas ir “Keleivis.”

Steponas Minku*.

DR. D. PILKA

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

Jonas Starinskas
22* SAVIN HILL AVĖ. 
DORCHESTER, MASS. 

Telefonas: CO 5-5854

Ofiso Valandos:
kr

S Iki 4 
7 iki •

546 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASE. 
Telefonas AN 8-1320

.308

V. Vadeisa
ODA SIUNTINIAMS 

^Parduodu pirmos rūšies odų, au-I 
“lėnus, gatavus batus tinkamas

.iuntimui, padus, vitpadžius siur 
tiniams nupiginta kaina.

tlieku visus batsiuvio darbus 
it, sąžiningai ir duodu patart

us apie odas. Adresas:
73 Eighth St„ So. Boston

7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-1 
trečiadienius ir - '

Telefonas: AN 8-0055

Tel AV 2-4*2*

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir *-*
Nedėliomia ir Šventadieniais: 

pagal susitarimų

,495 Columbia Road 
Arti Lpl'tan'a Coraer 

DOkCHESTER. MASS.
—r,

raa
Charles J. Kay 

(KUČINSKAS) 
Lietuvis Plumberis

Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu kų darote, pas
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

Tetefaaas CO 5-5839 
12 Mt. Veraon, Dorshester, Mass.

•sssssssmmS

Tel. AN 8-2712 irta B14-90U

Dr. J. C. Seymour
(LANDMli’4)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurges 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RA Y Aparatų 
Pritaikc Akinius

VALANDOS: nuo 2-4, ano 7-S 
534 BROADTVAT

SOUTH BOSTON. MASS.

Stepono Dariaus Postas No. 317 A L
SEKMADIENI, LIEPOS-JULY19,1959 
ROMUVOS PARKE, BROCKTONE

CLAREMONT AVĖ., BROCKTON, MASS.

Paskutinį kartą po 
115 metų

Nuo liepos 1 d. sustojo
Paminėsime mūsų tragiškai žuvusius lakūnus S. Dalių traukiniai, kurie ėjo per 115 

ir S. Girėną; Dalyvaus CYO benas, geriausias visoj valsti- metų iš Bostono į vadina
moj; Gros šaunus “Blue Bell” orkestras; Veiks bufetas; Old Colony (Ply-
Dus žaidimai vaikams ir suaugusiems; Piknikas bus fil- Hyannis, Bedford ir
muojamas; Bus duodamos tokios ižangos dovanos: i , .. , ,, • • n , o u , • , , . t- Geležinkelio bendrove1. §2o.00 pinigais. Posto dovana; 2. Rankinis laikrodis Timex, ... . . .
dovanotas Ketvirtis ir Co.; 3. Graži lempa, dovanota Lith. Fur- ^e' HUOStOlingumo jau pnes t 
iiiture Co.; 4. Kvorta degtinės. Silver Cafe dovana. ;metUS buvo nutraukusi SU-Į

Bušai išeit nuo So. Bostono Lietuvių Klubo (Broadw*y sisiekimą tame ruože, bet, 
ir E gatvių kampas) 1 vai. dieną. { abi pusės tik $1.50 su gavusi $900,000 pašalpos, 
Įžanga, o be įžangos — $1.00. savo nutarimą atšaukė.

Visus maloniai kviečiame
RENGĖJAI

Kaip šis klausimas bus ga
lutinai išspręstas, nežinia. 
Kol kas tą ruožą aptarnaus 
4 bendrovių autobusai.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
308 WEST FOt RTH ST„ SO. BOSTON 27. Mass. TELEFONAS: AN 8-5049 

(VIENAS BLOKAS NUO P»ROADWAY, EINANT ‘D’ STREET)
Siunčia Jūsų atneštus mums siuntinius į Lietutą ir į kitus Sovietų valdomus kraštus. 
Muitas ir kitos išlaidos sumokamos pas mus, todėl--iunlinių gavėjai nieko neprimaka. Visi siuntiniai 
apdrausti, pristatymas garantuotas, nes jie siun-čiami su Inturisto liceuzijomis. Siuntiniai išeina i 
I.ietuvų ir kitur tiesiai iš Centralinio Bostono Pašto. Gavėja jie pasiekia 1-6 savaičių laikotarpyje. 
Gyvenantieji toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums paštu arba geležinkeliu (Railway 
ejcpn ss). įdėjus daiktų sųrsšų ir aiškų adresą, kam siuntinys siunčiamas. Mes, patikrinę daiktus, tuoj 
j ranešame. kiek jo |>ersiuntiii,as kainuoja. Jums susitaupo kelionė į Bostonų.
Mes turime didelį pasirinkimų ĮVAIRIU MEIV.IAG KDM1I MA.MH. SUKNELĖMS ir KITOKIŲ 
MEDŽIAGV. o taip pat odų batams labai žemomis kainomis.
IŠTAIGA ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryt© iki b vak^ šeštadieniais nuo8 iki 4 vai. po piet. 

VISUS KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavi mu patikimos įstaigos.
Boshmo Skvriaus Vedėjas MEČYS K A VALI Al SKAS

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus. .
Tunme vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

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

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

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

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadieniui, ir 
-1B1HS 'iranK —1

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 West Broaduray, So. Boston 27, Mass. Tek AN S-8764

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver- 
ėi Sv. Raštą į lietuvių kalbą

TeL AN 8-2805

Dr. J. L. rasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAl
VALANDOS:

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

447. BROADWAY’ 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY į

NAMU SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame šįnge- 
Uais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus.

kreiptis:

UBAL ESTaTE A INSUHANCU

409 W. Broaduray
8OUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. A N 8-0948
Boa. 27 OMOLB STREET 

We«t Rovbary, Mana.
Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS— 

Laiktodžiai-Deimanlai
14 Gartkmd Street

TsL: JA 4-4674

i Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis, 

iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Viaaa UlaMaa 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ

Ii toliau siųskite siuntinius mūsų ririuj nurodytu adresu. Įdėkite 
tų sųrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini " 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
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.

(STAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITftS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga grettiausiaf patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTA 
Siunčiame sa Intur«to įgaliojimais.

Startiniai priimami kasdien nuo 9 Hri 5 vaL vak„ Ketvirtadieniais 
9 ryto iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryte iki 7 vaL po pietą.

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ LR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo poton, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audru ir kt./. 
Visais Insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
of the

696 B.
Be. Bssteu Tt.

TsL AM 6-1761 Ir AN 8-6483

Elektros Prietaisai
Rūpeatingai taisome laikrodiiua, 

žiedus, papuošalus
879 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4449

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. f. AMaa 
Broidvay

(OT«I 27, Maas.
Telefonas AN 8-4148

Moors Mažoras
Copieros Sienoms U

Stiklaa Lanfc.vra I
Reikmenya Namams I 

Beflrmenys Plumhertama k 
Visokie Geležtes Daiktai |


